LEKCJA OTWARTA PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
KLASA 6 -DZIAŁ III ODCZYTYWANIE
INFORMACJI Z TABELI I DIAGRAMÓW

STRESZCZENIE:

CELE:

UCZNIOWIE ANALIZUJĄ INFORMACJE PODANE NA
DIAGRAMACH ORAZ UCZĄ SIĘ TWORZYĆ TABELE Z
PODANYCH INFORMACJI. PODCZAS CAŁEJ
LEKCJI ROZWIJAJĄ LOGICZNE MYŚLENIE NA
PRAKTYCZNYCH ZADANIA CH Z ŻYCIA.

UCZEŃ:

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ



ANALIZUJE DIAGRAMY



TWORZY TABELE NA
PODSTAWIE DIAGRAMÓW
ORAZ ILUSTRACJI



ROZWIJA UMIEJĘTNOŚCI
TWÓRCZEGO I
LOGICZNEGO MYŚLENIA

METODY I TECHNIKA PRACY
Praca na platformie G-Suite Classroom, lekcja on-line w
aplikacji MEET, ćwiczenia interaktywne, analiza
problemów, praca z tablicą cyfrową Jamboard,

ŚRODKI
DYDAKTYCZNE

PRZEBIEG ZAJĘĆ
WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ
Omówienie zadania samodzielnego z poprzedniej
lekcji – dokument google „Zadanie z lukami”.
ZAJĘCIA KROK PO KROK U

Dokument
google z
zadaniem
samodzielnym z
5.11.2020

Jamboard
[MEET6D]
Odczytywanie
informacji

Jamboard
Ćwiczenie 2
edytowalne

Prezentację z
zadaniem
samodzielnym
Genial.ly

1. Omówienie diagramu z temperaturą.
2. Tworzenie tabeli na podstawie diagramu.
3. Kilka pytań do… . Pytania prawda/fałsz dla uczniów
na temat diagramu – edytowalna tablica cyfrowa.
3. Analiza problemu – na przystanku autobusowym.
4. Średnia arytmetyczna – jak to się liczy ?
5. Przykłady na obliczanie średniej arytmetycznej.
6. Wytłumaczenie zadania samodzielnego w
prezentacji Genial.ly.
7. Podsumowanie zajęć
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PODSUMOWANIE ZAJĘĆ
ANALIZOWANIE INFORMACJI
PODANYCH W TABELACH I NA
DIAGRAM ACH JEST BARDZO
WAŻNE W DZISIEJSZYM ŚWIECIE.

KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
1. Lekcję rozpoczynamy od omówienia zadania samodzielnego, które było zadane
na poprzedniej lekcji. Omawiamy informację na diagramie. Zwracamy
szczególną uwagę na tytuł diagramu oraz na jednostkę, która jest czymś nowym
dla uczniów. Wspólnie z klasą raz jeszcze odpowiadamy na pytania z dokumentu
google. Zatrzymujemy się chwilę przy pytaniu gdzie najczęściej pojawiały się
błędy.
ZŁĄCZNIK 1

Zadanie z lukami
Zadanie skopiowane z ćwiczeń, których uczniowie nie posiadają. Wzbogacamy zadanie
o luki w poleceniach by ułatwić nauczycielowi sprawdzanie ( wiersz tabeli) . Uczniowie
wpisują w tą lukę swoje odpowiedzi. Zmniejszamy czas sprawdzania zadania do
minimum, gdyż przy sprawdzaniu nasz wzrok pada tylko na zawartość odpowiedzi w
lukach. Sprawdzenie tego zadania całej klasie zajęło mi kilka minut. Błędy najlepiej
zaznaczyć obok odpowiedzi ucznia innym kolorem lub podkreśleniem
Zadanie 1
Uzupełnij luki.
Uwaga: informacje to ceny w złotówkach za 1 kwintal
(1 kwintal = 100 kg)

a)Owies jest najtańszy w
a najdroższy w

Radomiu

Pszenica jest najdroższa w
2

Zawierciu

Zawierciu

KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
Różnica między ceną pszenicy, a ceną żyta jest największa
b)Ile kosztuje jeden kwintal jęczmienia w Radomiu

Zawierciu

w

42

c) O ile więcej kosztuje kwintal owsa w Pułtusku niż w Zawierciu?
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d) Ile złotych można zaoszczędzić kupując 2 kwintale pszenicy w Pułtusku zamiast w
Nowym Stawie?
13 * 2 bo pytają o dwa kwintale = 26 zl

2. Po sprawdzeniu zadania, przechodzimy do Jamboard - tablicy cyfrowej [MEET 6D],
gdzie wspólnie z uczniami będziemy rozwiązywać zadania przewidziane na
lekcję.
Slajd 1 – przypominamy uczniom w jaki sposób możemy przedstawiać informację.
Slajd 2 – omówienie wykresu temperatury i tworzenie wspólnie tabeli na postawie
danych z wykresu.
Slajd 3 – praca w Jamboard edytowalnym - Ćwiczenie 2 . Uczniowie mają
przydzielone slajdy i odpowiadają na nich na pytania PRAWDA/FAŁSZ dotyczące
wykresu temperatury.
Slajd 4 – uczniowie tłumaczą jak odczytuje się informacje z tabeli rozkładu
autobusów, wykonanie zadania z podręcznika
Slajd 5 – uczniowie przypominają co to jest średnia – zapisują notatkę
przypominającą do zeszytu.
Slajd 6 – Osoby chętne rozwiązują dwa ćwiczenia o średniej

ZŁĄCZNIK 2

Jamboard - ja to nazywam tablicą z MEET6D - tablica cyfrowa, po której możesz pisać
myszą , z klawiatury
lub z tabletu ( ja posiadam tablet z rysikiem dlatego piszę jak po
kartce) w czasie rzeczywistym. Uczniowie również mogą edytować taką tablicę jeśli da
się im do tego uprawnienia na Classroom. Przed lekcją przygotowuje sobie zadania,
które chcę z uczniami omówić i najważniejsze informacje. Można też to pisać w czasie
rzeczywistym na lekcji ale w czasie 30 minutowej lekcji nie ma na to czasu dlatego część
rzeczy przygotowuję wcześniej do uzupełnienia podczas lekcji na meet.
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KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
Slajd 1

Slajd 2
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KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
Slajd 3 ĆWICZENIE 2 w oddzielnej edytowalnej tablicy Jamboard ( przykład z
rozwiązaniami uczniów)
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KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
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KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
Slajd 4

Slajd 5

8

KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY

Slajd 6

3. Na koniec lekcji omówienie zadania samodzielnego dla uczniów. Uczniowie znajdą możliwości
prezentacji Genial.ly. Wiedzą, że elementy oznaczone odpowiednim logiem mogą przesuwać,
a naciskając na odpowiedni przycisk z kluczykiem i kłódką sprawdzą poprawność swoich
odpowiedzi.

ZŁĄCZNIK 2
Zadanie samodzielne z lekcji – ćwiczenie interaktywne w prezentacji Genial.ly . Zadanie pochodzi z
epodręczniki.pl tylko wzbogacone o interaktywność i możliwość samo sprawdzenia się ucznia.
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KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY

OCENA ZAJĘĆ
Uczniowie podczas lekcji zrealizowali wszystkie założone cele oraz wykonali wszystkie ćwiczenia.
Sprawdzone zostały ich umiejętności w znajdowaniu, odczytywaniu i interpretowaniu wiadomości z tabel i
diagramów . Potrafią tworzyć również tabele na podstawie informacji przedstawionych na
wykresie/diagramie. Uczniowie byli aktywni i zaangażowani podczas lekcji .
WYKORZYSTANE PROGRAM Y

JAMBOARD - tablica cyfrowa z możliwością udostępniania edycji dla uczniów

GENIAL.LY - interaktywne prezentacje z możliwością tworzenia ćwiczeń interaktywnych

G-SUITE CLASSROOM - platforma edukacyjna, na której pracuje szkoła

DOKUMENTY GOOGLE- narzędzie do edycji tekstu z możliwością udostępniania edycji dla
uczniów oraz osobnej kopii dla każdego ucznia.

MEET – aplikacja do rozmowy na żywo
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KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
KOMENTARZE PO LEKCJI:

Termin lekcji otwartej: 06.11.2020 roku
Liczba obserwujących zajęcia: 16 nauczycieli

Dzięki tej lekcji poznaliśmy wiele interesujących ćwiczeń interaktywnych, które można stosować
na każdym przedmiocie. Większość nauczycieli była pod wrażeniem możliwości, jakie daje tablica
cyfrowa Jamboard, po której można pisać w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego np. tablety
graficzne. Wszyscy uznali, że tak prowadzone lekcje matematyki dają szansę na odczarowanie tego
przedmiotu jako trudnego.

Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją:

12

KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY
Niektóre komentarze nauczycieli po lekcji:
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