
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ I: 
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w niej zawartych.  

Moduł I “Korzystanie z aplikacji mobilnych w celu poprawy umiejętności 

matematycznych uczniów” 

Celem modułu jest rozwój cyfrowej kultury edukacyjnej nauczycieli matematyki w celu zwiększenia 

zaangażowania i osiągnięć uczniów w matematyce za pomocą aplikacji mobilnych. 

Cele: 

1. przedstawić wartość wykorzystania urządzeń przenośnych w nauczaniu matematyki dla 

współczesnego młodego pokolenia; 

2. wprowadzić nowe metody nauczania/uczenia się stosowane podczas lekcji matematyki;  

3. dostarczyć nauczycielom praktycznych instrukcji jak obsługiwać "E-Toolbox do Nauczania 

Matematyki" za pomocą aplikacji matematycznych na urządzeniach przenośnych. 

Część teoretyczna 

Wyniki międzynarodowych testów oceny uczniów (PISA) w 2018 r. pokazały, że średnie wyniki UE 

w dziedzinie matematyki pozostawały stabilne w latach 2009-2018, chociaż w poszczególnych państwach 

członkowskich są różne tendencje. UE nie osiągnęła poziomu odniesienia ET2020 w zakresie słabych wyników 

- wskaźnik ten wynosi mniej niż 15 %. Mniej więcej co piąty piętnastolatek w UE (22,4 % w matematyce i 21,6 

% w naukach ścisłych) osiąga słabe wyniki. Niedostateczne wyniki w programie PISA uzyskują ci uczniowie, 

którzy nie osiągają minimalnego poziomu biegłości niezbędnego do skutecznego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Testy PISA oceniają nie tylko zwykłe odtworzenie wiedzy, którą znają uczniowie, ale również 

ich zdolność do rozumienia zagadnień i wykorzystywania/adaptowania wiedzy w życiu codziennym. Cztery 

państwa członkowskie odnotowały statystycznie istotny spadek odsetka uczniów osiągających słabsze wyniki: 

Polska (-5,8 punktu procentowego), Łotwa (-5,2 punktu procentowego), Irlandia (-5,1 punktu procentowego) 

i Słowenia (-3,9 punktu procentowego) (zob. rysunek 1). Pokazuje to, że możliwe jest zmniejszenie słabych 

wyników.  

Wyniki PISA pokazują również, że pochodzenie społeczno-ekonomiczne silnie wpływa na wyniki uczniów 

i ich oczekiwania akademickie w większości krajów UE; w niektórych krajach więcej niż co trzeci uczeń nie 

czuje przynależności do szkoły (PISA, 2018). 
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Rysunek 1. Długoterminowa zmiana wskaźnika słabych wyników z matematyki, 2009 - 2018 [%] 

 

Kraje o wysokim odsetku osób osiągających słabe wyniki w nauce matematyki muszą poprawić swoje metody 

nauczania matematyki, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów matematyką i ich umiejętności w tym zakresie, 

zwracając szczególną uwagę na wyższy poziom (według Blooms Taxonomy) uczenia się matematyki - 

zdolność do rozumienia i stosowania umiejętności matematycznych w życiu codziennym.  

Oczywiście, wielu studentów nie pasjonuje się matematyką. Uczniowie czują się oderwani od tego, co jest 

nauczane w klasie, nie są pewni korzyści płynących z matematyki i niechętnie kontynuują karierę zawodową 

w tej dziedzinie.  Problem leży w zmieniającym się świecie i odpowiednio zmienionych cechach i stylu uczenia 

się nowego pokolenia.  

Nowa generacja Uczniów 

W celu znalezienia najlepszych sposobów nauczania matematyki na wyższych poziomach - zrozumienia 

i umiejętności zastosowania, warto poznać specyfikę, zainteresowania i możliwości uczniów nowego 

pokolenia. Pierwszą i najbardziej zauważalną cechą charakterystyczną nowej generacji jest częste korzystanie 

z urządzeń cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które stały się prawie ich językiem 

ojczystym, językiem, za pomocą którego komunikują się, wyrażają siebie i rozumieją otaczający ich świat 

(Felicia, 2009). Pokolenia takie jak Generacja X (urodzeni w latach 1965 - 1980), Generacja Y (urodzeni 

w latach 1981 - 1995) i Generacja Z (urodzeni w latach 1995 - 2010) w różny sposób reagują na nauczanie 

ze względu na swoje zróżnicowane cechy, style uczenia się i nawyki uczenia się. Dlatego też strategie 

nauczania skuteczne 15 lub 20 lat temu mogą nie być skuteczne dla uczniów należących do pokolenia Z. 

Generacja Z jest cyfrowym tubylcem i jest pierwszym pokoleniem, które narodziło się w świecie połączonym 

globalnie (internetem) i dlatego od najmłodszych lat "żyje i oddycha" technologią cyfrową. To pokolenie 

uczniów zastąpiło Pokolenie Tysiąclecia i posiada specyficzne cechy i style uczenia się, szczególnie związane 
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z działaniami ICT. Z pewnością, wykorzystanie ICT w klasach matematycznych może być czynnikiem 

motywującym i uczynić matematykę bardziej atrakcyjną dla uczniów, ułatwiając im tym samym naukę 

i osiąganie wyższych wyników. 

Charakterystyka uczniów generacji Z: 

1. Życie społeczne toczy się w sieci 

Pokolenie Z jest komfortowo osadzone w środowisku online mediów społecznościowych. Nie rozprasza ono 

uwagi, lecz jest integralną częścią zachowań społecznych. To także przede wszystkim sposób, w jaki wysyłają 

i odbierają wiadomości. Email jest dla Generacji Z, tak jak poczta głosowa jest dla Pokolenia Tysiąclecia: 

nigdy nie próbują go sprawdzić. 

Tradycyjnie, nauka odbywała się w klasie, a praktyka i zastosowanie poprzez pracę domową. Jednak w XXI 

wieku treści są obecnie dostępne za pośrednictwem technologii w dowolnym miejscu i często w bardzo 

wizualnych i angażujących formach. Mamy więc do czynienia z przerzucaniem nauki tam, gdzie  odbywa się 

poza klasą, ale zasadnicze zaangażowanie i praktyka są nadal prowadzone w szkole, przez bardzo ważnego 

moderatora, a nie nauczyciela. 

2. Cyfrowi 

Uczniowie potrzebują iPadów i ekranów, na których się uczą, zaprojektowanych tak, aby wyświetlać nie tylko 

to, co napisane, ale i to, co wizualne. Potrzebują umiejętności cyfrowych, aby rozwijać się w tym zmieniającym 

się świecie. 

3. Wizualni 

Uczniowie z gen. Z bardziej lubią wideo - wolą oglądać online i zostawiać wiadomości wideo, niż wysyłać  

e-maile czy teksty. W erze przeciążenia informacyjnego, wiadomości coraz częściej stają się oparte na obrazie, 

a znaki, logo i marki komunikują się pokonując bariery językowe za pomocą koloru i obrazu, a nie słów 

i zwrotów. Obrazy są również sposobem, w jaki mózg najlepiej przetwarza informacje. Może on zachować 

symbole wizualne i obrazy, a nie tylko treść pisaną. Wśród uczniów generacji Z dominują style uczenia się 

wizualnego i manualnego/estetycznego, ponad formą przekazu słuchowego, która tradycyjnie dominuje 

w klasie.  

4. Mobilni 

Dzięki technologii dzisiejsi studenci nie tylko współdziałają ze sobą, ale także są mobilni, jeśli chodzi o miejsca 

pracy, które będą mieli i domy, w których będą mieszkać. Dlatego ważne jest, aby zastanowić się, w jaki sposób 

można wyposażyć to pokolenie nie tylko w treści, ale i w odporność w zmieniającym się świecie. 

5.  Światowi 

Dzisiejsze pokolenie studentów jest naprawdę globalne i jest najbardziej prawdopodobne, że będzie pracować 

w wielu krajach. To najbardziej globalnie połączone i wpływowe pokolenie w historii i nie jest ograniczone 

do tego co lokalne, ale jest światowe jak nigdy dotąd. 
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Widać wyraźnie, że generacja Z ma wyraźnie inny i bardziej produktywny związek z technologią cyfrową 

niż ich poprzednicy. Technologia cyfrowa jest już infrastrukturą nauki Generacji Z i musi stać się również 

infrastrukturą klasy. Skuteczna nauka Generacji Z wiąże się z korzystaniem z urządzeń osobistych 

na zajęciach, personalizacją ich uczenia się oraz z aplikacjami do czatów wideo online, takimi jak Google 

Hangouts czy Zoom. 

Oczywiście nauczyciele potrzebują nowych zasobów dydaktycznych i edukacyjnych, które pomogłyby 

im przejść na cyfryzację procesów nauczania i uczenia się. Co więcej, nawet nowe realia światowych 

wydarzeń, stojące przed wyzwaniami COVID19 spowodowały nagłą i nieodzowną kwarantannę 

z koniecznością kształcenia na odległość i uczenia się, stawiając nauczycielom wymagania dotyczące 

"umiejętności wykorzystania ICT w praktyce nauczania". 

ICT i pedagogika  

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają znaczny potencjał przyspieszenia postępów, 

zniwelowania przepaści cyfrowej i wspierania rozwoju integracyjnych społeczeństw wiedzy opartych 

na prawach człowieka, osiągnięcia równości płci i upodmiotowienia (agenda zrównoważonego rozwoju na rok 

2030). 

Ponadto wykorzystanie ICT w celach edukacyjnych lub szkoleniowych odpowiada potrzebom nowego 

pokolenia osób uczących się - tubylców cyfrowych, których cechy charakterystyczne powinny zostać uznane, 

aby zapewnić skuteczne efekty uczenia się i motywację z ich strony. 

Nauczycielom często trudno jest zaangażować i zmotywować to pokolenie do udziału w tradycyjnych zajęciach 

edukacyjnych, ponieważ format stosowany w nauczaniu formalnym nie odpowiada potrzebom, preferencjom 

i oczekiwaniom uczniów (Felicia, 2009).  

Dlatego też różne technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym ORS i gry wideo, mogą i powinny 

odgrywać ważną rolę w kształceniu lub szkoleniu, ponieważ zaspokajają one potrzeby dzieci, ich motywację 

i styl uczenia się. Umożliwiają one rzeczywistą współpracę między użytkownikami i są do pewnego stopnia 

podobne do środowisk wspólnej nauki lub środowiska pracy, w którym uczestnicy dzielą się informacjami 

i uczą się od siebie nawzajem. 

Większość teorii edukacyjnych mieści się w jednej z następujących kategorii: kognitywistyczna, behawioralna 

i konstruktywistyczna. W podejściu behawiorystycznym uczestnicy nie są bezpośrednio odpowiedzialni 

za swoje działania edukacyjne, lecz są uwarunkowani reagowaniem na bodziec. W teoriach 

kognitywistycznych przedmioty posiadają wewnętrzną mapę (wiedzę), której aktualizacja będzie wymagała 

od nich zewnętrznych zdarzeń. W tych teoriach kładzie się nacisk na leżący u ich podstaw proces kognitywny. 

W ramach ruchu kognitywistycznego ustalono kilka dobrze znanych teorii, takich jak efekt transferu, dzięki 

któremu na naukę może wpływać wcześniejsza wiedza. Wreszcie, w teoriach konstruktywistycznych, 
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uczestnicy uczą się poprzez interakcję ze swoim środowiskiem i rówieśnikami. Wiąże się to z procesem prób 

i błędów oraz z umiejętnością  Do pewnego stopnia, narzędzia ICT wykorzystywane w edukacji obejmują 

wszystkie podejścia - behawiorystyczne, kognitywistyczne i konstruktywistyczne. Najnowsze z nich, głównie 

ze względu na złożoność narzędzi ICT oraz ich otwarty i oparty na współpracy character. Na przykład, w grach 

komputerowych, gracze mogą opracowywać nowe teorie i hipotezy, testować je i odpowiednio dostosowywać 

swoją wiedzę i umiejętności. Dlatego też, zgodnie z taksonomią Bloomsa, spełnia ona idealnie wyższe, a nawet 

najwyższe poziomy nauki, które rozpoczynają się od najniższego i najprostszego poziomu zapamiętywania, 

drugi wyższy poziom - rozumienia, trzeci - stosowania, czwarty - analizowania, piąty - oceniania i najwyższy 

- tworzenia (patrz obrazek poniżej). Oznacza to, że granie w gry z matematyki może prowadzić do wyższych 

umiejętności matematycznych uczniów i ich lepszych wyników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Taksonomia Blooma (Centrum Nauczania na Uniwersytecie Vanderbilta, 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/) 
 

W "Dokument do dyskusji na temat umiejętności XXI wieku", przygotowanym przez Uniwersytet w Twente 

(Holandia), uznano, że technologie informacyjno-komunikacyjne są podstawą umiejętności XXI wieku., 

zarówno jako: 

• argument za potrzebą umiejętności na miarę XXI wieku; 

• narzędzie edukacyjne, które może wspierać nabywanie i ocenę tych umiejętności (Jak technologia 

edukacyjna wyostrza kluczowe umiejętności dla przyszłości uczniów, 2017). 

Umiejętności XXI wieku są tym, czego uczniowie potrzebują, aby odnieść sukces w dzisiejszym 

społeczeństwie" - przejście od czytanie, pisanie, arytmetyka do: krytyczne myślenie i rozwiązywanie 

problemów; skuteczna komunikacja; współpraca i budowanie zespołu; kreatywność i innowacyjność. 

Technologia staje się bohaterem zdolnym do odegrania trzech różnych ról, w zależności od użytkownika. 

Może zagrać: 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
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• jako korepetytor (gdy urządzenia udzielają instrukcji i prowadzą użytkownika); 

• jako narzędzie dydaktyczne (gdy jest wykorzystywane przez kadrę nauczycielską); 

• jako narzędzie do nauki (gdy są używane przez uczniów). 

Szybki rozwój ICT wymaga jednak zupełnie nowego zestawu kompetencji związanych z ICT 

i umiejętnościami technologicznymi. Nowe pokolenie uczniów jest gotowe do pracy z nowymi technologiami, 

więc szkoły muszą włączyć je do przyszłych programów nauczania i przygotować kadrę nauczycielską 

do pracy z nimi. Potrzebują wiedzy o istniejących narzędziach nauczania, umiejętności wykorzystania 

technologii i zdolności do zmiany swoich praktyk pedagogicznych, przechodząc jednocześnie głównie 

na indywidualizację i korepetycje.  

Wpływ praktyk pedagogicznych na osiągnięcia uczniów 

“Wykorzystanie ICT w edukacji wnosi wartość dodaną do nauczania i uczenia się poprzez zwiększenie 

efektywności uczenia się. Nadało ono nauce wymiar, który nie był wcześniej dostępny. Po pojawieniu się ICT 

w szkołach, uczniowie uznali, że uczenie się w środowisku wspieranym przez technologię jest bardziej 

stymulujące i angażujące niż w tradycyjnym środowisku klasowym.”– napisał Ajay Suri na MyClassBoard, 

Blog Szkolnego Informatora 2016 (Suri, 2016). 

Wiele badań naukowych wskazuje na rolę ICT we wspieraniu wspólnego uczenia się. Uczenie się i technologia 

nie są już uważane za dydaktycznych rywali; są one coraz częściej traktowane przez edukatorów jako 

kompatybilne i zwłaszcza młodzi ludzie, ale także inne pokolenia włączone w proces uczenia się mogą nie 

wyobrażać sobie swoich codziennych zajęć bez różnych elementów technologii, dlaczego więc mieliby być 

wyłączeni z procesu uczenia się? 

Naukowcy wykazują, że technologie informacyjno-komunikacyjne mogą umożliwić wykorzystanie 

innowacyjnych metod, które sprawiają, że uczenie się staje się bardziej efektywne i atrakcyjne dla uczniów 

(Teresevičienė, Volungevičienė, Trepulė, Žydžiūnaitė, Rutkienė, Tait, W., Kaminskienė, 2015). Dowody 

z literatury przedmiotu wskazują na pozytywny wpływ konkretnych zastosowań technologii informacyjno-

komunikacyjnych na osiągnięcia uczniów w ramach prawie wszystkich przedmiotów objętych programem 

nauczania, przy czym najistotniejsze pozytywne efekty odnotowano w matematyce i naukach przyrodniczych, 

poprzez wykorzystanie symulacji, modelowania i innych konkretnych zasobów technologii informacyjno-

komunikacyjnych; oraz w języku angielskim i alfabetyzacji, poprzez wykorzystanie edytorów tekstu, 

oprogramowania do prezentacji i interaktywnych filmów wideo (ICT i pedagogika. Przegląd literatury 

naukowej, 2003). Na wszystkich kluczowych etapach. Dowody wskazują jednak, że korzyści te zależą 

od sposobu, w jaki nauczyciel wybiera i organizuje zasoby ICT, oraz od tego, jak to wykorzystanie jest 

zintegrowane z innymi zajęciami w klasie i poza nią. Zaufanie nauczycieli do ICT wzrosło w ostatnich latach, 

ale wykorzystanie ICT pozostaje stosunkowo niskie (Przegląd literatury badawczej dotyczącej ICT i osiągnięć, 

2004 r.). 

https://www.myclassboard.com/blog/need-importance-ict-education/
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Ergo, eksperci i organizacje międzynarodowe uznają, że efektywna integracja ICT w szkołach i salach 

lekcyjnych może zmienić pedagogikę i wzmocnić pozycję uczniów. 

UNESCO twierdzi, że w tym zakresie niezbędne jest, aby nauczyciele posiadali kompetencje pozwalające 

im włączyć ICT do swojej praktyki zawodowej w celu zapewnienia równego dostępu do nauki i jej jakości. 

Twierdzi, że nauczyciele muszą być również w stanie wykorzystywać ICT do kierowania uczniami 

w rozwijaniu umiejętności społeczeństwa opartego na wiedzy, takich jak krytyczne i innowacyjne myślenie, 

rozwiązywanie złożonych problemów, zdolność do współpracy oraz umiejętności społeczno-emocjonalne 

(ramy kompetencji nauczycieli w zakresie ICT UNESCO, 2018). 

W odpowiedzi UNESCO opracowało ramy kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT CFT) jako narzędzie do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli przed- i doskonalących 

zawodowo w zakresie wykorzystania ICT w całym systemie edukacji. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmują trzy kolejne etapy lub poziomy rozwoju 

nauczycieli w zakresie pedagogicznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych: 

• Pierwszy poziom to Zdobywanie Wiedzy, gdzie nauczyciele zdobywają wiedzę na temat korzystania 

z technologii oraz podstawowe kompetencje w zakresie ICT. 

• Drugi poziom to Pogłębianie wiedzy, gdzie nauczyciele zdobywają kompetencje w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwiają im ułatwianie uczenia się 

w środowiskach zorientowanych na ucznia, opartych na współpracy i współdziałaniu. 

• Trzeci poziom to Tworzenie Wiedzy, gdzie nauczyciele zdobywają kompetencje, które zachęcają ich 

do wzorowania się na dobrych praktykach, oraz tworzenie środowisk edukacyjnych, które zachęcają 

uczniów do tworzenia nowego rodzaju wiedzy. 

Pomyślne włączenie ICT do nauczania i uczenia się wymaga przemyślenia na nowo roli nauczycieli i potrzebne 

jest systemowe wsparcie dla pedagogicznego wykorzystania ICT, zachęcanie nauczycieli do innowacji oraz 

rozwój sieci i platform, które pozwolą nauczycielom dzielić się doświadczeniami i podejściami, które mogą 

być przydatne dla rówieśników i innych zainteresowanych stron (deklaracja z Qingdao, 2015 r.). 

Dlatego też nauczyciele muszą wzmocnić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie 3 podstawowych 

komponentów edukacyjnych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych: 

1) Otwarte zasoby edukacyjne (OER) 

Badanie różnych istniejących OER, które są otwarcie dostępne dla nauczycieli i uczniów. OER wyłonił się 

jako koncepcja z potencjałem do wspierania transformacji edukacyjnej. Podczas gdy wartość edukacyjna OER 

leży w idei wykorzystania zasobów jako integralnej metody komunikacji programu nauczania w ramach 

kursów edukacyjnych (tj. uczenia się w oparciu o zasoby), jego siła transformacyjna polega na łatwości, z jaką 

zasoby te, po ich cyfryzacji, mogą być udostępniane za pośrednictwem Internetu. 

2) Technologie mobilne  
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Posiadanie urządzeń mobilnych rozwija się na całym świecie. Do urządzeń przenośnych należą smartfony 

i tablety, a uczniowie coraz częściej korzystają z tych technologii, aby uzyskać dostęp do informacji 

potrzebnych do nauki w Internecie. Kreatywne wykorzystanie tych urządzeń może zwiększyć sprawiedliwy 

dostęp do edukacji, poprawić wydajność i produktywność w klasie oraz ułatwić indywidualną naukę. 

Technologie mobilne oferują nauczycielom i uczniom bardziej elastyczne podejście do nauki poprzez 

umożliwienie nauki w dowolnym miejscu i czasie, a także łączenie nauki formalnej i nieformalnej. W związku 

z tym potrzebne są strategie i mechanizmy integrujące technologie mobilne, które staną się płynnym 

składnikiem szeregu technologii wykorzystywanych przez nauczycieli i uczniów.  

3) Umiejętności 

Technologie informacyjno-komunikacyjne mają potencjał, aby zapewnić pracę naprawczą i rozszerzoną 

dla studentów o różnych zdolnościach. Umożliwiają one nauczycielom opracowanie wielu ścieżek postępu 

dla danego efektu uczenia się, co pozwala uczniom na podążanie zindywidualizowanymi ścieżkami nauki. 

Odpowiednio, wszystkie krajowe i międzynarodowe inicjatywy mające na celu promowanie wiedzy 

i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi ICT w klasie i procesach pedagogicznych 

wspierają politykę i wdrażanie standardów pedagogicznych określonych w ICT CFT. 

ICT w klasach matematycznych 

W związku z szybkim postępem technologicznym i rozpowszechnieniem tablic interaktywnych i urządzeń 

tabletowych w szkołach, szkoły muszą posiadać plan e-learningowy w celu włączenia ICT i wizualizacji 

do nauczania matematyki. 

Nauczyciele matematyki mogliby poznać i wykorzystać wiele zasobów do digitalizacji swoich lekcji 

matematyki. Kilka przykładów istniejących opcji: 

- Szeroko zakrojone planowanie całego programu szkolnego lub całorocznego podejścia do realizacji 

efektywnego programu nauczania matematyki poprzez interaktywne 

tablice/projektory/laptopy/iOS i urządzenia z systemem Android. Na przykład - stwórz swoje 

Interaktywne Lekcje PowerPoint; użyj Math Live (postaci z kreskówek uczą różnych dziedzin 

matematyki seniorów), użyj Infografii - wizualnej reprezentacji informacji lub danych, które 

przedstawiają dane w łatwej do zrozumienia formie wizualnej. 

• Może to mieć ogromny wpływ na zaangażowanie i osiągnięcia uczniów. Istotne jest, 

aby koordynatorzy i dyrektorzy szkół spotkali się wszyscy razem w celu szczegółowego 

zaplanowania i stworzenia całorocznej, bogatej w technologię i metodologię jednostki 

ds. umiejętności czytania, pisania i matematyki, wykorzystując swoją wspólną wiedzę 

specjalistyczną. 
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- Literatura wizualna z matematyki – wykorzystanie wysoce efektywnych obrazów w celu 

umożliwienia uczniom łatwiejszej interpretacji i nadania sensu z prezentowanego materiału 

matematycznego. 

• Jest to odpowiedź na styl uczenia się nowej generacji i upodobanie do wizualizacji. 

- Wizualne gry matematyczne, które są interaktywne i dają wizualną informację zwrotną. 

•  MIND Instytut Badawczy (USA https://www.mindresearch.org/ )  stworzył wizualne 

podejście do uczenia się i nauczania matematyki bez słów, w postaci swojego oprogramowania 

ST Math (tylko dla USA i Kanady) 

- Mapowanie i ICT 

- Gromadzenie i reprezentowanie danych: Infografie i wyświetlacze danych 

- Internetowe zasoby matematyczne (ORS) 

- Nauczanie i uczenie się matematyki z wykorzystaniem gier wideo 

- GeoGebra 

- Aplikacje matematyczne (Integracja ICT z matematyką, pobrane z: 

http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-

mathematics.html#ICTMathsPlanning) 

Wiele firm opracowało wirtualne narzędzia matematyczne, które umożliwiają uczniom naukę, praktykę 

i zabawę z różnymi koncepcjami matematycznymi. Te wirtualne narzędzia są zazwyczaj wizualne, obejmują 

grywalizację i digitalizację procesu nauki matematyki (Lynch, 2017). 

Aplikacje matematyczne  mają jeszcze jedną cechę ważną dla sukcesu w nauce i atrakcyjności w tych czasach 

- zwięzłość. Spełnia zasady mikrolearningu - nauki w małych jednostkach nauczania lub krótkotrwałej 

aktywności edukacyjnej. 

Zwłaszcza dla uczniów generacji Z, ponieważ nie potrafią oni przez długi czas utrzymać uwagi na jednej 

rzeczy, ale potrzebują szybkości i zmian w procesie uczenia się. Ogólnie rzecz biorąc, badania pokazują, 

że w ciągu ostatniej dekady (2010-2020) o połowę zmniejszyła się uwaga ludzi (14 interesujących badań nad 

mikrouczeniem, 2020). 

Mikrokształcenie dostarcza krótkie serie treści dla uczących się, aby mogli studiować w dogodnym dla nich 

czasie. Treści mogą przybierać wiele form, od tekstu po w pełni interaktywne multimedia, ale zawsze powinny 

być krótkie. Jest to bardziej wciągające, mniej czasochłonne i tańsze w produkcji rodzeństwo regularnego 

eLearningu i jest zaskakująco skuteczne. 

W ciągu ostatnich dwóch lat coraz większą popularnością cieszyły się szkolenia na małą skalę. Ale naprawdę 

zaczęło się to zaczynać, gdy spotkało nowoczesnego smartfona. Tak bardzo, że wiodące platformy 

microlearningowe czują się jak mieszanka Twittera i Instagrama, ale edukacyjnie. W tej erze napiętych 

https://www.mindresearch.org/
http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-mathematics.html#ICTMathsPlanning
http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-mathematics.html#ICTMathsPlanning
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harmonogramów i krótkich rozpiętości uwagi, microlearning jest niemalże perfekcyjnym modelem szkolenia. 

I może być używany do wszystkich rodzajów szkoleń, w tym matematyki. 

Zalety microlearningu: 

• jest szybszy do dostarczenia;  

• jest to bardziej przystępne cenowo;  

• jest elastyczny (kursy mogą obejmować dowolny temat, który może być przedmiotem zwykłych 

kursów eLearningowych; tylko w niewielkim stopniu. Możesz tworzyć kursy, które dają szeroki 

przegląd tematu lub nawet tworzyć kursy na złożone tematy);  

• uczniowie uważają, że jest to bardziej wciągające;  

• zwiększa to gromadzenie wiedzy; 

• daje uczniom więcej swobody (pozwala im cieszyć się swobodną nauką, gdy mają trochę wolnego 

czasu). 

Badania pokazują, że: ludzie, którzy uczą się za pomocą technik mikrolearningowych, odpowiadali na pytania 

28 procent szybciej (badanie Uniwersytetu Drezdeńskiego); 1 minuta materiału wideo okazała się równa około 

1,8 miliona słów pisanych na utrzymanie szkolenia (Forrester); 27 to kilka razy więcej niż tysiącletnia zmiana 

zadań na godzinę (Interesting Pieces Of Research On Microlearning, 2020) 

Dlatego też aplikacje matematyczne zawierają wszystkie najważniejsze cechy - grafikę, digitalizację, 

mikrolearning - aby uczynić naukę atrakcyjną, efektywną i spersonalizowaną w czasie i osiągnięciach. 

Ogólnie rzecz biorąc, obecnie w szerokim zakresie ICT wykorzystywanych w pedagogice - gry cyfrowe, 

aplikacje, inne OER - aplikacje mobilne są coraz częściej postrzegane jako przyszłość nauki. Usługi i treści 

mobilne mogą być wystarczająco łatwo zintegrowane z infrastrukturą edukacyjną, zarówno pod względem 

technologicznym, jak i metodologicznym. Najważniejszą zaletą metodyki szkoleniowej dla dzieci opartej 

na aplikacjach mobilnych jest uczenie się poprzez działanie, w dowolnym czasie i miejscu, w formie gry przez 

telefon komórkowy lub komputer, które stały się najbardziej atrakcyjnym narzędziem w świecie dzieciństwa. 

Uczenie się z wykorzystaniem aplikacji to nauka przez zabawę, a jedną z jej głównych zalet jest umożliwienie 

uczenia się w trudnym środowisku, w którym uczący się może popełniać błędy i uczyć się przez działanie. 

Po drugie - uczący się uczy się w krótkich fragmentach, w dowolnym czasie, miejscu i poziomie. Tego typu 

środowiska mogą być szczególnie odpowiednie dla uczniów, którzy mają pragmatyczny umysł. Uczniowie 

ci mogą woleć przechodzić przez proces eksperymentowania, niż regurgitowania informacji. Takie 

doświadczenie może pomóc im lepiej zrozumieć niektóre pojęcia, które w przeciwnym razie mogłyby być 

postrzegane jako skomplikowane lub nudne. 

Gamifikacja i wykorzystanie narzędzi mobilnych angażuje dzieci i motywuje je do nauki w celu osiągnięcia 

sukcesu jest zdecydowanie najciekawszą cechą, która może pomóc nauczycielom w przekształceniu nauki 

w czynność bardziej angażującą i motywującą.  
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Część praktyczna 

Praktyczna część Modułu I "Wykorzystanie aplikacji mobilnych do poprawy umiejętności matematycznych 

uczniów" pomaga nauczycielom w nabyciu kompetencji dla wszystkich trzech komponentów nauczania 

matematyki opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Prezentuje ona OER dostępne 

do nauczania matematyki - starannie dobrany zbiór aplikacji matematycznych dla 5-6 klas, pokazuje, jak 

korzystać z nich w telefonach komórkowych i tabletach oraz umożliwia zindywidualizowanie ścieżek nauki 

dla uczniów o różnych poziomach osiągnięć. 

SMART-MT E-Toolbox do Nauczania Matematyki 

W ramach projektu SMART-MT wyprodukowano "E-Toolbox for Teaching Math" składający się z dwóch 

części konstrukcyjnych: E-katalog oraz nowo stworzoną aplikację Matematyka. Celem tego dorobku 

intelektualnego jest wspieranie nauczycieli matematyki, którzy pracują z uczniami 5-6 klas (w wieku 10-13 

lat), cyfrowej kultury edukacyjnej i umiejętności zwiększania zaangażowania i osiągnięć uczniów 

w matematyce za pomocą aplikacji mobilnych.  

E-katalog przedstawia zbiór starannie wybranych istniejących aplikacji mobilnych, dostosowanych 

do wykorzystania zarówno w klasie, jak i poza nią, w celu zwiększenia umiejętności matematycznych uczniów 

poprzez grę w matematykę na urządzeniach przenośnych. Aplikacje mobilne pomogą zróżnicować 

i spersonalizować proces edukacyjny zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami uczniów. Personalizacja 

zadań pomaga ludziom osiągnąć sukces na ich poziomie osobistym i podnosi motywację do ponownego 

osiągnięcia sukcesu. Aplikacje mobilne Matematyki są narzędziami, które odpowiadają zainteresowaniom 

i stylowi uczenia się uczniów ery cyfrowej i umożliwiają nauczycielom uczynienie tradycyjnej lekcji bardziej 

atrakcyjną, progresywną, integracyjną, zabawną i efektywną. 

Jak korzystać z E-katalogu? 

Aby rozpocząć korzystanie z e-katalogu istniejących aplikacji mobilnych w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych uczniów, nauczyciele muszą odwiedzić stronę internetową: https://smart.erasmus.site/e-

toolbox-teaching/  

 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-teaching/
https://smart.erasmus.site/e-toolbox-teaching/
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Następnym krokiem będzie uruchomienie E-katalogu. Nauczyciele zostaną przeniesieni na stronę, na której 

znajdują się wybrane aplikacje. 

 

E-Katalog E prezentuje 67 aplikacji zebranych z Google play, które umożliwią nauczycielom matematyki 

różnicowanie i indywidualizowanie procesu nauczania/uczenia się zgodnie z zainteresowaniami 

i osiągnięciami uczniów. Z pomocą aplikacji mobilnych tradycyjna lekcja matematyki będzie urozmaicona 

innowacyjnymi, przyjaznymi dla uczniów i zabawnymi narzędziami do nauki. Nauczyciele mogą wybrać 

dowolną aplikację mobilną z listy, która najlepiej odpowiada ich potrzebom dydaktycznym w zależności 

od obszaru zainteresowania. Aplikacje mobilne są klasyfikowane zgodnie z obszarem zainteresowania: 

- Liczby i obliczenia – 40 aplikacji; 

- Mieszane – 21 aplikacji; 

- Wyrażenia, równania i nierówności – 1 aplikacja; 

- Geometria – 4 aplikacje; 

- Miary i pomiary – 1 aplikacja. 

Wszystkie tematy odnoszą się do treści kursów matematycznych w 5 i 6 klasie w krajach UE.  

Celem E-Katalogu istniejących aplikacji matematycznych jest zachęcenie i umożliwienie nauczycielom 

korzystania na swoich zajęciach z już stworzonych bezpłatnych i dobrych aplikacji matematycznych 

do nauczania w 5-6 klasach. Aplikacje wybrane i zaprezentowane w E-Katalogu zapewniają 3 poziomy nauki 

z jej celami według taksonomii Bloomsa - zapamiętać, zrozumieć i zastosować. Wszystkie aplikacje mobilne 

zawierają krótki opis: treści, stylów uczenia się zgodnie z taksonomią Blooma i zdolności uczniów 

do doskonalenia umiejętności oraz inne. 
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Opisy aplikacji mobilnych zapewniają nauczycielom ogromny wybór ćwiczeń do zindywidualizowanego 

i spersonalizowanego nauczania, bardziej zmotywowana nauka matematyki dla osób osiągających słabe wyniki 

w zależności od ich stylu uczenia się, potrzeb, hobby, celów nauczania i uczenia się (wiedza, zrozumienie 

i zastosowanie) oraz treści.  

 

Większość aplikacji jest przystosowana do systemu operacyjnego Android lub iOs i umożliwia naukę 

na drugim lub trzecim poziomie taksonomii Blooms - umożliwia zrozumienie i zastosowanie zdobytej wiedzy. 

Poniżej opisano i przedstawiono kilka przykładów aplikacji dostępnych w e-katalogu istniejących 

aplikacji mobilnych, służących rozwojowi krytycznego myślenia i kreatywności uczniów. 

 

 iTooch Matematyka 6 klasy 

Opis. Aplikacja ta zapewnia kompleksowe rozwiązania edukacyjne, które pomagają rodzicom, nauczycielom 

i uczniom w identyfikacji i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych w zabawny i motywujący sposób. Uczniowie 

utrwalają swoją wiedzę poprzez przeprowadzanie testów i prób czasowych. Właściwy test może prowadzić 

do osiągnięcia wyższego poziomu. Prawidłowy test może prowadzić do wyższego poziomu prowadzonego 

w formie gry, a może wziąć w niej udział kilku zawodników. Dostarczany jest również materiał teoretyczny 
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dla każdego obszaru, który może być wykorzystany w przypadku wystąpienia problemu. Aplikacja ta posiada 

zintegrowany kalkulator. Zadania są na różnych poziomach, a na końcu aplikacja pokazuje postępy ucznia. 

Uczniowie mogą korzystać z aplikacji Monster Messenger, aby podzielić się swoimi postępami z przyjaciółmi 

i poprosić ich o pomoc (Monster Messenger to bezpieczny portal społecznościowy dla dzieci i ich rodzin, gdzie 

rodzice mają pełną kontrolę nad listą kontaktów swoich dzieci). 

 

System operacyjny: 

• Android: https://smart.erasmus.site/e-directory/ 

 

Źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math 

Instrukcja. Aby rozpocząć pracę z aplikacją należy najpierw pobrać ją na smartfon  (lub inne urządzenie, 

którego używasz). Znajdziesz w niej 5 tematów matematycznych do zabawy i nauki: Liczby i operacje 

(23 podtematy); Struktury algebraiczne (8 podtematów), Analiza danych (8 podtematów), Wykresy 

(3 podtematy), Geometria (8 podtematów).  

 

https://smart.erasmus.site/e-directory/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math
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Możesz wybrać za pomocą ikon w górnej części ekranu, czy chcesz wykonać test (z ograniczonym czasem 

lub bez ograniczenia), czy też ćwiczysz. Po wybraniu opcji Trening (VVV) dotknij prawej odpowiedzi 

na ekranie lub zapisz swoją odpowiedź w białym polu (patrz poniżej). W razie potrzeby skorzystaj 

z kalkulatora. 

 

Możesz wzmocnić swoją wiedzę na temat podtematu, patrząc na krótkie podsumowanie lekcji, które zawsze 

można znaleźć, przesuwając ekran główny w prawo.  
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Gra nagradza Cię gwiazdkami, jeśli rozwiążesz ćwiczenie. Po pomyślnym zakończeniu testu przechodzisz 

na wyższy poziom ćwiczeń. W sumie są 3 poziomy do ćwiczenia podtematu. 

Korzystanie z aplikacji w klasie. Gra daje możliwość nauki, treningu indywidualnego, testowania wiedzy 

matematycznej i konkurowania z przyjacielem. Wiele praktycznych sytuacji życiowych pozwala 

użytkownikom wyobrazić sobie matematykę w ich życiu. Warto wykorzystać go do ćwiczenia w przyjemny 

sposób dowolnego tematu kursu matematyki w 6 klasie. Aplikacja bardzo dobrze sprawdza się jako narzędzie 

do prezentacji matematyki w zabawny i atrakcyjny sposób oraz "dotknięcia" jej na różnych poziomach.  

Umiejętności: 

 

  

 

 

Nowa opracowana "Aplikacja Math App" 

Math app 

Opis.  Matematyczna aplikacja APP jest częścią aplikacji mobilnej SMART-MT, w skład której wchodzi 

również Eureka APP, która koncentruje się na promowaniu u uczniów umiejętności kreatywnego i krytycznego 

myślenia. Aplikacja Matematyczna jest przeznaczona dla uczniów w wieku 10-13 lat, którzy uczęszczają 

do szkoły podstawowej (klasy 5-6 Aplikacja matematyczna jest łatwa w użyciu, zabawna i praktyczna, a jej 

podstawą są rzeczywiste sytuacje życiowe uczniów, co pozwala im odnaleźć matematykę wokół nich. 

Celem "The Math App" jest wzmocnienie umiejętności matematycznych uczniów osiągających słabe wyniki 

w matematyce poprzez zwiększenie ich motywacji do matematyki dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych 

i zabawie. Aplikacja matematyczna opiera się na założeniu, że matematyka jest obecna w codziennym życiu 

dziecka, a więc jest jego rzeczywistością i bezpośrednim zainteresowaniem. Poprzez zabawę i rozwiązywanie 

ćwiczeń matematycznych opartych na rzeczywistych sytuacjach uczniowie rozwijają lepsze zrozumienie 

Wiedza: Aplikacja pozwala na zapamiętanie i odtworzenie podstawowych pojęć 

matematycznych rozpatrywanych w 6 klasie 

Zrozumienie: Każdy poziom wymaga od graczy wykorzystania ich wcześniejszej 

wiedzy. Niektóre ćwiczenia wymagają wybranych informacji z obrazków, 

wykresów, diagramów i innych źródeł informacji. 

Możliwość zastosowania matematyki w sytuacjach rzeczywistych: Uczniowie 

przećwiczą kilka ćwiczeń matematycznych opartych na sytuacjach w czasie zakupów, 

podróży, mierzenia rzeczy istniejących wokół. 
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matematyki i poprawiają swoje umiejętności efektywnego wykorzystania zgromadzonej wiedzy i umiejętności 

w rzeczywistych sytuacjach.  

Ćwiczenia z aplikacji matematycznej zawierają elementy gier, rzeczywistych sytuacji z życia codziennego 

uczniów.  Tematyka rzeczywistych sytuacji z życia codziennego potencjalnie interesująca dla dzieci w wieku 

11-12 lat, znaleziona w niewielkich badaniach przeprowadzonych w grupach fokusowych krajów partnerskich, 

składała się z 10-12 członków każdej z Lokalnych Grup Działania (LGD) - nauczycieli matematyki i inne 

osoby z STEAM.  

Wyniki pokazują, że najciekawsze tematy z życia codziennego dla dzieci w wieku 11-12 lat to: 

- Podróżowanie (obliczanie odległości, czasu trwania, budżetu, porównanie i wybór najbardziej 

opłacalnego środka transportu (samochodem, pociągiem, samolotem, autobusem)),  

- Tworzenie tras podróży dla wycieczki klasowej w terenie;  

- Zarządzanie własnymi pieniędzmi kieszonkowymi;  

- Opieka nad zwierzęciem domowym (obliczanie miesięcznych wydatków);  

- Zakupy w Internecie lub w supermarkecie;  

- Rabaty liczeniowe;  

- Gotowanie. (Przegląd stanu techniki, 2019 r.) 

Tak więc, ćwiczenia matematyczne oparte na wymienionych powyżej tematach sytuacji życiowej. Ponadto, 

najbardziej problematyczne tematy matematyczne w piątej, szóstej klasie, które muszą być pogłębione, 

określone za wspólnym porozumieniem partnerów projektu i ich krajowych grup fokusowych i opisane 

w Przeglądzie stanu techniki. W oparciu o badania State of Art Review, nowo stworzona aplikacja Smart Math 

App zawiera ćwiczenia z geometrii, liczb i obliczeń, równań i nierówności, pomiarów i funkcji. Każdy 

z najnowszych tematów zawiera kilka podtematów i ćwiczeń mieszanych (patrz poniżej): 

Geometria: Zadanie polegające na znalezieniu obwodu; Obliczenie powierzchni; Obliczenie objętości; Kąty, 

Mieszane (łącznie 23 ćwiczenia) 

Liczby i obliczenia: Zaokrąglenie 10-1000; Zaokrąglenie 1-0,001; Zaokrąglenie do sekcji; Ćwiczenia 

mieszane (łącznie 20) 

Równania i nierówności: Mieszane (7 ćwiczeń) 

Miary i pomiary: Prędkość; Czas; Liniowe jednostki miary; Jednostki pomiaru powierzchni; Jednostki 

pomiaru czasu, Jednostki pomiaru masy; Mieszane (łącznie 16 ćwiczeń). 

Funkcje: Mieszane (4 ćwiczenia).  
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Jak używać SMART MATH APP 

System operacyjny: Android 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en. 

Instrukcja. Aby rozpocząć pracę z aplikacją nauczyciel musi najpierw pobrać ją na swój smartfon (lub inne 

urządzenie, z którego korzystasz).  

Wszystkie ćwiczenia i instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji są dostępne w 6 językach europejskich: 

angielskim, greckim, łotewskim, litewskim, polskim i rumuńskim.  

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się panel, w którym użytkownik może wybrać pomiędzy Math APP  

a Eureka APP .  Wybierz Math APP i przeczytaj uważnie instrukcje umieszczone pod  – wskazówki jak 

korzystać z aplikacji SMART Math.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en


19 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 

poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 

w niej zawartych.  

W prawym górnym rogu ekranu, pod ikoną znajdują się opcje  aby wybrać język i twórcę. Możesz stać 

się twórcą - stwórz swój własny zestaw ćwiczeń i znajdź je tutaj jako zestaw swoich osobistych ćwiczeń. Kliknij 

na kreatora i zarejestruj się w platformie SMART EDIT klikając na link: https://smart-math-

teacher.firebaseapp.com/  

 

Rejstracja. Rejestracja jest bezpłatna i zajmuje tylko kilka minut.  

Po zarejestrowaniu możesz tworzyć swoje ćwiczenia za pomocą platformy SMART EDIT https://smart-math-

teacher.firebaseapp.com/ i znaleźć je na SMART-MT APP.  

 

Poniżej, na tym samym ekranie, znajduje się krótki opis i film wideo, jak rozwijać swoje ćwiczenia w aplikacji 

Math App. 

https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
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Wykorzystanie aplikacji w klasie 

Zdecyduj, jakie umiejętności Twoich uczniów chcesz wzmocnić i wybierz odpowiedni Temat Matematyczny 

(i podtematyczny, jeśli istnieje). Znajdziesz odpowiednie ćwiczenia, oparte na prawdziwych sytuacjach 

życiowych. 

Poproś swoich uczniów o pobranie aplikacji 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en 

Daj im czas lub przeczytaj razem z uczniami instrukcje  i spróbujcie wykonać ćwiczenie.  

W części wprowadzającej z “The Math App” znajdziesz “E-przewodnik jak używać aplikacji SMART 

Math” . Kiedy nauczyciele lub uczniowie wybiorą aplikację matematyczną, wszyscy zobaczą listę 5 tematów 

matematycznych: geometria, liczby i obliczenia, równania i nierówności, miary i pomiary oraz funkcje. 

Wszystkie tematy (niektóre z podtematami) zawierają zestaw ćwiczeń. Tytuł ćwiczenia lub obrazek obok 

pomoże nauczycielom i uczniom wybrać to, na czym będą chcieli ćwiczyć. Aplikacja pozwala  

im na wprowadzanie wartości i wykonywanie obliczeń.  

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en


21 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 

poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 

w niej zawartych.  

Przykłady ćwiczeń: Zmiany temperatury w górach 

 
Przykład ćwiczenia (po lewej) i jego rozwiązanie (po prawej). 

To ćwiczenie angażuje uczniów, ponieważ mogą oni odnieść się do możliwej sytuacji rzeczywistej - 

przeprowadzki do nowego domu z basenem i ogrodem. Celem zadania jest udzielenie odpowiedzi na 2 pytania: 

- Jaka jest powierzchnia ogrodu?  

- Jaka jest powierzchnia basenu? 

Rozwiązaniem zadania jest zdobycie nagrody w postaci gwiazdy za każde dobrze wykonane pole. 

Ćwiczenia zaprojektowane w sposób przyjazny dziecku w jego kolorystyce, układzie, krótkich i przejrzystych 

zadaniach, nagrody w postaci Gwiazdek za prawidłową odpowiedź oraz możliwość zsumowania liczby nagród 

na wszystkich poziomach - za każde ćwiczenie, za każdy temat matematyczny i całość. Suma nagród - 

poprawne odpowiedzi pojawiają się w nagrodzie -STAR .  

To od nauczyciela zależy, jak/jeśli wynagrodzi swoich uczniów za zebrane gwiazdy. 

Math app jest doskonałym przykładem aplikacji, która może być wykorzystana do nauczania matematyki 

dla uczniów (zwłaszcza dla osób o niskich osiągnięciach od 5-6 klasy, w wieku 10-13 lat) w atrakcyjny, 

zabawny sposób, radząc sobie z sytuacjami interesującymi dla dzieci integrujących matematykę. 

Różnorodność tematyczna ćwiczeń matematycznych z różnymi zadaniami pomoże nauczycielowi poprzez 

spersonalizowaną naukę w celu wsparcia każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami 

i możliwościami uczenia się. Dzięki swojej wszechstronności uczniowie będą mogli wielokrotnie powtarzać 

zadania i doświadczać sukcesów. Sukces ten jest najlepszym motywatorem dla uczniów poprzez naukę 
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matematyki. Uczniowie mogą wzmocnić swoje kompetencje, a tym samym wiarę w matematykę, jak i w życie 

codzienne, dzięki umiejętności rozwiązywania zadań praktycznych. 

Umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Wiedza: Różnorodność tematyczna ćwiczeń Math App obejmuje najbardziej 

skomplikowane tematy i koncepcje do nauki dla uczniów piątej i szóstej klasy. Aplikacja 

umożliwia naukę tych pojęć matematycznych i dobre opanowanie tematu kursu dla  

5-6 klas. 

Zrozumienie: Aplikacja Math App wspiera głębokie zrozumienie pojęć 

matematycznych poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń matematycznych, w których 

uczniowie rozwiązują rzeczywiste problemy związane z zanieczyszczeniem przyrody, 

odpowiedzialnością człowieka za dobrze funkcjonujące działania, czystym 

środowiskiem oraz własnym zdrowiem i wartościami. Rozwiązując zadania praktyczne, 

czasami uczniowie muszą stosować różne rozwiązania i pojęcia matematyczne. 

Prowadzi to do głębszego zrozumienia pojęć matematycznych i ich kombinacji 

niezbędnych do rozwiązania zadania 

Zastosowanie: prowadzi do zrozumienia, w jaki sposób matematyka integruje się 

z codziennym życiem każdego człowieka, a także umożliwia nabycie umiejętności             

potrzebnych do rozwiązywania codziennych zadań i problemów z wykorzystaniem 

wiedzy matematycznej 
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