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Daiva Petkevičienė 

Nauka z „The Monkeys” 

(Akademija, Litwa 2019) 

Nazywam się Daiva Petkevičienė. Mieszkam w Kownie na Litwie. 

Ukończyłam uniwersytet w Szawle i w 2012 r. uzyskałam tytuł 

magistra edukacji. Pracuję jako nauczyciel od 27 lat. Obecnie pracuję 

w regionie Kowna, w gimnazjum Akademija Ugnė Karvelis, które 

znajduje się w dzielnicy Kowna w pobliżu Akademii Rolniczej 

Uniwersytetu Vytautas Magnus.  

Obecnie uczę 27 uczniów w czwartej klasie. Mają 10-11 lat. Wszyscy uczniowie bardzo lubią 

lekcje matematyki. Większa część klasy stara się jak najlepiej wykonywać różne zadania 

matematyczne. Niestety, jest 12 uczniów o niższej motywacji i umiejętnościach uczenia się. Jeden 

uczeń ma trudności z zapamiętywaniem liczb w sposób wizualny. 

Nie tylko niższa motywacja do uczenia się, ale także problemy myślenia przestrzennego 

i logicznego (konstrukcyjnego) stają się przeszkodami w osiągnięciu lepszych wyników 

w matematyce. Niektóre dzieci w wieku szkolnym mają trudności ze zrozumieniem dostarczonego 

materiału - zastosowanie dźwiękowych i wizualnych metod nauczania nie działa. Aby osiągnąć 

sukces w nauce nowego materiału, potrzebują narzędzi i metod uczenia się kinestetycznego. 

Podczas lekcji matematyki ja i moja klasa często napotykamy problemy podczas rozwiązywania 

geometrii i zadań sytuacyjnych. W poszukiwaniu narzędzi, które są bardziej wydajne dla uczniów, 

znalazłam internetowy program do ćwiczeń matematycznych „10 małp” 

(https://www.10monkeys.com/lt/). Dzięki temu problemy się zmniejszyły. 

 

https://www.10monkeys.com/lt/
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Poza tym motywacja uczniów wzrosła do uczenia się różnych zjawisk matematycznych za pomocą 

tego zabawnego, łatwego i satysfakcjonującego narzędzia ICT. 

Aby poprawić jakość uczenia się uczniów oraz ich osiągnięcia w zakresie matematyki, 

zastosowałam różnorodne metody nauczania i uczenia się, środki i narzędzia. Uczniowie musieli 

wykonać więcej zadań ćwicząc program interaktywny „10 małp” zarówno indywidualnie, jak 

i  w  parach (uczniowie z wyższymi osiągnięciami pomagali osobom o niższych umiejętnościach 

uczenia się). Po krótkim czasie doszłam do wniosku, że optymalny czas na zastosowanie tej 

metodologii to 3 godziny tygodniowo. 

 

Podczas lekcji matematyki korzystałam z indywidualnych metod nauczania, biorąc pod uwagę 

umiejętności uczniów (różnicując ilości i treść zadań). Inni uczniowie pracowali spójnie - 

rozwiązując łatwiejsze zadania i przechodząc do tych, które są bardziej skomplikowane. 

Uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki, pracując osobiście i z pomocą  moich zaleceń. Interaktywny 

program „10 małp” był świetnym narzędziem do ćwiczenia i poszukiwania prawidłowych 

sposobów rozwiązywania zadań, ponieważ uczniowie mieli nieograniczoną liczbę prób 

(np. w  przypadku braku narysowania figury geometrycznej uczeń mógł ją „przetrzeć” i szybko 

narysować od nowa). Nagrody cyfrowe motywowały również uczniów przechodzących z jednego 

poziomu na drugi. 

Oszczędność czasu i cierpliwość uczniów należy również brać pod uwagę, jako zalety tego 

narzędzia ICT. Za miesiąc lub dwa uczniowie mogli rozwiązywać coraz bardziej skomplikowane 
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zadania, a moja pomoc rzadko była potrzebna. Wszyscy uczniowie osiągnęli sukces, a motywacja 

do nauki wzrosła podczas zabawy. 

 

Jak widać ze schematu, dzieci w wieku szkolnym wykonały tę samą liczbę zadań znacznie szybciej. 

Pozytywna zmiana w kierunku postępu każdego ucznia była indywidualna. Niektórzy uczniowie 

potrzebowali nawet trzykrotnie mniej czasu, aby osiągnąć sukces, podczas gdy pomoc nauczyciela 

i  kolegów z klasy, była konieczna dla niektórych uczniów, nawet po dwóch miesiącach pracy 

z  programem. Pomimo wszystkich trudności na końcu pracy z tym narzędziem, każdy mój uczeń 

poprawił swoje umiejętności i umiejętności matematyczne. 

Uczę matematyki podczas innych przedmiotów szkolnych, takich jak nauki przyrodnicze. W tym 

celu często korzystam z Google Earth (https://www.google.com/earth/) i Google Maps 

(https://www.google.com/maps). Programy te ułatwiają uczniom realizowanie przestrzeni, 

związków przyczynowo - skutkowych i innych zjawisk. 

Innowacyjność i testowanie narzędzi komunikacji informacyjnej z uczniami może wydawać się 

trudnym i czasochłonnym zadaniem, ale postępy uczniów w korzystaniu z nowoczesnych 

technologii i narzędzi cyfrowych są satysfakcjonującą inwestycją twojego czasu i pracy. Sugeruję, 

aby koledzy wykazywali większą odwagę, i częściej włączali technologie informacyjno-

komunikacyjne na lekcjach matematyki i nauk przyrodniczych. 

Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Czy interaktywne programy pomogą Twoim uczniom poprawić umiejętności obliczeniowe? 

2. Czy częstsze zadania w środowiskach wirtualnych poprawiłyby osiągnięcia uczniów? 

3. Czy ta metoda zachęciłaby większe zaangażowanie uczniów o niskich kwalifikacjach  

do zajęć lekcyjnych? 
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