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Vaida Marcinauskienė 

Zintegrowane nauczanie na lekcjach matematyki 

(Kowno, Litwa 2019) 

Nazywam się Vaida Marcinauskienė. Jestem nauczycielką 

matematyki od 15 lat. Obecnie pracuję w gimnazjum w regionie 

Kowna Akademija Ugnė Karvelis. Moja kategoria kwalifikacji 

to metodolog nauczycielski. 

W moich szóstych klasach jest 130 uczniów. Troje z nich mają 

specjalne potrzeby edukacyjne, a jeden uczeń pochodzi ze środowisk 

migracyjnych. Wiek uczniów wynosi 12-13 lat. Zacząłem uczyć ich 

od piątej klasy, kiedy uczniowie zaczęli uczyć się zgodnie  

z programem nauczania . 

Umiejętności, motywacja i cechy osobiste moich uczniów są bardzo 

różne. Moim zdaniem znajomość swoich uczniów, ich zainteresowań 

i zdobyte doświadczenie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia lekcji. Zanim zaczęłam uczyć 

moich uczniów w piątej klasie, postawiłam sobie za cel zwiększenie motywacji uczniów do nauki 

oraz zainteresowania matematyką, a także osiągnięcie postępów uczniów, z uwzględnieniem różnic 

między poszczególnymi uczniami. W mojej praktyce elektroniczne środowisko uczenia się (EMA 

po litewsku) i zintegrowane zadania z treściami rzeczywistymi, były najbardziej skutecznymi 

narzędziami, które pomogły mi osiągnąć wyznaczony cel. 

Zaczęłam korzystać z zadań ćwiczeń EMA (https://emapamokos.lt/) w 5 klasie. Lekcje były 

organizowane przynajmniej raz w tygodniu w czytelni komputerowej. Uczniowie byli w stanie 

wykonać te zadania zgodnie z poziomem 

uczenia się, tempem i umiejętnościami - ich 

treść nauczania była zróżnicowana, a uczenie 

się zindywidualizowane. Po każdej ocenie 

w przestrzeni cyfrowej każdy uczeń widział 

nie tylko swoje błędy i właściwe decyzje, 

ale także postępy nauki przedstawione 

na liniowym wykresie, co wpłynęło 

na wzmocnienie motywacji do nauki. 

https://emapamokos.lt/
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Wszystkim uczniom, uczącym się w środowisku wirtualnym, udało się ocenić własną przemianę oraz 

przewidzieć obszary, w których powinni więcej pracować. Pozytywny rozwój postępów 

edukacyjnych każdego ucznia był indywidualny. Takie lekcje matematyki były bardzo atrakcyjne dla 

uczniów, ponieważ byli bardziej zainteresowani pracą w przestrzeni cyfrowej, niż pisaniem 

na papierze lub na tablicy. Ponadto uczniowie poprawili swoje umiejętności obsługi komputera 

za pomocą zadań cyfrowych. Tradycyjna lekcja - nie dla nowoczesnego dziecka! 

Starałam się również utrwalić wiedzę matematyczną poprzez zintegrowane zadania praktyczne, 

wykorzystując doświadczenie i wiedzę uczniów. Wspólnie z nauczycielami nauk przyrodniczych 

opracowaliśmy zintegrowane zadania, które są atrakcyjne pod względem treści dla uczniów klas 5-6. 

Na lekcjach nauk przyrodniczych uczniowie przeprowadzili prawdziwe eksperymenty i wykorzystali 

swoje wyniki na lekcjach matematyki do obliczeń, porównania danych i diagramów. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Obrazowanie graficzne pomogło moim uczniom zrozumieć i przeanalizować uzyskane wyniki, 

pogłębić kompetencje poznawcze i kreatywne oraz utrwalić umiejętności matematyczne. Zwykle 

organizowałam pracę w małych grupach po 4 uczniów. W ten sposób uczniowie nauczyli się nie 

tylko nowego materiału, ale także sztuki podziału pracy, przyjaznej współpracy i sztuki dyskusji 

tematycznej. Zauważyłam, że stosując metodę grupową, wszyscy uczniowie w klasie pracowali 

chętnie, a silniejsi pomagali słabszym uczniom. 

 



 
 
 
 
 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej 
informacji. 

Wyniki pokazały, że narzędzia cyfrowe pomogły zaangażować uczniów o słabszych umiejętnościach 

w proces uczenia się, a zintegrowane zadania z treściami rzeczywistymi zmotywowały uczniów 

do rozwijania umiejętności obliczeniowych. Dlatego uważam, że integracja matematyki i nauk 

przyrodniczych przyczynia się do atrakcyjności i sukcesu procesu uczenia się dla wszystkich. 

 

Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Czy zastosowanie narzędzi cyfrowych na lekcjach może być atrakcyjne dla Twoich uczniów? 

2. Czy osiągnięcia uczniów poprawiłyby integrację matematyki z naukami przyrodniczymi  

i informatycznymi? 

3. Czy środki te zachęcą większe zaangażowanie uczniów o niskich kwalifikacjach do zajęć 

lekcyjnych? 

 


