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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadgimnazjalna - liceum - klasa III

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Odcinki w graniastosłupach.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych .

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie na lekcji narzędzi TIK sprawia, że zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów. Uczniowie 
mogą w ciekawy sposób wzbogacać swoją wiedzę i ją utrwalać. Chętniej angażują się w pracę na lekcji.

7. Cel ogólny zajęć

Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i 
teoretycznych.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Rozpoznawanie i wskazywanie w graniastosłupach kątów między odcinkami (np. krawędziami, 
krawędziami i przekątnymi) oraz kątów między ścianami.

2. Obliczanie miar kątów w graniastosłupach.
3. Obliczanie objętości i pola powierzchni graniastosłupów, również z wykorzystaniem trygonometrii 

.

9. Metody i formy pracyb>

Metody pracy:
1. wykład
2. czynnościowa (zadania do wykonania)
3. quiz
4. dyskusja swobodna

Formy pracy:
1. indywidualna
2. zbiorowa

10. Środki dydaktyczne
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1. komputer , strona internetowa https://learningapps.org/1007142
2. zeszyt, długopis
3. karta pracy dla każdego ucznia
- karta pracy nr. 1 (zróżnicowana według możliwości uczniów)
4. tablice matematyczne 
5. kalkulatory
6. platforma e-podręczniki
6.

11. Wymagania w zakresie technologii

Lekcja prowadzona hybrydowo - w klasie i na Skype . Do przeprowadzenia zajęć potrzebny jest 
komputer z dostępem do internetu ,tablet graficzny dla nauczyciela.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Przypomnienie wiadomości dotyczących graniastosłupów.

Czas trwania

7 minut

Opis aktywności
1. Test z graniastosłupów ze strony internetowej https://learningapps.org/1007142
Uczniowie nagradzani  są „+”
- Po skończonym teście  nauczyciel przypomina o ustnej pracy domowej – wzory i szkice 
graniastosłupów oraz o zadaniu domowym na obliczenie objętości i pola powierzchni całkowitej 
graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.

Aktywność nr 2

Temat

Dyskusja

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
1. Trzy ćwiczenia wprowadzające do tematu lekcji:
Ćw.1  -Nazwy krawędzi
Ćw.2 – suma długości krawędzi
Ćw.3 –odpowiedzi na pytania
2. „+” otrzymają uczniowie, którzy będą uczestniczyć w dyskusji

Aktywność nr 3

Temat
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Wykład i część ćwiczeniowa

Czas trwania

22 minut

Opis aktywności
1. nauczyciel  wyjaśnia temat
2. udostępnia infografikę w oparciu o epodręczniki: https://zpe.gov.pl/a/infografika/DgNOBSK0S
3. uczniowie wspólnie z  nauczycielem rozwiązują zad.1 
4. uczniowie rozwiązują zad.2 , nauczyciel prosi o pokazanie rozwiązania wybranemu uczniowi

Aktywność nr 4

Temat

Co utrwaliliśmy dzisiaj na lekcji?

Czas trwania

6 minut

Opis aktywności
1.    Chwila zastanowienia i pogadanka na temat „co utrwaliliśmy dzisiaj na lekcji ?” - 
https://zpe.gov.pl/a/sprawdz-sie/DySgQ8K1M
2.  Zadanie pracy domowej- wysłane w wiadomości w dzienniku elektronicznym
Zad. z karty pracy nr.1(łatwe zadanie- indywidualizacja)
Zad. Z karty pracy nr.2(średnio – łatwe)

13. Sposób ewaluacji zajęć

Dziś na lekcji: 
nie miałem problemów z...............................,  
największą trudność sprawiło mi ………… .,
najbardziej podobało mi się…………………

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Należy sprawdzić przed lekcją , czy działają linki.

16. Materiały pomocnicze
18. Forma prowadzenia zajęć: hybrydowa

https://zpe.gov.pl/a/infografika/DgNOBSK0S
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

