
Łamigłówki mądrej główki 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

1. Cele i zadania 
 

• wdrażanie uczniów do analizowania sytuacji problemowych pod kątem ich racjonalizowania 
i matematyzacji  
• kształtowanie umiejętności dostrzegania zasad i prawidłowości matematycznych i ich 
wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów 

• wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg 
dochodzenia do celu 
• motywowanie do podejmowania kolejnego wysiłku, pomimo uprzedniej porażki 
• zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań i samodoskonalenia 
• wyzwalanie radości podczas „ zabawy ” matematycznej, wzmacnianie pozytywnych emocji 
• stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesu i zadowolenia z własnych osiągnięć 
• rozwijanie umiejętności twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami o 
podobnych zainteresowaniach 
• przygotowanie do konkursów matematycznych dla klas II i III  

• poznanie wybranych elementów z programu matematyki klas starszych na zasadzie 
propedeutycznej 
 

2. Charakterystyka uczestników zajęć 
 

Program i zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II i III, zainteresowanych matematyką 
lub wykazujących uzdolnienia w tym kierunku. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i opiera 
się na świadomym wyborze dokonanym przez dzieci. 
W celu weryfikacji przez dzieci własnej decyzji, nauczyciel na pierwszych zajęciach 
szczegółowo informuje uczniów o celach i zadaniach programu, zachęca do 
systematycznego uczęszczania, wskazuje korzyści z dodatkowej „zabawy z matematyką” – 
królową nauk.  
 
3. Wielkość grupy 
 

Grupa powinna liczyć maksymalnie 10 – 15 osób ze względu na przyjęte metody i formy ( 
np. pracę zespołową podczas rozwiązywania problemów ) i optymalizację kontroli działań 
indywidualnych uczniów. Ze względu jednak na dobrowolny charakter uczestnictwa w tych 
pozalekcyjnych zajęciach dopuszcza się pracę z większym zespołem. Nie można bowiem 
odmówić dziecku, które wykazuje i podtrzymuje chęć podjęcia dodatkowego wysiłku. Z 
doświadczeń podobnych zespołów wynika, że po pewnym czasie liczebność grupy 
stabilizuje się jednak na pożądanym, optymalnym poziomie 10 -15 osób. 
 

4. Sposoby i formy realizacji 
 

Program „Łamigłówki mądrej główki” jest programem edukacyjnym realizowanym w 
wymiarze 1- 2 godzin tygodniowo w ciągu całego roku szkolnego w ramach zajęć kółka 



matematycznego dla klas II i III. 
Proponowane formy i metody pracy z uczniami są urozmaicone i zależą od charakteru 
omawianego materiału i możliwości psycho – fizycznych dzieci. Cały czas należy pamiętać o 
zabawowym charakterze tych spotkań, ponieważ pozytywne emocje wzmacniają motywację i 
pamięć uczniów. Wyraźnie rozgranicza się wtedy obowiązkowy cykl lekcyjny od zajęć 
pozalekcyjnych, w których uczestnictwo jest dobrowolne. 
Do przewidywanych metod i form należą: 
- pogadanka 
- pokaz i obserwacja 
- „ Burza mózgów ” 
- dyskusja  
- sprawdzanie hipotez przez doświadczenie  
- gry i zabawy matematyczne ( planszowe, karciane, komputerowe itp.) 
- rebusy, łamigłówki, krzyżówki itp.  
- praca indywidualna i zespołowa jednolita i zróżnicowana 
 

5. Ogólna charakterystyka programu 
 
Program stanowi uporządkowany tematycznie zestaw zajęć. Każdemu zagadnieniu 
przyporządkowane są ćwiczenia, gry, zabawy itp. oraz odpowiednie metody i formy pracy, 
które prowadzą do osiągnięcia określonych celów szczegółowych. Czas realizacji każdego 
zagadnienia wynosi 2-4 godziny lekcyjne. 
 

6. Umiejętności ucznia po realizacji programu 
 

Uczeń powinien: 
• definiować i analizować problem matematyczny – stawiać właściwe pytania, 
• dostrzegać w zadaniach prawidłowości ( porządkować, klasyfikować, uogólniać dane ), 
• wykorzystywać prawa i zasady matematyczne w dochodzeniu do celu, poszukiwać różnych 
dróg rozwiązań, wybierać te najbardziej racjonalne i ekonomiczne, 
• twórczo współpracować w zespole, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie, 
• podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem, 
• podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań. 
 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU 

Tematyka zajęć: Szalone liczby 
1. Cele: 

- definiowanie i analizowanie problemów matematycznych 

- samodzielne rozwiązywanie quizów 

- poszukiwanie ciekawostek matematycznych, naukowych 

- gry planszowe – myślenie strategiczne 

2. Metody i firmy pracy: 



- indywidualna i grupowa 

3. Materiały: 

Strony www, klocki, kostki, gry planszowe, karty, modele figur itp. 

Czas realizacji – cały rok/ uzależnione od potrzeb grupy  

 

Tematyka zajęć: Matematyka wokół nas 

Po co nam matematyka?, Jak na mapie zmieścić całą autostradę?, Jak powstały nazwiska?, 
Jak matematyk wiąże krawat?, Ile łokci ma kilometr?, Ile kropel wody jest w Morzu 
Bałtyckim?, Jak dobrze podzielić swoje kieszonkowe?, Czy można myśleć nielogicznie? itp.  

1. Cele: 
- uczniowie dowiedzą się, w jakich dziedzinach życia codziennego wykorzystywana 
jest matematyka 
- rozwijanie umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w zyciu 
codziennym 
 

2. Metody pracy  
- indywidualna, w parach grupowa 
 

3. Materiały: 
Strony www, plansze, kostki, karty, sznurki, centymetry itp.  
 

4. Czas realizacji – cały rok szkolny , około 10 godz. rozłożonych w czasie/ uzależnione 
od potrzeb grupy  
 

 
Tematyka zajęć:  Rozgrzewka matematyczna 
 
1. Cele: 
- samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności jako sprawdzian 
możliwości 
- wykonuje proste obliczenia w zakresie 30 lub 100 jako sprawdzian tempa obliczeń 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita 
 

3. Materiały: 
zestaw zadań 
 

4. Czas realizacji: 
1 godzina 
 



Tematyka zajęć: Ważenie i mierzenie – sprawiedliwy podział, dzielenie z resztą 
 
1. Cele: 
- stosuje jednostki miary i wagi 
- zamienia je z jednostek większych na mniejsze i odwrotnie 
- wykorzystuje własność równowagi do rozwiązywania problemów 

- rozumie i oblicza dzielenie z resztą 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita 
- prezentacja 
- doświadczenie 
- dyskusja 
 

3. Materiały: 
zestawy zadań, miara centymetrowa, waga z odważnikami 
 

4. Czas realizacji: 
3 godziny 
 

Tematyka zajęć: Własności ciągów liczb naturalnych  
 
1. Cele: 
- rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste 
- wyszykuje prawidłowości danego zestawu liczbowego parzystego i nieparzystego 
- wyszukuje różne zależności w ciągach liczbowych 
 

2. Metody i formy pracy: 
- zespołowa jednolita i zróżnicowana 
- pogadanka 
- gry matematyczne 
- łamigłówki 
 

3. Materiały: 
karty pracy, plansze do gier, karty 
 

4. Czas realizacji: 
3 godziny 
 

Tematyka zajęć: Własności liczb naturalnych i działań na nich 
 
1. Cele: 
- sprawnie posługuje się terminologią matematyczną w zakresie nazewnictwa działań i liczb 
w tych działaniach 
- wyszukuje zależności i powiązania podstawowe między działaniami ( odwrotność, 
przemienność, rozdzielność itp. ) i wykorzystuje je w rozwiązywaniu działań 



- podejmuje próby wyszukiwania różnych zależności między działaniami czy zestawami 
działań 
 

2. Metody i formy pracy: 
- zespołowa jednolita i zróżnicowana 
- indywidualna jednolita 
- dyskusja 
- „Burza mózgów” 
- łamigłówki, zagadki matematyczne, magiczne kwadraty 
- gry i szyfrowane teksty matematyczne 
 

3. Materiały: 
zestawy zadań, karty, kości, plansze do gier, zestawy zagadek i łamigłówek 
 

4. Czas realizacji: 
4 godziny 
 

Tematyka zajęć: Geometria – figury na płaszczyźnie 
 
1. Cele: 
- rozróżnia figury geometryczne podstawowe oraz wybrane wielokąty 
- rozwiązuje zadania praktyczne związane z obwodami wielokątów i powierzchni 
prostokątów,  
- wykorzystuje i przekształca wzory na w / w obliczenia 
- rozwiązuje zadania i łamigłówki konstrukcyjne na płaszczyźnie 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita i zróżnicowana 
- zespołowa jednolita i zróżnicowana 
- weryfikacja hipotez przez doświadczenie 
- zagadki geometryczne 
 

3. Materiały: 
zestawy zadań i zagadek, patyczki, plansze, figury 
 

4. Czas realizacji: 
3 godziny 
 

Tematyka zajęć: Geometria – bryły 
 

1. Cele: 
- rozwiązuje łamigłówki konstrukcyjne w przestrzeni  
- rozpoznaje wybrane bryły geometryczne ( prostopadłościan, sześcian, stożek ) i ich siatki, 
wykonuje ich modele 
- podejmuje próby obliczeń pojemności prostopadłościanów 

 



2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita i zróżnicowana 
- zespołowa jednolita i zróżnicowana 
- weryfikacja hipotez przez doświadczenie 
- zagadki geometryczne 
 

3. Materiały: 
zestawy zadań, siatki figur, bryły 
 

4. Czas realizacji: 
3 godziny 
 

Tematyka zajęć: Liczby arabskie i rzymskie 
 
1. Cele: 
- zna zapis liczbowy w systemie dziesiętnym za pomocą cyfr arabskich 
- zna zapis liczb w systemie rzymskim 

- wykonuje obliczenia na liczbach w zapisie rzymskim 

- stosuje cyfry rzymskie w praktyce ( zapis dat, pięter, katalogowanie itp.) 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita 
- zespołowa jednolita 
- krzyżówki, szyfry matematyczne 
 

3. Materiały: 
zestawy zadań i łamigłówek 
 

4. Czas realizacji: 
2 godziny 
 

Tematyka zajęć: Obliczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne 
 
1. Cele: 
- zamienia jednostki wartości z mniejszych na większe i odwrotnie 
- wykonuje obliczenia kalendarzowe, zegarowe i pieniężne na wartościach całkowitych i 
dwumianowanych 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita i zróżnicowana  
- zespołowa jednolita 
- zagadki matematyczne 
- doświadczenie 
3. Materiały: 
zestawy zadań i zagadek, modele monet i banknotów, kalendarze, zegary 
 

4. Czas realizacji: 



2 godziny 
 

Tematyka zajęć: Obliczenia miary i wagi – nowe jednostki wagi 
 
1. Cele: 
- zna i stosuje w obliczeniach nowe jednostki i rzadko używane ( kwintal, tona, mililitr, 
miligram ) 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita 
- doświadczenie 
 

3. Materiały: 
zestaw zadań, plansze i przedmioty do prezentacji 
 

4. Czas realizacji: 
 

Tematyka zajęć: Ułamki zwykłe i dziesiętne 
 
1. Cele: 
- zna pojęcie ułamka zwykłego i dziesiętnego 
- wykonuje proste obliczenia na w / w ułamkach 
- zaznacza lub oblicza ułamek danej wartości 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita 
- zespołowa jednolita i zróżnicowana 
 

3. Materiały: 
zestawy zadań i łamigłówek, plansze i modele do prezentacji ułamków 

 

4. Czas realizacji: 
2 godziny 
 

Tematyka zajęć: Działania pisemne  
 
1. Cele: 
- zna algorytmy czterech działań pisemnych 
- wykorzystuje je w rozwiązywanych zadaniach 
 

2. Metody i formy pracy: 
- indywidualna jednolita i zróżnicowana 
- pogadanka 
- prezentacja 
- krzyżówki, łamigłówki 
 



3. Materiały: 
zestawy zadań, krzyżówek i łamigłówek 
 

4. Czas realizacji: 
3 godziny 
 

Tematyka zajęć: Zadania nietypowe, niepełne i z mylną informacją 
 
1. Cele: 
- analizuje treść zadania pod kątem poprawności matematycznej 
- wyszukuje dane zbędne, uzupełnia brakujące informacje w treści zadań 
- podejmuje próby układania zagadek, łamigłówek, krzyżówek, czy gier matematycznych 
 

2. Metody i formy pracy: 
- zespołowa jednolita i zróżnicowana 
- zagadki i gry matematyczne 
 

3. Materiały: 
zestawy zadań i zagadek 
 

4. Czas realizacji: 
4 godziny 
 
 

UWAGI 
W zależności od możliwości i potrzeb zespołu dopuszcza się zwiększanie lub zmniejszanie 
ilości godzin przeznaczonych na dane zagadnienie, zgodnie z założeniem, że program 
powinien być elastyczny i modyfikowalny uwzględniając możliwości, zainteresowania i 
potrzeby dzieci. 
 
Kolejność i czas realizacji zagadnień programu powinna również zależeć od możliwości i 
zainteresowań zespołu. Niezależnie od omawianych treści matematycznych należy przy tym 
zwrócić szczególną uwagą na analizę związków istniejących między danymi, aby 
kształtować właściwe podejście do rozwiązywania problemów.  
 

Zaleca się częste stosowanie technologii informatycznej i odpowiednich zadań i programów, 
ponieważ praca z komputerem stanowi niewątpliwie o atrakcyjności zajęć i przygotowuje 
młodych logistów do posługiwania się niezbędnym w dzisiejszych czasach narzędziem 
pracy. 


