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„Nie ma większej umiejętności ponad wiedzę, 

nie ma większego szczęścia ponad zdrowie” 
 

 

Matematyka na zdrowie 

 
 

I. OPIS 

 

Zdrowie jest dobrem samym w sobie. Każdy człowiek powinien się o nie troszczyć, 

powinien wiedzieć, co jest dla niego dobre i powinien umieć rozumnie korzystać  

z dobrodziejstw otaczającego go świata. 

Co wybierać dla siebie, ile potrzebuję z otoczenia, by zapewnić sobie prawidłowy 

rozwój? Odpowiadać na takie pytania powinni uczyć się już dzieci od najmłodszych lat, 

by jako nastolatkowie dokonywać świadomych wyborów. Aby dobrze wyliczyć np. ilość 

potrzebnych kalorii w dziennej racji pokarmowej, BMI, czy ilość potrzebnego tlenu 

w pomieszczeniu trzeba po prostu umieć liczyć. Trzeba nie tylko sprawnie posługiwać się 

tabliczką mnożenia i dzielenia, procentami, znać wzory, zasady działań, ale umieć 

te umiejętności stosować w codziennym życiu. Myślę, że dzięki zadaniom zaplanowanym 

w tej innowacji uczniowie dostrzegą praktyczne zastosowanie umiejętności matematycznych, 

będą bardziej przykładać się do nauki matematyki na lekcjach programowych, będą 

dokładniejsi w obliczeniach, pewniejsi w korzystaniu z informacji, co przyczyni się w 

przyszłości do podwyższenia wyniku na egzaminie ósmoklasisty. 

Zaplanowany długofalowy, otwarty konkurs matematyczny zainteresuje uczniów klas 

IV-VIII matematyką, a może nawet przyczyni się do polubienia matematyki, co byłoby 

największym osiągnięciem, bo przecież to co lubimy, co nas interesuje, tego chętnie się 

uczymy. 

Dodatkowo połączenie kształcenia umiejętności matematycznych z praktycznymi 

ćwiczeniami zdrowotno – sprawnościowymi uatrakcyjnią te zajęcia i będą dodatkową 

mobilizacją nie tylko do nauki matematyki, ale również do troski o własne zdrowie. 

Myślę, że realizacja zadań matematyczno – zdrowotnych zaplanowanych w tej 

innowacji wpłynie na świadomość zdrowotną również rodzin uczniów, pozwoli wykazać się 

uczniom przeciętnym, zachęci ich do wysiłku. 

Podsumowaniem ma być wyłonienie „Pitagorasa szkoły” oraz prezentacja prac 

uczniów. 

 

II. OKREŚLENIE RODZAJU IINOWACJI 

 

Innowacja programowa uwzględniająca podstawę programową w klasach IV – VIII 

szkoły podstawowej. 
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III. ZAKRES INNOWACJI 

 

Wybrane zajęcia edukacyjne i godziny kółka matematycznego. Działaniem 

innowacyjnym zostaną objęci uczniowie klas IV – VIII. 

 

 

IV. CZAS TRWANIA 

 

IX 2019 r. – V 2020 r. 

 

 

V. MIEJSCE REALIZACJI 

 

Szkoła Podstawowa w Huminie. 

Realizujący – Teresa Franaszek – nauczycielka matematyki 

 

VI.  CELE INNOWACJI 

  

Cele ogólne innowacji: 

 Rozbudzanie zainteresowań matematycznych, podnoszenie kompetencji 

matematycznych uczniów. 

 Kształtowanie umiejętności wykorzystania matematyki w trosce o własne 

zdrowie. 

 Dostrzeganie potrzeby posiadania umiejętności matematycznych w codziennym 

życiu. 

 Rozwijanie zachowań prozdrowotnych. 

 

Cele szczegółowe innowacji: 

 Rozwijanie poprawności rachunkowej. 

 Podniesienie umiejętności matematycznych uczniów w połączeniu  

z praktycznym zastosowaniem. 

 Budowanie atmosfery przyjaźni i wzajemnej troski o zdrowie i dobrą kondycję. 

 Poznanie zanieczyszczeń powietrza, ich dopuszczalnych norm i przeliczanie 

ich zawartości w pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie. 

 Umiejętność uśredniania wielkości, szacowania. 

 Umiejętność biegłego posługiwania się procentami. 

 

VII. KORZYŚCI DLA UCZNIÓW 

 

 Poznając praktyczne zastosowanie matematyki uczniowie chętniej będą 

przyswajać treści programowe oraz będą bardziej dbać o swoje zdrowie. 

 

VIII. KORZYŚCI DLA SZKOŁY 

 

Podniesienie jakości pracy poprzez: 

 poszerzanie zakresu edukacji, 

 zwiększanie efektywności i różnorodności form i metod kształcenia, 

 poszerzanie oferty edukacyjnej.  



 

IX.  KORZYŚCI WŁASNE 

 

 Satysfakcja i zadowolenie z realizacji założonych w innowacji celów oraz  

z osiągnięć uczniów. 

 Zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń edukacyjnych wynikających  

z realizacji innowacji. 

 Dzielenie się doświadczeniami towarzyszącymi realizacji innowacji z gronem 

nauczycieli. 

 Możliwość opublikowania innowacji wraz z materiałami pomocniczymi. 

 Inspiracja do nieustannego kształcenia. 

 Satysfakcja z innowacyjnego charakteru samorozwoju i samorealizacji. 

 

X. ZAŁOŻENIA INNOWACJI 

 

Spodziewane efekty: 

Uczeń: 

 chętnie bierze udział w proponowanych zajęciach, 

 potrafi wyszukiwać informacje i korzystać z nich według potrzeb, 

 posługuje się językiem matematycznym, 

 potrafi troszczyć się o własne zdrowie.  

 

XI. HARMONOGRAM 

 

TEMAT ZAKRES DZIAŁAŃ KLASA 

Konkurs 

matematyczny 

„Możesz zostać 

Pitagorasem” 

Długofalowy konkurs matematyczny dla chętnych 

(regulamin w załączeniu). Wyłonienie Pitagorasa roku. 

IV - VIII 

Sprawny 

matematyk 
 Zajęcia sprawnościowe 

o Przysiady, skoki na skakance wykonywane 

przez uczniów  

w określonym czasie. Obliczanie średniej 

klasy, średniej dziewcząt  

i chłopców.  

o Rzuty do tarczy i obliczanie ilości 

zdobytych punktów, średniej, 

porównywanie wyników dziewcząt  

i chłopców. 

IV 

Warunki w 

jakich żyjemy 
 Obliczanie powierzchni swojego pokoju, czy 

kącika. Ustalanie jaka to część powierzchni całego 

domu, jednostki powierzchni. 

 Korzystnie z diagramów przedstawiających 

zanieczyszczenie środowiska – roczna produkcja 

różnych odpadów przypadająca na jednego 

mieszkańca Polski. 

V 

Dbam o siebie – 

umiem liczyć 
 Planowanie dziennej racji pokarmowej zgodnej z 

zapotrzebowaniem na kcal. 

 Obliczanie BMI. 

VI 



 Obliczanie ilości tlenu przypadającego na jednego 

ucznia w klasie. 

Kraina etykiet  Plakat – wystawka różnych etykiet informacyjnych 

znajdujących się na produktach spożywczych. 

 Ćwiczenie umiejętności wybierania i przeliczania 

zawartych na etykietach informacji do swoich 

potrzeb (umiejętność korzystania z informacji) 

VII 

Świat 

procentów. 
 Różne obliczenia procentowe przydatne w 

codziennym życiu (stężenia roztworów, obniżki, 

lokaty). 

VIII 

Podsumowanie 

innowacji. 
 Podsumowanie konkursu, wyłonienie „Pitagorasa 

szkoły”. 

 Prezentacja prac uczniów (plakaty, orgiami). 

Sprawnościowo-matematyczny turniej klas. 

IV - VIII 

 

 

XII. EWALUACJA INNOWACJI  

 

 sprawozdania na zakończenie realizacji innowacji, 

 wystawa prac uczniów, 

 analiza kart pracy, 

 analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

Analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji oraz osiągnięte rezultaty wdrożonej 

innowacji zostaną przedstawione Radzie Rodziców oraz Organowi prowadzącemu 

i zamieszczone na stronie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN    KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO 

 

„MOŻESZ ZOSTAĆ PITAGORASEM” 

 
 

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, 

doskonalenie zdolności poznawczych, w tym umiejętności posługiwania się metodami 

matematycznymi. 

2. Konkurs trwa przez cały rok szkolny. 

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły podstawowej w Huminie. 

Udział w konkursie jest dobrowolny. 

4. Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązywaniu zadań matematycznych 

wywieszanych na gazetce szkolnej i dostarczanie rozwiązań nauczycielowi 

matematyki w terminie podanym razem z zadaniami. 

5. Za każde zadanie można zdobyć punkty w liczbie podanej przy treści zadania. 

6. Za każde 10 punktów zdobytych za rozwiązanie zadań konkursowych uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą z matematyki. 

7. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplom i nagrodę ufundowane przez Radę Rodziców. 

8. Zadania muszą być rozwiązane samodzielnie. Organizator konkursu ma prawo 

sprawdzić, czy uczeń umie je rozwiązać. W przypadku potwierdzenia 

niesamodzielności uczeń otrzymuje punkty karne w liczbie równej liczbie punktów 

możliwych do zdobycia za zadanie. 

 


