Szkoła Podstawowa w Stęszewie

Program koła
matematycznego
dla klasy 5
Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.
(Galileusz)

Wrzesień 2017r.

Cele ogólne
· rozwijanie zainteresowań uczestników koła matematycznego,
· rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
· kształtowanie postaw społecznych,
· przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.
Cele szczegółowe
Uczeń potrafi:
· przejawiać inicjatywę i realizować własne pomysły,
· poszukiwać różnych, nietypowych rozwiązań,
· korzystać z informacji przedstawionych za pomocą tabel i wykresów,
· czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny,
· stosować schematy i rysunki w trakcie rozwiązywania zadania,
· interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,
· rozwiązywać problemy praktyczne,
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dostrzegać zależności matematyczne w otaczającym świecie,
prezentować rozwiązania zadań i problemów w sposób zrozumiały i czytelny,
sprawdzać otrzymane wyniki i korygować błędy,
obsługiwać matematyczne komputerowe programy interaktywne,
skutecznie poszukiwać potrzebnych wiadomości na stronach internetowych,
współpracować w grupie,
stosować zasady dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu,
stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem,
tolerancji wobec innych,
samodzielnie zdobywać wiedzę.

Środki dydaktyczne i metody pracy
· komputer, programy komputerowe,
· testy, zestawy zadań, karty pracy, plansze, tabele, wykresy,
· anegdoty, ciekawostki, krzyżówki,
· zbiory zadań, podręczniki,
· gry i zabawy logiczne – układanki, tangramy, krzyżówki, domina, karty do gry
· tworzenie i rozwiązywanie zadań na szkolnej platformie edukacyjnej i innych portalach
Treści nauczania
1. Liczby naturalne
1) liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

2) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, kwadraty i
sześciany liczb naturalnych
3) porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych
4) rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach
naturalnych
5) zapis liczb w systemie rzymskim (zapałczane łamigłówki)
6) zaokrąglenia liczb
7) liczby specjalne – olbrzymie, trójkątne
8) wielokrotności i dzielniki, liczby pierwsze i złożone
9) cechy podzielności liczb
2. Ułamki zwykłe
1) podział całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie)
2) ułamek jako iloraz liczb całkowitych; skracanie i rozszerzanie ułamków
3) zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie
4) działania na ułamkach
5) obliczanie ułamka z liczby
6) procenty a ułamki
3. Ułamki dziesiętne
1) zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego; zapis ułamka dziesiętnego w postaci ułamka
zwykłego
2) wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna
3) działania na ułamkach dziesiętnych
4) rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
5) szacowanie wyników działań
6) stosowanie reguł kolejności wykonywania działań
4. Figury płaskie
1) proste prostopadłe; proste równoległe na planie miasta
2) zamiana jednostek długości:metr, centymetr, milimetr, kilometr
3) kąt; porównanie kątów; mierzenie kątów (kąty między wskazówkami zegara)
4) obliczanie pól i obwodów wielokątów w sytuacjach praktycznych
5) tangramy, ile widzisz trójkątów?, itp.
6) origami, osie symetrii
7) skala i plan
5. Bryły
1) pole powierzchni i objętość graniastosłupów;
2) zamiana jednostek objętości
3) litry i mililitry
4) budowanie modeli brył (np. origami)
5) ostrosłupy

6. Liczby całkowite
1) porównywanie liczb całkowitych
2) działania na liczbach całkowitych
Przewidywane efekty
Uczniowie:
· zdobywają większy zasób wiadomości matematycznych
· rozwijają twórcze myślenie,
· biorą udział w różnych konkursach matematycznych
· rozwinie umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł
informacji

