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   W roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza realizowany 

jest  projekt  matematyczny  pod  hasłem „Mistrz małych i dużych liczb”. Jest on 

przeznaczony dla uczniów klas I-VI  w  Skalmierzycach  i  dla wszystkich chętnych  uczniów ze 

szkół z terenu Gminy i Miasta  Nowe Skalmierzyce  oraz  powiatu ostrowskiego.                                          

Głównym jego celem  jest ukazanie uczniom użyteczności i powszechności matematyki w 

życiu codziennym.   Projekt realizowany jest  na zajęciach edukacyjnych i zajęciach 

dodatkowych. Uczestniczyd w nich mogą wszyscy uczniowie , którzy wyrażają chęd udziału w 

projekcie. Poprzez uczestnictwo w zajęciach , które odbywają się nie tylko w budynku 

szkolnym, ale i poza nim ( bank, sklepy, markety) uczniowie mają okazję nie tylko poszerzyd 

swoją wiedzę i umiejętności matematyczne , ale także rozwinąd  swoją pomysłowośd w 

myśleniu i działaniu .          

 Uważamy , że opracowany przez nas projekt : „Mistrz małych i dużych liczb” spowoduje 

zmiany postrzegania matematyki w kontekście jej użyteczności w życiu codziennym, 

przygotuje uczniów do odnoszenia sukcesów matematycznych w gimnazjum, a także 

przyczyni się do zwiększenia motywacji do nauki tegoż przedmiotu i umocni wiarę w swoje 

możliwości. Matematyka bowiem rozwija logiczne myślenie, kojarzenie, wyciąganie 

wniosków, analizowanie, uzasadnianie lub obalanie sądów, uogólnianie, znajdowanie 

analogii i dostrzeganie sprzeczności. 

W ramach konkursu organizowane są następujące działania: 

 W październiku – wykonaliśmy skarbonkę  

 W grudniu spotkamy się na wystawie numizmatycznej 

 W styczniu udamy się  „Z Pieniążkiem na zakupy” 

 W lutym wykonamy   prace plastyczne  pt.: „Monetarne inspiracje” 

 W marcu spotkamy się z przedstawicielami banku  

 W kwietniu przystąpimy do Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego pt.: „Rusz 

głową” 

 W maju podsumujemy projekt przedstawiając inscenizację matematyczną oraz 

wręczymy nagrody i dyplomy laureatom konkursów. 

Życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach. 


