
SIEĆ PROBLEMOWA
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ul. Adama Chmielowskiego 1, Kraków 
„Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków”



Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
matematycznych u dzieci w klasach 1-3 



Sieci współpracy i samokształcenia 

Cele ogólne:

- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,

- nabywanie nowych umiejętności   i wiedzy,

- wspólne wykonywanie zadań,

- zespołowe poszukiwanie sposobów    radzenia sobie 
z problemami,

- nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.



❖ Spotkania  z koordynatorem.

❖ 4 spotkania wymiany - w sumie 16 godzin

❖ szkolenia prowadzone przez ekspertów  - w sumie 14 godzin

❖ działania podejmowane w CHMURZE



18 marca 2020 r. 
Warsztat diagnostyczny

• Czym będziemy zajmować się w SIECI?

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

matematycznych u dzieci w klasach 1-3 



11 maja 2020 r.

•Dzielenie się dobrymi praktykami 





25 maja 2020 r. 
Spotkanie z ekspertem
Gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3

Ekspert Małgorzata Skura , Michał Lisiecki 

Platforma Join Zoom Meeting 







3 czerwca 2020 r.
Spotkanie z ekspertem

"Wędrówki do tabliczki mnożenia . 
Nauka mnożenia i dzielenia krok po kroku.„

Ekspert Małgorzata Skura , Michał Lisiecki 

Platforma Join Zoom Meeting 







23 września 2020 r.
Spotkanie z ekspertem

„Matematyka w praktyce – doskonalenie kompetencji kluczowych„

Ekspert Małgorzata Skura , Michał Lisiecki 

Platforma Join Zoom Meeting 





15 października 2020 r.

•Dzielenie się dobrymi praktykami 





29 października 2020 r.

•Dzielenie się dobrymi praktykami 







3 grudnia 2020 r.

Podsumowanie pracy sieci –
Ewaluacja



Wyniki ankiety 









Do najmocniejszych stron pracy sieci zaliczano :

1       ciekawe pomysły na zabawy matematyczne,

2       wspólne spotkania,

3       integracja grupy,

4       wymiana doświadczeń,

5       tematyka spotkań dostosowana do uczestników spotkania,

6       spotkania ze specjalistami,

7       pomysły nauczycieli – wymiana doświadczeń

8       bardzo duże zaangażowanie koordynatorki sieci, ciekawa i praktyczna tematyka spotkań,

9       praktyczne przykłady,

10    pełna otwartość i współpraca uczestników,

11    miła, serdeczna, wspierająca atmosfera.

12    bardzo dobry koordynator sieci, reagujący na potrzeby grupy.



Rekomendacje

❖ Wszyscy uczestnicy sieci zadeklarowali udział w kolejnej edycji.

❖ Uczestnicy sieci wysoko ocenili pracę sieci, szczególnie spotkania z ekspertami.

❖ Bardzo cenna była wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą.

❖ Cenią sobie spotkania w „realu”.

❖ Spotkania odbywać się powinny raz w miesiącu.



Mocne strony sieci

● możliwość wymiany doświadczeń

● wzbogacenie warsztatu pracy

● kontakty koleżeńskie

● nowe umiejętności, podniesienie kompetencji

● osobisty rozwój

● wspólne rozwiązywanie problemów

● spotkania z ekspertami

● fachowe prowadzenie szkoleń przez specjalistów 

poparte wiedzą i dobrymi praktykami

● tematy szkoleń wybrane przez grupę, nie narzucone

● miła, życzliwa, serdeczna atmosfera panująca w grupie

● informacje po spotkaniach i o spotkaniach 

przekazywane na bieżąco

● możliwość podzielenia się spostrzeżeniami

● zapraszani eksperci

● wiedza i umiejętności przydatne w pracy zawodowej

● bezpłatna forma szkolenia

● dobre praktyki !!!

● zaangażowanie koordynatora, częste i systematyczne 

przypominanie o spotkaniach



Dobre praktyki 

• Link do strony

• https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=rozwijanie+zainteresowa%C5%84+matematyczny
cch+uczniiw+klas+1-3+poradnik+dloa+nauczyciela+

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=rozwijanie+zainteresowa%C5%84+matematycznycch+uczniiw+klas+1-3+poradnik+dloa+nauczyciela


Dobre praktyki 

• Link do strony

• http://www.bc.ore.edu.pl/Content/263
/rozwijanie_zainteresowan_i_zdolnosci_
matematycznych_i-
iii_red_b_ochmanska.pdf

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/263/rozwijanie_zainteresowan_i_zdolnosci_matematycznych_i-iii_red_b_ochmanska.pdf


Link do strony 

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/produc
t/rozwijanie-zainteresowan-matematycznych-
uczniow-klas-i-iii-szkoly-podstawowej-
poradnik-dla-nauczyciela/attachment/2211

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/rozwijanie-zainteresowan-matematycznych-uczniow-klas-i-iii-szkoly-podstawowej-poradnik-dla-nauczyciela/attachment/2211
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/


Literatura
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Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych 
klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012. 

• Bieluga K., Rozpoznawanie i stymulowanie cech 
inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i w szkole, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Niepowodzenia w uczeniu się 
matematyki u dzieci klas początkowych. Diagnoza i 
terapia, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985. 

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju 
umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w 
ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym 
roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, 
podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki 
prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w 
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Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009. 

• Karbowniczek J., Pastuszka U., Gry i zabawy 
matematyczne na wakacjach, „Życie Szkoły”, 

• Klus- Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia 
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matematycznych, „Nauczanie Początkowe”,
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Strony internetowe

https://www.matzoo.pl/
http://klasoteka.pl/category/
dla-dzieci/matematyka/



Strony internetowe

https://www.squla.pl/matem
atyka#klasa-1 https://gwo.pl/



Strony internetowe

https://www.kangur-mat.pl/ http://jersz.pl/contest,4.html



Strony internetowe

https://matmag.pl/
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/
kursy/468/matematyka-dla-dzieci



Przydatne strony w poszukiwaniu inspiracji 
do zdalnej pracy w szkole

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie
_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_
szkol.pdf

https://rcre.opolskie.pl/2020/03/18/kufer
ek-e-zasobow-do-edukacji-i-pracy-
zdalnej/



Przydatne strony w poszukiwaniu inspiracji 
do zdalnej pracy w szkole

https://www.gov.pl/web/zdal
nelekcje/znajdz-informacje


