
Scenariusz LEKCJI OTWARTEJ z matematyki  

z użyciem monitora interaktywnego w klasie 4  

w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej NOVUM w Wołominie 

Nauczyciel prowadzący: Monika Włodarczyk 

Data: 15 stycznia 2019r. 

Temat: Miara kątów – rozpoznajemy, obliczamy i rysujemy kąty o danej mierze  

Czas trwania: 2h 

Cele lekcji:   

 kształcenie umiejętności posługiwania się programem graficznym oraz umiejętności 

rozwiązywania dwiczeo i quizów interaktywnych w zadaniach matematycznych,  

 

Uczeo: 

 wskazuje wierzchołek i ramiona kąta,  

 rozróżnia i kreśli kąty ostre, proste, rozwarte oraz półpełny i pełny 

 oznacza kąty i czyta ich nazwy 

 mierzy za pomocą kątomierza kąty mniejsze od 180° z dokładnością do 1°,  

 posługuje się kątomierzem oraz kreśli kąty o danej mierze za pomocą niego, 

 porównuje kąty, znając ich miarę. 

 rozpoznawanie na rysunku rodzaji kątów i zna własności kątów i ich miary, 

 wykorzystuje własności kątów do obliczenia miar kątów przedstawionych na rysunkach, 

Pomoce dydaktyczne:  

 Monitor interaktywny (komputer) + programy, aplikacje, strony WWW, 

 Tablet dla każdego ucznia,  

 Internet, 

 Przyrządy geometryczne – linijka, ekierka, kątomierz, 

Opis lekcji: 

 Uczniowie przypominają pojęcie kąta oraz wymieniają jego rodzaje i miary.  

Utrwalenie wiadomośdi rozpoznawania kątów poprzez dwiczenia interaktywne  

z użyciem programu matematyczne zoo, praca indywidualna z tabletem – 

https://www.matzoo.pl/klasa4/rozpoznawanie-katow_24_202. 

 

 Uczniowie przedstawiają za pomocą monitora interaktywnego krótką prezentację 

dotyczącą kątów i ich zastosowania w życiu codziennym przygotowaną w formie 

projektu grupowego. 

https://www.matzoo.pl/klasa4/rozpoznawanie-katow_24_202


 

 Następnie samodzielnie wykonują zadania dotyczące obliczeo kątów przyległych  

i wierzchołkowych mając dany rysunek, nauczyciel ocenia poprawnośd obliczeo.  

Zadania z użyciem programu matematyczne zoo, praca indywidualna z tabletem – 

https://www.matzoo.pl/klasa4/miary-katow-_24_518. 

 

 Uczniowie podsumowują wiedzę rozwiązując quiz interaktywny, w którym zdobyta 

liczba punktów przekłada się na ocenę. Nauczyciel czuwa nad poprawnością 

tworzonych zadao i ich rozwiązaniem. Na koniec zajęd prawidłowe rozwiązania 

wyświetlane są na monitorze. 

 

 Następuje ocena pracy ucznia podczas zajęd. 

Efekty pracy  

 Sprawdzenie poprawności zapisu i obliczeo w zeszytach przedmiotowych. 

 

 Na lekcji uczniowie utrwalili umiejętnośd rozpoznawania kątów ostrych, prostych, 

rozwartych, półpełnych i pełnych oraz utrwalili umiejętnośd rozpoznawania kątów 

przyległych, wierzchołkowych i obliczania ich miar.  

 

 Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach wykorzystując TIK. Używali zarówno 

oprogramowania matematycznego, jak i dwiczeo interaktywnych i filmów. 

 

Monika Włodarczyk 

 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/miary-katow-_24_518

