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Tytuł lekcji
MasterChef uczy ułamków

Cele
Uczeń:

wykonuje obliczenia ułamków poprzez zabawę,

pracuje w zespole.

Metody pracy (wg Okonia)
pogadanka, opowiadanie, pokaz, ćwiczeniowa.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
tablica multimedialna, tablety, aplikacja Pizza Fractions, kod QR z linkiem do gry.

Opis przebiegu zajęć
1. Rozmowa z dziećmi nt. ułamków.
2. Na tablicy multimedialnej nauczyciel przedstawia program i wyjaśnia zasady
działania.
3. Dzieci podchodzą do tablicy i rozwiązują zadania zadane przez animowanego
MasterChefa. Wspólnie rozwiązują na tablicy multimedialnej ułamki, dzieląc pizzę
na części.
4. Dzieci podchodzą do tablicy, sczytują kod QR z ukrytym linkiem do gry. Praca
w grupach. Dzieci w małych 2–3-osobowych zespołach rozwiązują poszczególne
poziomy gry.
5. Praca indywidualna. Dzieci podchodzą do tablicy, sczytują kod QR z ukrytym
linkiem do gry. Samodzielnie rozwiązują zadania z ułamkami (dodawanie,
odejmowanie, porównywanie: większy, mniejszy itd.).
6. Prezentacja wyników (poprawnie rozwiązanych zadań) i podsumowanie zajęć.

Komentarz metodyczny
Zajęcia są propozycją dla dzieci zdolnych. Poprzez zabawę uczą się one
wykorzystywania nabytej wiedzy i swobodnie posługują się ułamkami. Pracując
z uczniem ze SPE, należy uczyć odpowiedzialności za własną pracę, wdrażać
ucznia do samokontroli, stosować zmienne formy aktywności, dostosowywać
metody, formy pracy i środki dydaktyczne do stylu uczenia się ucznia.

