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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła podstawowa - klasa V

2. Przedmiot
matematyka
3. Temat zajęć:
Zapisywanie ułamków dziesiętnych.
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat wynika z podstawy programowej.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Zastosowanie technologii ułatwia przedstawienie tematu. Wykorzystanie atrakcyjnych narzędzi
multimedialnych motywuje uczniów do podejmowania działań, sprzyja skupieniu uwagi,
zainteresowaniu lekcją.
7. Cel ogólny zajęć
Celem ogólnym zajęć jest nabycie umiejętności związanych z zapisem ułamków dziesiętnych.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. Uczeń rozumie co to jest ułamek dziesiętny
2. Uczeń potrafi poprawnie przeczytać ułamek
3. Uczeń potrafi zapisać liczbę dziesiętną w postaci ułamka zwykłego
9. Metody i formy pracyb>
Metody: pogadanka, film, ćwiczenia interaktywne
Formy: indywidualna, z całą klasą, nauczanie zdalne
10. Środki dydaktyczne
1. Komputer z dostępem do internetu
2. Pi-stacja
3. Platforma e-podreczniki
4. Platforma "Learning Apps"
5. Platforma Matzoo
6. Aplikacja Ankieta+
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11. Wymagania w zakresie technologii
Komputer, laptop, telefon z dostępem do Internetu.
12. Przebieg zajęć
Aktywność nr 1
Temat:
Doświadczenie.
Czas trwania
5 min
Opis aktywności
Zapoznanie z tematem lekcji i podanie celów lekcji.
Rozmowa z uczniami na temat ułamków dziesiętnych, gdzie można się z nimi spotkać.

Aktywność nr 2
Temat
Refleksja, obserwacja.
Czas trwania
15 min
Opis aktywności
Oglądanie filmu dotyczącego tematu lekcji Rozmowa podczas filmu, wspólne poszukiwanie rozwiązań
zadań, wyciąganie wniosków: https://pistacja.tv/film/mat00129-zapisywanie-liczb-dziesietnych-zapomoca-ulamkow-zwyklych?playlist=216
Uczniowie na podstawie prezentacji wykonują notatkę do zeszytu, zadają pytania dotyczące poznanych
zagadnień.

Aktywność nr 3
Temat
Budowanie teorii.
Czas trwania
10 min
Opis aktywności
Uczniowie rozwiązują zadania dotyczące przedstawionego tematu na platformie e-podręczniki
(film i Zad.2,3) https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-dziesietnych/DuIpnqN4a
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Aktywność nr 4
Temat
Utrwalenie wiadomości. Stosowanie poznanej wiedzy w praktyce.
Czas trwania
15 min
Opis aktywności
1. Ćwiczenie utrwalające dla całej klasy: https://learningapps.org/view1527114
2. Ćwiczenia utrwalające do pracy samodzielnej: https://www.matzoo.pl/klasa5/zamiana-ulamkowdziesietnych-na-zwykle_32_179.html
3. Zadanie pracy domowej. Zeszyt ćwiczeń str. 69

13. Sposób ewaluacji zajęć
Pytania do uczniów - ankieta ewaluacyjna. https://ankietaplus.pl/s/2235CVV
14. Licencja
CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji
15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
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