
Podsumowanie 

grudniowych działań 

projektowych 

 

Podsumowanie grudniowych działań realizowanych w ramach projektu pt. 

 ”W Pacanowie kozy kują, ale dobrze też rachują”  

 

1.Rozstrzygnięcie konkursów 

a. “Matematyka w przyrodzie i architekturze”, który polegał na uchwyceniu 

matematyki w przyrodzie lub architekturze. Konkurs wygrali: 

Julia Nalepa – klasa VIb 

Aleksandra Matus – klasa VIa 

 

b. “Origami”, który polegał na wykonaniu dowolnego kształtu w origami modułowym. 

Zwycięzcą konkursu została 

Gabriela Rusek – klasa Va 

c. “Obliczanie pola i obwodu prostokąta”, w którym uczniowie zmierzyli się  

z zadania dotyczącymi obliczania pola i obwodu prostokąta. Zwyciężyli: 



Julia Nalepa, Bartłomiej Koper 

Nikola Grabowska 

Mateusz Gręda 

 

 

d. “Obliczenia na ułamkach zwykłych” gdzie zwycięzcami zostali: 

Jakub Wąsala 

Natalia Zuchara, Błażej Bednarski 

Magdalena Sosin, Izabela Kaczocha 



 

 

2.Szkoła w liczbach 

Podczas realizacji tego działania uczniowie skupili się na wykonaniu pomiarów szkoły oraz 

przeliczeniu ilości elementów będących na jej wyposażeniu m.in. policzyli klasy, drzwi, okna, 

schody; zmierzyli długość i szerokość korytarzy, klas i budynku.  Następnie przeprowadzili 

wywiad z p. księgową, od której dowiedzieli się ilu uczniów i pracowników liczy szkoła oraz 

poznali datę oddania budynku do użytku. Zebrane wiadomości opracowali i przedstawili na 

tablicy w formie gazetki. 

 



 

 

 



 



 

3. Makieta rynku w Pacanowie  

Uczniowie zajęli się wykonaniem makiety przedstawiającej rynek w Pacanowie. W tym celu 

wykonali modele graniastosłupów i ostrosłupów, pomalowali i ozdobili je tak aby 

przypominały budynki w Pacanowie.  

4.Matematyczna choinka 

W ramach działań projektowych uczniowie wykonali siatki brył, a następnie je sklejali. 

Powstały między innymi: czworościany, ostrosłupy trójkątne, ostrosłupy czworokątne, 

ostrosłupy sześciokątne, sześciany, prostopadłościany, graniastosłupy trójkątne, walce, 

stożki, a nawet gwiazdy.  Bryły udekorowały tegoroczną świąteczną choinkę. 



 



 

 



 

5. Filmy edukacyjne 

Uczniowie również przygotowali filmiki edukacyjne w których tłumaczą swoim kolegom, 

koleżankom: 

a. Mnożenie “po japońsku” 

b. Działania na ułamkach zwykłych. 

c. Zamiana jednostek pola. 

 

6. Podsumowanie działań projektowych 

Na ostatnich zajęciach podsumowane zostały wszystkie działania projektowe oraz 

przeprowadzona została ich ewaluacja.  Na koniec projektu każdy uczestnik zajęć obdarowany 

został upominkiem. 



 

 


