
MATEMATYKA – ZADANIA NA KARTACH

Zadania na kartach są jednym ze sposobów rozwiązywania zadań tekstowych

podczas lekcji matematyki. Karty opracowuje i przygotowuje nauczyciel. Metoda ta

polega na podzieleniu informacji zawartych w treści zadania na części i zapisaniu ich

na pojedynczych kartach.

Jedna z kart zawiera pytanie, pozostałe po jednej informacji potrzebnej do

znalezienia odpowiedzi. Na kartach można również umieszczać informacje

dodatkowe, związane z sytuacją przedstawioną w zadaniu, lecz niepotrzebne do

rozwiązania zadania.

Jak pracujemy z kartami?

� Klasa zostaje podzielona na grupy.

� Każda grupa otrzymuje komplet kart oraz instrukcję wprowadzającą w klimat

zadania.

� Lider grupy rozdaje karty.

� Uczniowie nie mogą pokazywać swoich kart innym członkom grupy, mogą

natomiast głośno czytać informacje ze swoich kart, zadawać pytania,

dyskutować, robić notatki, obliczenia.

� Zadaniem grupy jest sformuowanie odpowiedzi na zapisane na karcie pytanie.

Zadania na kartach angażują wszystkich członków grupy, zmuszają uczniów do

komunikowania się, uczą porządkowania danych, odrzucania nieistotnych informacji.

Dzięki tej metodzie uczniowie lepiej rozwiązują zadania tekstowe oraz uczą się

współpracy w zespole.



Ferie w górach

Jak co roku rodzina Zimowiczów postanowiła aktywnie wypocząć w górach.

Zaplanowali pobyt w pensjonacie „Choinka” w malowniczo położonej

miejscowości o nazwie Bałwankowo.

Zadaniem Waszego zespołu jest obliczenie całkowitego kosztu zwi ązanego

z wyjazdem i pobytem w górach rodziny Zimowiczów.

W kopercie są karty zawierające informacje związane z zadaniem.

Rozdajcie karty.

Zapoznajcie się z informacjami zawartymi na otrzymanych kartach.

Dyskutujcie. Róbcie notatki. Wykonujcie obliczenia.

Nie wolno Wam jednak pokazywać własnych kart innym kolegom z zespołu.



Bałwankowo znajduje się

30 km na pólnocny –

wschód od Poślizgowa.

Państwo Zimowiczowie

mieszkają w Saneczkowie.

Państwo Zimowiczowie

mają dwoje dzieci.

Bałwankowo położone jest

w odległości 300 km od

Saneczkowa.

Wszyscy członkowie

rodziny lubią jeździć

na nartach.

Na wypoczynek pojadą

samochodem.

Kasia Zimowicz jest

uczennicą I klasy szkoły

podstawowej w

Saneczkowie.

Rodzina Zimowiczów

wyjechała do Bałwankowa

1 lutego rano.

Brat Kasi jest o 5 lat

starszy od niej.

Rodzina Zimowiczów

powróciła z wypoczynku

11 lutego wieczorem.



Samochód jechał ze

średnią prędkością

80 km/h.

Pan Zimowicz dla całej

swojej rodziny wykupił

tygodniowe karnety na

wyciągi narciarskie.

Jeden litr benzyny kosztuje

3,20 zł.

Dziecko do 10 lat

ma 10% zniżki

w pensjonacie „Choinka”.

Cena tygodniowego

karnetu dla jednej osoby

wynosi 300zł.

Cena noclegu wraz z

całodniowym wyżywieniem

w pensjonacie „Choinka”

wynosi 60 zł na osobę.

Ile kosztował pobyt rodziny

w pensjonacie „Choinka”?

Ile kosztowała zużyta

benzyna na wyjazd do

Bałwankowa?

Jaki był całkowity koszt

wypoczynku zimowego

w górach?

Samochód pana

Zimowicza spala 8 litrów

benzyny na 100 km.



Kolekcja znaczków

Samorząd Szkolny organizuje wystawę pod hasłem „Moje hobby”.

Bracia Marcin i Tomek wybrali na szkolną wystawę najładniejsze znaczki

ze swoich kolekcji.

Zadaniem Waszego zespołu jest ustaleni e, ile znaczków wybrali chłopcy na

szkoln ą wystaw ę?

W kopercie są karty zawierające informacje związane z zadaniem.

Rozdajcie karty.

Zapoznajcie się z informacjami zawartymi na otrzymanych kartach.

Dyskutujcie. Róbcie notatki. Wykonujcie obliczenia.

Nie wolno Wam jednak pokazywać własnych kart innym kolegom z zespołu.



Marcin i jego brat Tomek

zbierają znaczki pocztowe.

Marcin w swojej kolekcji

ma 192 znaczki polskie.

Znaczki z A. Małyszem są

najcenniejszymi

egzemplarzami w kolekcji

Marcina.

Tomek jest o trzy lata

młodszy od Marcina.

Starszy z chłopców ma trzy

razy mniej znaczków

zagranicznych niż polskich.

Tomek ma o 28 polskich

znaczków więcej niż jego

brat.

Znaczków zagranicznych

Tomek ma 4 razy mniej niż

znaczków polskich.

Tomek jest miłośnikiem

zwierząt.

Samorząd Szkolny

organizuje wystawę pod

hasłem „Moje hobby”.

Znaczki z wizerunkiem

zwierząt stanowią 1/5

kolekcji Tomka.



Opracowanie: Jolanta Seta

Ile znaczków wybrali

chłopcy na wystawę?

Pięć znaczków z kolekcji

Marcina pochodzi z

egzotycznej Dominikany.

Chłopcom pozostało

łącznie 500 znaczków.

Chłopcy wybrali po

kilkanaście znaczków ze

swoich kolekcji na szkolną

wystawę.


