
Krzyżówka na lekcji o logarytmie liczby dodatniej i nie tylko

Kiedy zaczęłam uczyć matematyki w szkoleśredniej i zastanawiałam się w jaki

sposób można uatrakcyjnić lekcje, aby nie były zbyt monotonne, dochodziłam do

wniosku,że nauczycielom w szkole podstawowej łatwiej jest zainteresować uczniów

przedmiotem. Oni bowiem mogą korzystać z metod i form nauczania, które można po

prostu nazwać zabawą.

Wydawało mi się, że uczniowie szkół ponadpodstawowych nie powinni być

traktowani jak dzieci i gry matematyczne nie bardzo są na miejscu. Poza tym, szukając

pomysłów na ciekawe lekcje w książkach i czasopismach matematycznych, nie

natykałam się na tego typu sposoby uatrakcyjniania zajęć.

Z upływem czasu zmieniałam zdanie, próbując wcielać własne pomysły przy

okazji realizacji niektórych tematów. Czasami jest to zadanie, którego treść jest

wierszykiem, innym razem – sztuczka matematyczna, jeszcze innym – krzyżówka. A

wszystko po to, by matematyka nie była dla uczniów zawsze trudnym i poważnym

przedmiotem, aby także ci, którzy mają trudności z jego opanowaniem znajdowali

więcej przyjemności z kontaktu z nim.

Przygotowanie takich lekcji wymaga, niestety, dużo więcej czasu. Dlatego

jestem zdania,że dobrze jest, gdy nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami. Wówczas

bowiem więcej takich „ciekawszych” lekcji możemy podarować swoim uczniom.

Cieszę się, że jeśli chodzi o szkołyśrednie, sytuacja na polskim rynku znacznie się

poprawiła.

Ponieważ sama chętnie korzystam z doświadczeń innych, przedstawiam poniżej

krótki opis lekcji matematyki, którą przeprowadziłam w ubiegłym roku w trzeciej

klasie technikum. Tematem tej lekcji było pojęcie logarytmu liczby dodatniej. Aby

proste obliczenia, których celem jest nabycie przez uczniów sprawności w

posługiwaniu się logarytmami, nie były dla nich zbyt nużące, wykorzystałam na lekcji

przygotowane przez siebie krzyżówki.

To właśnie na nie głównie chcę zwrócić innym uwagę. Można je bowiem

wykorzystać na innych lekcjach w różnych klasach. Należy jedynie zmienić wpisane

już wyrażenia na takie, które są akurat przydatne. Zamiast logarytmów mogą to być

równania liniowe z jedną niewiadomą, wyrażenia z procentami a nawet krótkie



zadania z treścią. Pomysłów może być mnóstwo. Nie musimy jednak rozpoczynać

wszystkiego od początku, gdyż posłużyć się możemy przygotowanym, nazwijmy to,

szablonem. Nie bez znaczenia jest też użyte hasło. Krzyżówkę wykorzystałam na

lekcji, aby zaciekawić uczniów, zachęcić do pracy; hasło natomiast wynagradza im ich

aktywność, oceniając pozytywnie wykonanie zadania.

A oto krótki opis przebiegu lekcji.

Po czynnościach wstępnych przypomnieliśmy sobie z klasą własności funkcji

wykładniczej ( jest ona funkcją różnowartościową i zbiorem jej wartości jest R+).

Wykorzystaną pomocą była plansza z wykresem tej funkcji. Doklejając na rysunku

odpowiednie symbole (wycięte z samoprzylepnego papieru) stwierdziliśmy, że jeśli a,

bє R+ i a ≠ 1, to równanie ax = b ma dokładnie jedno rozwiązanie. Rozwiązanie to

przyjęto właśnie nazywać logarytmem liczby b przy podstawie a (logab). Przy

definiowaniu pojęcia logarytmu posłużyłam się wykonaną przy użyciu komputera

planszą (1).

Następnie wspólnie wyznaczyliśmy kilka logarytmów. Po pracy zbiorowej

przyszedł czas na pracę samodzielną. Każdy uczeń otrzymał krzyżówkę (2) z

poleceniem wykonania stosownych obliczeń i odczytania hasła. Trzy osoby, które

pierwsze rozwiązały poprawnie krzyżówkę zostały nagrodzone oceną w dzienniku.

Po tym ćwiczeniu zwróciłam uczniom uwagę na tożsamości wynikające

bezpośrednio z definicji i wykonaliśmy kilka obliczeń, w których zostały one

wykorzystane.

Przyszedł w końcu czas na podsumowanie lekcji. Praca domowa została podana

znowu w formie krzyżówki (3), która utrwala wprowadzone na lekcji treści.

Lekcja była moim zdaniem udana. Wykorzystane formy pracy i pomoce

uatrakcyjniały ją i aktywizowały uczniów. Prawie wszyscy pracowali bardzo chętnie,

wykazując nawet większe zaangażowanie niż zazwyczaj.

Doświadczenie z zastosowaniem na lekcji krzyżówek było pozytywne, więc

chętnie się nim dzielę z innymi.

Beata Sawczuk
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Wyznacz wartości wyrażeń, bądź wartość x a

następnie wpisz litery w kratki oznaczone właściwym

wynikiem. W wyróżnionej kolumnie odczytaj hasło.
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