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Scenariusz

lekcji matematyki w klasie I ZSZ specjalnej

Temat: Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu.

Cele ogólne:

- wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności

matematyczne przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej,

- wdrażanie do czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem,

- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,

- uczenie planowania  pracy,

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

- obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu jako sumę pól jego ścian,

- zapisać wzór na obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu,

- obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu ze wzoru,

- obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu w skali,

- zaplanować rozwiązanie zadania z treścią.

Metody: metoda czynnościowa, dyskusja sterowana,

Formy pracy: praca zbiorowa z całą klasą, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: karty pracy,

Przebieg lekcji

I. Przypomnienie umiejętności obliczania pola prostokąta.

II. Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu jako sumy pól jego ścian.

1. Na rys.1  podane są wymiary prostopadłościanu. Zaznacz długości krawędzi tego

prostopadłościanu na rys.2.
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2. Oblicz pole każdej ściany i wyniki zapisz w tabeli. (Uczniowie zauważają, że ściany

przeciwległe mają takie same pola: P1 = P6,  P2  = P4, P3 = P5).

ściana  pole ściany

   P1

   P2

   P3

   P4

   P5

   P6

3. Dodaj pola wszystkich ścian: .................................................................................

4. Pole prostopadłościanu wynosi: ..............................................................................

P1

P2 P3 P4 P5

P6
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III.  Zapisanie wzoru na obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu.

1. P= P1 + P2 +  P3 + P4 + P5 + P6

P = P1 + P2 +  P3 + P1 + P2 + P3

P = 2P1 + 2P2 +  2P3

P = 2 (P1 + P2 +  P3).

2. Wprowadzenie oznaczeń literowych wymiarów prostopadłościanu:

a- długość prostopadłościanu

b- szerokość prostopadłościanu

c- wysokość prostopadłościanu

3. Zapisanie pól ścian prostopadłościanu za pomocą wzoru:

P1 = a b

P2 = a c

P3 = b c

4. Zapisanie wzoru na pole powierzchni prostopadłościanu:

P = 2 (a b + a c +  b c).

a

b

c
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IV. Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu z zastosowaniem wzoru.

1. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach: a = 4cm, b = 6cm, c = 8cm.

2. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu z zadania 1 w skali: 1:2,  2:1.

3. Korzystając z zadania 2 wpisz liczbę w miejsce kropek:

a) Jeśli wymiary prostopadłościanu zwiększy się......... razy, to pole powierzchni

prostopadłościanu zwiększy się.........razy.

b) Jeśli wymiary prostopadłościanu zmniejszy się......... razy, to pole powierzchni

prostopadłościanu zmniejszy  się.........razy.

V. Podsumowanie lekcji.

a) Podanie sposobów obliczania pola powierzchni prostopadłościanu.

b) Ocena aktywności uczniów.

VI. Zadanie pracy domowej.

Pudełko ma kształt prostopadłościanu Wymiary tego pudełka są następujące: 2cm,

4cm, 6cm. Oblicz ile potrzeba kolorowego papieru, aby okleić to pudełko.

Opracowała 

       Urszula Głowacka


