
 

Projekt: Sławni matematycy 

 
Projekt matematyczno – plastyczno - informatyczny realizowany w klasie 4A , 4C i 5A szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2015/2016  

 

Założenia:  
Celem ogólnym projektu jest przybliżenie kilku postaci związanych z powstaniem tego, o czym 

uczymy się w szkole.  Wzbudzenie w uczniach ciekawości do poszukiwań i logicznego myślenia.  

 

Cele szczegółowe:  
- uczeń potrafi wyszukać i wyselekcjonować potrzebne informacje,  

- uczeń potrafi stworzyć prezentację multimedialną na zadany temat, 

- uczeń potrafi narysować karykaturę,  

- uczeń umie przybliżyć innym  postać danego matematyka wspomagając się prezentacją, 

- uczeń potrafi wymyśleć rebus.  

 

Czas realizacji: miesiąc  

 

Miejsce: szkoła  

 

Osoby zaangażowane w przebieg projektu:  
- nauczyciel matematyki,  

- nauczyciel plastyki, 

- nauczyciel informatyki.  

 

Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia projektu:  
- komputery z dostępem do Internetu  

- przybory plastyczne 

 

PRZYGOTOWANIE (3 tygodnie) 
  

1. Na plastyce dzieci uczą się co to jest karykatura, poznają różne techniki tworzenia 
karykatur, tworzą karykatury osób ze swojej klasy. 

2. Na  informatyce uczniowie poznają programy do tworzenia prezentacji oraz robią krótkie 

prezentacje multimedialne. 

3. Na matematyce uczniowie oglądają filmy o różnych matematykach (Były robie wynalazki: 

Archimedes, Galileusz, Einstein), a następnie rozmawiają z nauczycielem o tym czego się 
dowiedziały. 

 

PRACA W GRUPACH (2 lekcje) 

Uczniowie zastają podzieleni na 6 grup [z każdej klasy po 2/3 osoby] – każda grupa 

dostaje matematyka, o którym musi stworzyć prezentację, stworzyć rebus – hasło to ten 

matematyk,  wymyśleć 3 pytania, których odpowiedzi podadzą podczas swojego 

wystąpienia. Dodatkowo każda grupa za zadanie miała stworzyć karykaturę Einsteina. 

Podczas pracy uczniowie cały czas mogą zadawać pytania nauczycielom – ekspertom w 

swoich dziedzinach (informacje o matematyku mogą przedyskutować z nauczycielem 



matematyki, pomocy przy tworzeniu prezentacji może udzielić nauczyciel informatyki, a 

porady związane z rysunkiem mogą dostać od nauczyciela plastyki). 

 

Hipokrates z Chios: 

1. prezentacja: 

- kiedy żył 

- skąd pochodził 

- księżyce Hipokratesa 

- zdjęcia 

 

2. rebus – hasło: Hipokrates 

z Chios (5 sztuk) 

 

3. karykatura Einsteina 

 

4. 3 pytania dotyczące 

matematyka 

Tales z Miletu: 

1. prezentacja: 

- kiedy żył 

- skąd pochodził 

- twierdzenie Talesa 

- zdjęcia 

 

2. rebus – hasło: Tales z 

Miletu (5 sztuk) 

 

3. karykatura Einsteina 

 

4. 3 pytania dotyczące 

matematyka 

Kartezjusz: 

1. prezentacja: 

- kiedy żył 

- skąd pochodził 

- układ współrzędnych 

- zdjęcia 

 

2. rebus – hasło: Kartezjusz 

(5 sztuk) 

 

3. karykatura Einsteina 

 

4. 3 pytania dotyczące 

matematyka 

Pitagoras: 

1. prezentacja: 

- kiedy żył 

- skąd pochodził 

- twierdzenie Pitagorasa 

- szkoła pitagorejska 

- zdjęcia 

 

2. rebus – hasło: Pitagoras 

(5 sztuk) 

 

3. karykatura Einsteina 

 

4. 3 pytania dotyczące 

Matematyka 

Eratostenes: 

1. prezentacja: 

- kiedy żył 

- skąd pochodził 

- sito Eratostenesa 

- zdjęcia 

 

2. rebus – hasło: 

Eratostenes (5 sztuk) 

 

3. karykatura Einsteina 

 

4. 3 pytania dotyczące 

matematyka 

 

Fibonacci: 

1. prezentacja: 

- kiedy żył 

- skąd pochodził 

- ciąg Fibonacciego 

- problemy (zadania) 

Fibonacciego 

- cyfry arabskie 

- zdjęcia 

 

2. rebus – hasło: Fibonacci 

(5 sztuk) 

 

3. karykatura Einsteina 

 

4. 3 pytania dotyczące 

matematyka 

 

PREZENTACJE (1 godzina) 

1. Grupy po kolei wychodzą na środek i na początku rozdają po jednym rebusie każdej 

grupie. Grupy rozwiązują rebus i mówią hasło. 

2. Grupa przedstawia to, co przygotowała o danym matematyku, a na koniec sprawdza czy 

reszta grup słuchała z uwagą poprzez zadanie 3 pytań kontrolnych. 

 

WYSTAWA PRAC(15 minut) 

Dzieci oglądają karykatury Einsteina przygotowane przez innych uczniów 









































 





 


