
 

 

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 89 W GDAŃSKU  ORAZ  

ZARZĄD  KOŁA  POMORSKIEGO  STOWARZYSZENIA  NAUCZYCIELI  MATEMATYKI 

 

ZAPRASZAJĄ  NA WOJEWÓDZKĄ  KONFERENCJĘ  DLA  NAUCZYCIELI  

MATEMATYKI  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  

ŁĄCZY  NAS  MATEMATYKA ! 

Termin: 17.11.2018 r. 

Organizatorzy:     Szkoła  Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku 

      Koło  Pomorskie  Stowarzyszenia  Nauczycieli  Matematyki 

Miejsce konferencji:    Szkoła Podstawowa nr 89,  ul. Szyprów  3, 80-533 Gdańsk,  tel. 58  557 98 22
  

PROGRAM  KONFERENCJI: 

9.30 –  Rejestracja  uczestników. 

10.00 – 11.00     Rozpoczęcie  konferencji – Urszula Nazarko – dyrektor  SP 89 w Gdańsku. 

      Wykład  inauguracyjny – „Egzamin ósmoklasisty z  zakresu  matematyki”  

                  Renata Świrko – kierownik pracowni do spraw analiz wyników egzaminacyjnych  OKE  

                                                            i współautor koncepcji egzaminu. 

 

    11.00 – 12.15    I sesja  warsztatów:          12.45 – 14.00  II sesja  warsztatów: 

 Matma inaczej, czyli kilka pomysłów jak przełamać rutynę na lekcji  matematyki. 

  –  prelegent  Joanna  Świercz  – SNM 

 Dowodzenie  w  szkole  podstawowej. 

  – prelegent:  Helena  Lewicka  –  SNM 

 Łączymy  matematykę z zabawą – Karty Grabowskiego. 

   –  prelegent  Mateusz  Grabowski 

 Cała para w edukację - przykłady rozwiązań STEAM z LEGO Education na lekcjach 

matematyki. 

  –  prelegent  Iga Malik  –  Akces  Edukacja  

12.15 – 12.45   Przerwa   kawowa  oraz  czas   na  odwiedziny  na  stoiskach  wydawnictwa    NOWIK   

                            oraz AKCES  EDUKACJA. 

14.00 – 14.15   Zakończenie konferencji. 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  warsztatów i prelegentów w  załączniku. 

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez link formularza zgłoszeniowego na stronie szkoły:   www.sp89.pl 
Na warsztatach liczba miejsc  ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń. 

 



 

 

 

Informacja  o  warsztatach i prelegentach 

 

„Matma inaczej, czyli kilka pomysłów jak przełamać rutynę na lekcji 

matematyki”  - Nauka i przyjemność nie muszą się wykluczać. Podczas warsztatów pokażę kilka 

pomysłów, jak bawić się na lekcji matematyki, jednocześnie doskonaląc  i utrwalając umiejętności                          

z podstawy programowej. Będziemy kodować, zagramy w gry, złowimy rybę - jednym słowem będziemy się 

dobrze bawić. 

Joanna Świercz – członek Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz grupy  

Superbelfrzy RP. Autor sześciu publikacji książkowych m.in z zakresu stosowania metod 

aktywizujących na lekcjach matematyki oraz ponad dziesięciu innowacji 

pedagogicznych. Od ponad 5 lat prowadzi szkolenia w formie wykładów lub 

warsztatów z zakresu metod aktywizujących, zastosowania narzędzi TIK, pracy                        

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi bloga 

www.matmainaczej.pl 

 

„Dowodzenie  w  szkole  podstawowej” – Zajęcia rozpoczniemy od sposobów uzasadniania w 

klasie   czwartej,  piątej…  czyli   jak   wprowadzić   ucznia   w   umiejętność   dowodzenia   i   przejdziemy  

do dowodzenia w klasie 7 i 8.  Przekonamy  się,  że  dowodzenie  może  być  interesujące  i  pobudzające  

do dociekania. Będziemy korzystać z geometrii kartki papieru, żeby dotknąć i zobaczyć dowód z innej 

strony. 

Helena  Lewicka  - Pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej, jako metodyk, nauczyciel 

akademicki na UW (metodyka nauczania). Autor i współautor pomocy 

dydaktycznych do matematyki, autor  lub współautor podręczników, zeszytów 

ćwiczeń, sprawdzianów, ćwiczeń wyrównawczych, poradników dla nauczycieli, 

współautor książek metodycznych dla nauczycieli  „Nauka o liczbach”, „Wyrażenia 

i  funkcje”,  scenariuszy  do  płyt  CD  z zabawami, grami i zadaniami do klas 4 – 6. 

W 2014 r.  nagroda im. Kallimacha za osiągnięcia w dziedzinie edukacji. Jest jedyną 

matematyczką  w  Polsce,  która  ma  dyplom  ukończonego   studium   dramy Kurs 

był  organizowany przez Assitej i  Ministerstwo  Kultury. 

 

 

 

http://www.matmainaczej.pl/


 

 

 

 

„Łączymy  matematykę z zabawą – Karty Grabowskiego” – łączenie matematyki                    

z zabawą to główny cel Kart Grabowskiego: Tabliczka Mnożenia, Dodawanie i Odejmowanie, Gry Logiczne 

oraz Bączek Matematyczny - Piruet to wspaniały pomysł na naukę. Na warsztatach nauczyciele poznają 

Karty Grabowskiego i dowiadują się, jak wykorzystać je na lekcjach, zajęciach dodatkowych oraz                   

w świetlicy.  

 

Mateusz  Grabowski - właściciel Kart Grabowskiego – syn Andrzeja Grabowskiego – nauczyciela  

matematyki, który stworzył karty. Mateusz Grabowski rozwija ideę swojego Taty razem 

z siostrą, Justyną. Dzięki nim dzieci i młodzież mogą nie tylko łatwiej uczyć się 

matematyki, ale też polubić ją i oswoić, zobaczyć, że w gruncie rzeczy matematyka jest 

świetną umysłową zabawą dla każdego.  Organizuje warsztaty dla nauczycieli, 

darmową akcję  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, a przede wszystkim dociera           

z  Kartami do  coraz  szerszego  grona rodziców, nauczycieli i dzieci.  

 

"Cała para w edukację - przykłady rozwiązań STEAM z LEGO Education          

na lekcjach matematyki" - jak uczyć matematyki z wykorzystaniem rozwiązań LEGO Education? 

Jak rozbudzić w uczniach ciekawość i motywację do pracy na lekcjach? Przyjdź do nas i przekonaj się               

na własnej skórze, jak efektywne są zajęcia łączące różne rozwiązania STEAM.  Podczas warsztatów 

przeprowadzimy kilka eksperymentów i ćwiczeń, które pomagają w budowaniu kluczowych kompetencji 

matematycznych. Będziemy korzystać z rozwiązań "analogowych" i cyfrowych, pracując metodami 

projektowymi i inżynierskimi. 

 

Akces  Edukacja – wyłączny partner oraz oficjalny dystrybutor LEGO® Education w Polsce oferujący 

tylko najskuteczniejsze rozwiązania edukacyjne. Głównym celem firmy jest tworzenie 

nowej jakości w edukacji. Wraz z naszą Fundacją ALE Nauczanie, kadrą jedynych                

w Polsce, certyfikowanych trenerów Akademii LEGO Education oraz zaangażowanym 

zespołem ekspertów realizujemy tę misję od lat.  

 


