
Za pomocą myślenia, nasz mózg potrafi dokonywać niewyobrażalnych
rzeczy, z których często nie zdajemy sobie sprawy, gdyż wydają się nam
powszednie. O to, co nam daje i jak ćwiczyć logiczne myślenie
zapytaliśmy 
Martę Dorosz – Dyrektora Merytorycznego Matplanety. 
 
Po co komu logika?
Pani Marto, co nam daje logiczne myślenie? 
Przede wszystkim umożliwia nam skuteczne rozwiązywanie zadań
i  problemów – nie tylko naukowych czy szkolnych, ale również
prywatnych i zawodowych. To dzięki niemu  jesteśmy w stanie wybierać,
podejmować decyzje, oddzielać to, co prawidłowe, od tego, co chybione.
Potrafimy łączyć ze  sobą wiedzę, umiejętności, doświadczenia i emocje
oraz wyciągać wnioski.
 
Czy logika to nasza wrodzona cecha? 
Absolutnie nie. Wrodzony talent czy inteligencja nie wystarczą. Na
skuteczne, efektywne rozumowanie kluczowy wpływ ma przede
wszystkim trenowanie. 
 
Czyli nad umiejętnością logicznego myślenia trzeba pracować? Jak to
robić?
Bardzo dobrą formą treningu są gry i zabawy polegające na analizie
problemów, wymagające od  nas wysiłku dla znalezienia właściwego
rozwiązania. Doskonałym treningiem logicznego myślenia są różne gry
strategiczne np. szachy, w których musimy myśleć z wyprzedzeniem – co
zrobić by osiągnąć dany cel? 
 
Co zrobi przeciwnik, aby mi to uniemożliwić? 
W Matplanecie dzieci szukają strategii wygrywającej m.in. w grze w 13
kostek. Na stole kładziemy 13 kostek do gry lub innych  jednakowych
drobnych przedmiotów. Dwóch graczy bierze na przemian kostki ze
stołu. Można wziąć 1 lub 2 kostki. Nie można zrezygnować z ruchu.
Wygrywa ten, kto zabierze ostatnie kostki. Co zrobić, żeby wygrać? – na to
pytanie odpowiadają dzieci podczas zajęć.  Dzisiaj trudno sobie wyobrazić
lepsze ćwiczenia myślenia logicznego i sztuki rozwiązywania problemów
niż rozwiązywanie zadań matematycznych, to jest prawdziwy trening dla
mózgu. 
 
Dlatego nie warto unikać matematyki w szkole. 
Matematyka? 
Tak, matematyka przydaje się każdemu i to właściwie wszędzie. 
Ale przecież w szkole, co często można usłyszeć od dzieci i rodziców,
uczymy się na matematyce rzeczy niepotrzebnych. Komu w dorosłym
życiu potrzebne są wielomiany czy usuwanie niewymierności
(pierwiastków) z mianownika?
Zastanówmy się, po co komu przysiady, fikołki czy umiejętność skakania
przez skrzynię? Cel tych ćwiczeń raczej nie budzi wątpliwości – mają
służyć budowaniu tężyzny fizycznej. Przecież na co dzień, w drodze do
pracy czy szkoły ich nie robimy… 
Wróćmy do pytania „po co komu wielomiany czy usuwanie
niewymierności?”. Chodzi o trening myślenia, wnioskowania,
abstrahowania, dostrzegania zależności i innych cennych umiejętności.
Drugą kwestią jest to czy nie należałoby dokonać pewnych zmian w
systemie nauczania. Zapewne przydałoby się więcej przykładów na
praktyczne zastosowanie matematyki, pokazanie jej przydatności w
rzeczywistych sytuacjach oraz umożliwienie dzieciom szukania rozwiązań
zadań na własną rękę.
 
Rozumiem, że na zajęciach Matplanety znajdziemy takie przykłady? 
Jak najbardziej, nasze zajęcia są ukierunkowane na doświadczanie,
eksperymentowanie i dotykanie matematyki. Jej praktyczne
zastosowanie. Nie stawiamy na naukę liczenia – to dzieje się w szkole.
Naszą rolą jest ćwiczenie logicznego myślenia, wizualizowanie
problemów, ułatwienie zrozumienia zagadnień matematycznych. Nie
chcemy, by dzieci uczyły się czegoś na pamięć. Bezmyślnie
zapamiętywały wzory, twierdzenia czy gotowe schematy. Chcemy, żeby
miały okazję przekonać się dlaczego dany wzór czy twierdzenie, jest
właśnie takie i nie może być inne.  One u nas uczą się myśleć!
 
Czy mogłaby Pani podsumować - do czego przydaje się trening
myślenia logicznego? 
Trening sprawia, że: 
* Lepiej radzimy sobie z nauką i to nie tylko przedmiotów ścisłych;
* Efektywniej pracujemy;
* Łatwiej planujemy cele i  je osiągamy;
* Zaczynamy trafnie odróżniać przyczyny od skutków;
* Zachowujemy świeżość umysłu do późnej starości;
* Świadomie wybieramy, 
* Żyjemy uważniej czerpiąc z życia większą satysfakcję.
 
Dziękuję za rozmowę. 
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Zimowy przypływ logicznego myślenia

D O T K N I J  M A T E M A T Y K I  R A Z E M  Z  N A M I

Jak mówi Profesor Manfred Spitzer „Małe dzieci mają otwarte 
i chłonne umysły. Jeśli pozwolimy im na poszukiwanie i odkrywanie
świata „po swojemu:" to każde jest w stanie zrozumieć reguły
matematyki".
 
Matplaneta - podążając za tymi słowami, pozwala rozwijać u
najmłodszych naukę logicznego myślenia oraz rozwiązywania zadań
matematycznych na rzeczywistych problemach. Uczy zdobywania
umiejętności szybkiej i trafnej analizy. Dzięki wypracowanej przez
lata metodzie prowadzenia zajęć, podczas których dzieci
samodzielnie dochodzą do rozwiązania zadania, umacnia wiarę we
własne umiejętności.
 
Matplaneta w Twoim mieście, szkole czy przedszkolu
Sieć placówek Matplanety stale się rozrasta. 
Oprócz własnych Centrów Edukacyjnych posiadamy placówki
partnerskie, oparte na modelu franczyzowym. W ramach współpracy
zapewniamy: zestaw pomocy naukowych do zajęć, scenariusze i
karty pracy na każde zajęcia, niezbędną wiedzę dotyczącą działań
marketingowych, pomoc w planowaniu strategii regionalnej, system
do zapisów on-line, szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i
pracowników administracyjnych, wsparcie akcji marketingowych z
udziałem profesjonalnego zestawu. 
 
Współpracujemy również ze szkołami i przedszkolami – nasze zajęcia
mogą być wpisywane w program nauczania, co oznacza, że
systematycznie przez cały rok szkolny uczniowie biorą udział w
lekcjach prowadzonych wg metody Matplanety (1 lub 2 godz.
lekcyjne). Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela Matplanety lub
wybranych nauczycieli „szkolnych”, po ich odpowiednim
przygotowaniu.
 
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o możliwości współpracy z
nami - zapraszamy do kontaktu: 
e-mail: biuro@matplaneta.pl
 
Sprawdź i przekonaj się sam - współpraca z nami to dobra decyzja!
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Pani Agnieszko – do czego jest nam
potrzebna matematyką ?
Moim zdaniem - i mam nadzieję, że zgodzi się z tym
wiele osób na świecie - jest nam niezbędna do
wszystkiego. Matematyka to po prostu logika. Dla mnie
to drugi język ojczysty każdego człowieka, ponieważ
każdy ma wrodzone umiejętności matematyczne. Małe
dzieci  – co  widać  na każdym kroku  - uwielbiają zliczać
wszystko, co się tylko pojawi, fascynują się dużymi
liczbami. Są dla  nich  jak dinozaury - boją się ich, ale
jednocześnie są nimi zafascynowane. I  wszystkie  małe
dzieci mają to we krwi.
 
A za co Pani lubi matematykę?
Właśnie za logikę. Za to, że w momencie, kiedy pozyska
się podstawowe narzędzia, jest się w stanie rozwiązać
problemy używając ich w różny sposób. Lubię właśnie to,
że jak podejdę do czegoś systematycznie, to dojdę tam,
gdzie chcę. Powiem więcej: jeśli dojdę do tego miejsca
kilka razy, to uda mi się też dotrzeć do innych miejsc.
Daje mi to poczucie bezpieczeństwa, ponieważ dzięki
temu umiem się poruszać po świecie. Zdobywając
pewien poziom kompetencji, mogę iść dalej. I to nie jest
ograniczone dla nikogo. Jeżeli będziemy szli pewnymi
ścieżkami, osiągali kolejne etapy, każdy będzie w stanie
pójść dalej.

 
Czemu więc podejście dzieci i młodzieży szkolnej czy
licealnej jest zupełnie inne? Większość pyta – „Po co mi
ta matma, przecież ona i tak mi się do niczego w życiu
nie przyda". 
Matematyka jest potrzebna w każdym zawodzie.
Czy  można wyobrazić  sobie  pracownika banku,  firmy
ubezpieczeniowej,  maklera, który nie zna
matematyki?  Marketingowca?   Przecież  on
potrzebuje  matematyki, żeby policzyć kiedy i
czego  potrzebuje, jak wyjść do klienta, żeby osiągnąć
swój wymierny sukces. Nie będę już nawet wspominać o
inżynierach, budowlańcach, kosmonautach, itd.
 
A czy nie wystarczy użyć komputera? 
Komputery?  Owszem przejmują  wiele funkcji, ale tylko
pod  warunkiem, że  człowiek  je  wcześniej odpowiednio
zaprogramuje.
 

A kiedy zainteresowanie matematyką  pojawiło się w Pani
życiu?
Ono było zawsze. Jestem umysłem ścisłym, mój mąż też - to
dla nas podstawa. Oboje jesteśmy finansistami.
Specjalizowałam się w matematyce finansowej i przez wiele
lat pracowałam w firmie ubezpieczeniowej, gdzie
matematyka była podstawą mojego działania.
 
Dlaczego zrezygnowała Pani z pracy w korporacji?
Był to wynik  znużenia  strukturą, organizacją i tym
wszystkim, czym korporacja żyje. Doszłam do wniosku, że ja
nie chcę tym żyć i to na 100 proc. - a takie były oczekiwania.
Postanowiłam, że potrzebny jest mi oddech, czas i spokój
dla dzieci. Niestety z korporacji przenosi się stres i nerwy do
domu, a to nie było dobre.
Właściwie z dnia na dzień podjęłam decyzję, że trzeba to
uciąć i wprowadzić do domu więcej spokoju. Z tyłu głowy
gdzieś tam zawsze miałam myśl o pracy z dziećmi.
Uwielbiam to, dlatego  na początku
istnienia  Matplanety  część zajęć prowadziłam  sama.
To była moja nowa pasja.
 
Czyli to pasja zdecydowała o powstaniu Matplanety?
Tak. Mieliśmy też z mężem obserwacje dotyczące tego, jak
dzieci uczą się matematyki w szkole. Nasze dzieci też
przejawiają kompetencje matematyczne. Z resztą uważam,
że wszystkie dzieci je mają. Ale mimo, że moje dzieci są
naprawdę sprytne i dobre w analizowaniu, to czasami
okazywało się, że wyniki szkolne nie są adekwatne do tego,
co sobie wyobrażaliśmy, a to powodowało pewne frustracje 
- wszystko zrobione, a ocena niekoniecznie najlepsza.
Dlaczego? Wynik jest dobry, ale nie przedstawiłeś jakiegoś
dodatkowego działania, czyli "umiem, ale nie poszedłem
schematem". Pomyślałam, że trzeba coś z tym zrobić.
 
Znaleźliśmy ludzi, którzy osiągnęli sukces w Stanach
Zjednoczonych - profesorów Kaplanów z Uniwersytetu
Harvarda. Poszli dokładnie tą samą drogą, tylko kilkanaście
lat wcześniej: zauważyli, że ich studenci są coraz słabiej
przygotowani do studiowania, ponieważ nie potrafią myśleć
i pracować samodzielnie. A jeśli idą na matematykę, to
najczęściej z przypadku. Oni też mają  dziecko  i uważali, że
nie było dobrze przygotowywane w szkole do przyszłego
życia.
 
Spotkałam się z nimi, zaprosili mnie na seminarium. Przyjęli
heurystyczną metodę nauczania, czyli takie swobodne
podejście do nauczania - przedstawia się dzieciom problem,
zadaje ciekawe pytanie i one same szukają rozwiązań.  Nie
podajemy na początku wzorów, schematów, a już  na
pewno  nie dajemy rozwiązania. Nauczyciel musi się
powstrzymywać - a to duża sztuka - żeby nie powiedzieć od
razu, jak coś zrobić albo jaki jest wynik. Chcemy, żeby dzieci
dochodziły do tego same. To jest bardzo skuteczne! W
Stanach Zjednoczonych działa około 300 takich Math Circles
- kół matematycznych, które działają według   koncepcji
Kaplanów. Pomyśleliśmy, że to dobra droga.

 
Interesujące jest to, co Pani mówi o daniu dziecku
problemu do rozwiązania. Może mi Pani dać przykład
takiego zadania?
Z małymi dziećmi spokojnie rozmawiamy na przykład o
ułamkach, kombinatoryce, rachunku prawdopodobieństwa.
Przed świętami w scenariuszach pojawia się np. takie
ćwiczenie związane z rachunkiem prawdopodobieństwa:
 
Mikołaj jest już staruszkiem, mieszka w domu, a w piwnicy
trzyma różne swoje rzeczy. Piwnica jest ciemna, a on bardzo
wolno chodzi. Ma tam dwie pary swoich butów - jedną parę
czarną, drugą żółtą. Jak Mikołaj się szykuje, żeby wyruszyć z
prezentami do dzieci, to musi się ubrać. Schodząc do
piwnicy może na górę wyciągnąć tylko jednego buta, bo już
jest stary i nie ma siły na więcej. W piwnicy jest ciemno, więc
nie widzi, co robi. Schodzi na dół, bierze po omacku jednego
buta, wraca na górę i patrzy co ma. Ile najmniej razy Mikołaj
musi zejść na dół, żeby mieć pewność, że wyciągnie
kompletną parę butów?
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Matematyka – fakty i mity

Co liczby mają wspólnego z dinozaurami, jak Mikołaj ma się do rachunku
prawdopodobieństwa i dlaczego bez matematyki jesteśmy słabi?  Czy małe
dzieci faktycznie mają „matematykę we krwi”? 
Na te i inne pytania odpowiada Agnieszka Kryńska – założycielka Matplanety.

Agnieszka Kryńska - założycielka Matplanety.

I zaczynamy rozmowę: dlaczego tyle? Czy to wystarcza?
Potem rozmawiamy o szansach - jak zejdzie raz, jaką
będzie miał szansę na kompletną parę butów? A jak
zejdzie dwa razy? Czyli nie mówiąc dzieciom, że
rozmawiamy o rachunku prawdopodobieństwa,
wprowadzamy pojęcie szansy, tego, co możliwe, a co nie.
To jest problem, o którym rozmawiamy już 
z przedszkolakami.
Naszym standardowym przykładem jest też  pizza  -
idziemy do pizzerii i co zrobimy, jeśli jesteśmy z dwoma
kolegami, jak podzielimy pizzę? A jak z sześcioma, to kto
zje więcej? I naturalnie wprowadzamy ułamki. Pięciolatki
nie mają problemu z tym, żeby z takiej lekcji zapamiętać,
że połówka to dla matematyka 1/2 i dlaczego tak jest. 
Są w stanie to wytłumaczyć.
 
Matematyka przez zabawę. To brzmi dobrze.
Tak, niewątpliwie  jest  dużo zabawy, chociaż nie to jest
celem naszych spotkań. Na zajęciach z mniejszymi
dziećmi musi być dosyć duża dynamika i zmienność
tematów, żeby się nie znudziły. Spotykamy się na dwie
godziny i wydawałoby się, że dla pięciolatków może to być
wyczerpujące, a nie jest! Nasze dzieci często nie chcą
wychodzić z zajęć. Przy starszych dzieciach problemy są
oczywiście omawiane dłużej i bardziej szczegółowo. 
U małych dzieci tematy są krótsze. Np. wstęp do
kombinatoryki może wyglądać tak: bierzemy klocki lego -
żółte i czerwone - i bawimy się w Indian, którzy  robią
sobie amulety. Muszą zawsze składać się np. z 5 klocków.
Bierzemy trzy żółte i dwa czerwone: ile możliwych
kombinacji można stworzyć? A to tylko połowa zadania,
bo dzieci są sprytne i są w stanie utworzyć tą maksymalną
liczbę kombinacji, a wtedy pada zasadnicze pytanie: ale
skąd wiesz, że nie da się ich utworzyć więcej? I muszą to
udowodnić - dlaczego nie da się utworzyć więcej niż 10
kombinacji z takiego układu?
 

A kto radzi sobie lepiej: chłopcy czy
dziewczynki? Podobno dziewczynki są mniej uzdolnione
matematycznie?
Absolutnie nie zgadzam się z tym, że dziewczynki są
gorsze z matematyki. Są bardzo analityczne.  Często w
wieku 6-7 lat dziewczynki biją chłopców na głowę!
Także badania naukowców z Kalifornii i Wisconsin obaliły
wcześniejszą tezę akademików z Harvardu, że kobiety są
mniej uzdolnione matematycznie.
System edukacji i to, jak prowadzimy dzieci, daje taki efekt,
że na studiach ścisłych jest więcej mężczyzn, ale jeżeli
patrzymy na kilkulatki, nasze obserwacje absolutnie nie
potwierdzają tego, że dziewczynki są mniej uzdolnione.
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We wspomnianych badaniach faktycznie stwierdzono, że
różnice są widoczne na studiach wyższych, ale naukowcy
tłumaczą to faktem, że kobiety po prostu wybierają inne
kierunki i jest to uzasadnione kulturowo, wynika z innych
zainteresowań, a nie braku kompetencji.
Rzeczywiście, nasza praca z dziećmi potwierdza, że
dziewczynki sobie świetnie radzą.
 
Nie spotkała się Pani nigdy ze sformułowaniem typu: 
''czy chłopcy zrozumieli, a dziewczynki zapamiętały"?
Oczywiście że tak, ale my w ogóle nie zastanawiamy się nad
takimi kwestiami. U nas jest bardzo dużo dziewczynek i
gdyby to policzyć, to nie wiem, czy nie byłoby ich nawet
więcej niż chłopców,  zwłaszcza w tych młodszych grupach.
Rodzice bardzo chętnie zapisują córki na nasze zajęcia.
 
A jednak mamy przecież jakieś naturalne predyspozycje?
Oczywiście, że tak. Jeden ma wolniejsze tempo, inny szybsze.
Ktoś w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że tyle mu
wystarczy i że chciałby pójść w innym kierunku, ale warto
zadać sobie ten trud, żeby każdemu dać pewną podstawę,
żeby później mógł świadomie podejmować decyzje.
 
Rozumiem więc, że małe dzieci mają naturalne zdolności,
zainteresowanie matematyką  i warto je u nich rozwijać już
od najmłodszych lat?
Tak. Dzieci mają intuicję, która bardzo pomaga w obszarze
matematyki. Bardzo staramy się, żeby tego nie zagubić
gdzieś po drodze, żeby to wspierać.
 
A jak to robić?
Właśnie poprzez przedstawianie im problemów
matematycznych i zabawę. Naprawdę można zrobić wiele
bardzo fajnych rzeczy, także w szkole, tylko trzeba znaleźć na
to czas. Podawać dzieciom problemy do rozwiązania,
pokazywać, że mogą to zrobić samodzielnie. Będą tym
zainteresowane i będą dumne, że udało im się odpowiedzieć
na pytanie. Pozwolić im pobłądzić, poszukać własnych dróg.
Dawać dzieciom zadania ambitne, wyzwania i pozwolić im się
tym zajmować – tylko   forma musi być dla nich interesująca
i powinna zawierać element zabawy.
 
Porozmawiajmy jeszcze o polskich szkołach.
Czy program wymaga poprawek?
W szkołach jest nacisk na rezultat i na wynik testów .
Uważam, że nie jest to do końca złe, ale jest to tylko część
tego, co można osiągnąć i do czego dzieci są zdolne.
Powinniśmy o tym pamiętać - oprócz wyniku ważny jest
sposób rozwiązania, a ten może być wieloraki - nie musi być
zawsze według jednego schematu. Pokazując dzieciom, że są
różne drogi, uczymy je nie tylko stricte matematycznych
umiejętności, ale też samodzielności i pewności siebie.
Pokazujemy, że  są w  stanie poradzić  sobie same. To bardzo
ważna wartość, którą dzieci powinny mieć.
Moim marzeniem jest współpraca ze szkołami, bo my nie
chcemy krytykować szkół, czy wskazywać, że robią coś źle.
Pewnie działają według swoich możliwości i według swoich
ram czasowych i programowych, ale moim zdaniem robią za
mało. Program matematyki, co tu dużo mówić, został bardzo
uproszczony przy ostatniej reformie programowej i naszym
zdaniem jest zbyt mało ambitny i wymagający dla dzieci,
które w młodym wieku są w stanie zrobić dużo więcej.
 
Poproszę jeszcze o słowo dla rodziców zainteresowanych
rozwojem swoich dzieci w kierunku nauk ścisłych. 
Małe dzieci mają otwarte i chłonne umysły. Jeśli pozwolimy
im na poszukiwania, odkrywanie świata ‘po swojemu’,
jednocześnie podsuwając ciekawe pytania i zadania, to każde
jest w stanie zrozumieć podstawowe reguły rządzące
światem matematyki. Nie wszystkie muszą chcieć dalej
poznawać jej tajniki, mogą mieć pasje i uzdolnienia w innych
dziedzinach i bardzo dobrze, bo każdy z nas jest inny.
 
Jednak  matematyka to podstawa, drugi  język ojczysty
wszystkich ludzi.
 
 

CE Ursynów

Co jest nie tak ze szkolnym programem
nauczania? 
Badania prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej pokazały, że ok.
56% grupy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
jest uzdolniona matematycznie. 
Co jest charakterystyczne dla dzieci uzdolnionych
matematycznie? 
 
✔Przede wszystkim dzieci te szybko uczą się myślenia
matematycznego. 
✔Mają wysoko rozwinięte poczucie sensu dotyczącego
liczby i miary. Wychwytują pomyłki i absurdy.
✔ Są twórcze, same szukają okazji, żeby liczyć. 
 
Co ciekawe, zdolności matematyczne, jeśli nie są rozwijane,
wcale nie muszą ustrzec dziecka przed niepowodzeniami w
uczeniu się matematyki!  System szkolny opiera się na
założeniu, że wszystkie dzieci w tej samej grupie wiekowej
mają podobne możliwości rozwojowe. A zróżnicowanie
pomiędzy dziećmi spotykającymi się w tej samej pierwszej
klasie może być ogromnie, jedne z pasją będą liczyć do
tysiąca, inne będą się mylić do 20. Program nauczania dla
wszystkich jest taki sam, dopasowany do średniego poziomu
umiejętności. Wszystkie dzieci wchodzą w ten sam schemat i
uczą się tego samego. Efekt jest taki, że dla dzieci słabszych
wiele rzeczy jest za trudnych (w kolejnych latach edukacji
coraz więcej ), a dla uzdolnionych za łatwych. Dzieci zdolne są
uparte, jak jedna metoda rozwiązania problemu nie działa,
szukają kolejnej.  Ale potrzebują też uwagi, jeśli ich opiekun
przestaje się nimi interesować, dawać kolejne problemy do
rozwiązania, wspierać radą, zachęcać do podejmowania
wysiłku, to same również tracą zainteresowanie. Dzieci zdolne
umieją krytycznie myśleć, nie boją się pytać. Ich pytania
mogą być jednak za trudne dla pozostałej części klasy, więc
nauczyciele często nie podejmują tych tematów. 
Po kilku takich sytuacjach dziecko przestaje pytać. Uczeń
zdolny również dosyć szybko przekonuje się, że nie warto
spieszyć się z rozwiązaniem, bo później i tak będzie się nudził.
Niektórzy rodzice myślą, że trzeba te pierwsze klasy
przetrwać, a ich dziecko będzie miało szanse wykazać się w
starszych klasach. Niestety - to tak nie działa.

Wspominana już pani prof. Gruszczyk – Kolczyńska tłumaczy,
że są okresy rozwojowe szczególnie wrażliwe na rozwijanie
zdolności matematycznych. Pierwszy przypada na ostatnie
lata edukacji w przedszkolu i początek nauki w szkole. 
W tym czasie dzieci rozwijają typ rozumowania, który
pozwala na odnoszenie sukcesów w edukacji matematycznej. 
Chodzi o pewną logikę, która potem gwarantuje też sukcesy
w nauce fizyki, biologii i chemii. 
Jeżeli jednak uzdolnienia te nie będą pielęgnowane, nie
sposób tego nadrobić w późniejszym czasie. Następny
kluczowy okres rozwijania uzdolnień matematycznych
przypada na początek klasy czwartej.  Na tym etapie
gwarantem do dalszego rozwoju jest spotkanie osoby, która
potrafi interesująco przekazać wiedzę i stawiać przed
dzieckiem również trudniejsze problemy do rozwiązania.
Własna satysfakcja jest najskuteczniejszą motywacją do
zdobywania wiedzy.  Każdy z nas ma potencjał i motywację.
Motywację do czegoś albo od czegoś. Sztuka pokierowania
edukacją dziecka polega na tym, aby potencjał właściwie
wykorzystać, a motywację właściwie ukierunkować. 
Małe, kilkuletnie dzieci są bardzo kreatywne i twórcze. Mają
też głęboką, wewnętrzną potrzebę poznawania i rozumienia
świata. Każdy rodzic pamięta ten wiek swojego kilkuletniego
dziecka, kiedy pytania „dlaczego” pojawiały się jedno za
drugim, a po odpowiedzi rodzica pojawiało się kolejne
pytanie dziecka i tak co najmniej kilka razy. Wtedy mogło to
być czasami męczące, a czasem trochę uciążliwe.
Kto jednak z nas, rodziców, nie chciałby, żeby jego starsze
dziecko uczyło się z własnych chęci zdobywania wiedzy i
potrafiło krytycznie myśleć?
 
Zob. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Szkoła, rzeźnia talentów, dziennik.pl

Problemy ze szkolnym programem
nauczania

Marta Dorosz - 

Dyrektor  Merytoryczny 

Matplaneta S.A.

D z i ę k u j ę  z a  r o z m o w ę
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Dlaczego warto być nauczycielem w Matplanecie?Jeśli
uwielbiasz matematykę, a także lubisz i potrafisz
przekazywać wiedzę, to zostanie nauczycielem 
w Matplanecie jest jedną z lepszych rzeczy, na jaką możesz
się zdecydować. Dlaczego? 
 
Możliwość rozwoju
Już na wstępie, kiedy przejdziemy etap kwalifikacyjny,
otrzymujemy pełne wsparcie. Zanim zaczęłam prowadzenie
zajęć, odbyłam szkolenie wdrażające nas w metodykę
prowadzenia zajęć w Matplanecie. Jest to etap niezbędny i
obowiązkowy. Na tym jednak nie koniec. Ważnym
elementem jest integrowanie się nauczycieli  i wspólne
dzielenie się doświadczeniami. Możemy rozwijać swoje
kompetencje uczestnicząc w webinarach - szkoleniach
online. Szkolenia prowadzone są w sposób przystępny i z
pasją, bo autorami są nasi „koledzy po fachu”. Szerokość
zakresu poruszanych tematów związanych z zajęciami
sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo
bierzemy udział w lekcjach koleżeńskich, cyklicznych
spotkaniach nauczycieli oraz mamy stały dostęp do
metodyków i nauczycieli z dużym doświadczeniem, których
zawsze można zapytać o radę.
 
Pasja i satysfakcja z nauczania
 Zajęcia prowadzone w Matplanecie stawiają na rozwój
myślenia logicznego i dedukowania u dzieci. Dzieci uczą się
samodzielności   oraz  budują poczucie  wiary we  własne
możliwości. Dla mnie jako nauczyciela, który stara się
przekazać dzieciom pasję do matematyki,  obserwowanie
zmiany  nastawienia dzieci do zajęć, które dopiero
rozpoczynają przygodę z Matplanetą, daje ogromne uczucie
satysfakcji. Dlaczego? Bo nasze zajęcia zwyczajnie nie są
nudne. Najczęściej widać to już w trakcie pierwszych
zajęć  dziecka, kiedy mogę zaobserwować, że niechętna na
początku mina zmienia się w zainteresowaną.
Zainteresowanie zmienia się w zaangażowanie,
a  uczeń  włącza się w dyskusje nad zadaniem.  Dodatkowej
porcji radości dostarcza moment, kiedy oświadczam, że
zajęcia dobiegły końca. Dzieci wtedy często rozglądają się
zdziwione,  jak szybko i przyjemnie upłynął czas. Na
pytanie,  czy chcą przyjść na kolejne zajęcia od starszych
słyszę „ no pewnie!”, a młodsze dzieci radośnie krzyczą „tak!” i
pytają się, czy mogą przyjść „jutro”. Zawsze w takich
momentach towarzyszy mi uczucie zdobycia takiego
małego Mount Everest’u.
 
 Wszystko to jest zasługą metody Math Circle i roli, jaką pełni
nauczyciel w trakcie zajęć. Specjalnie opracowane i
aktualizowane scenariusze, zawierają zadania, które
stanowią bazę do  poprowadzenia  zajęć. Ważnym
elementem jest to, że jako nauczyciele jesteśmy
moderatorami. Żeby rozbudzić kreatywność dzieci, sami
musimy być kreatywni. Każde nasze zajęcia wyglądają
inaczej, bo dopasowujemy je do grupy. Obudowanie zagadki
ciekawą historią powiązaną z zainteresowaniami  dzieci  jest
świetnym posunięciem. Dowiadujemy się tego już na
pierwszym szkoleniu. Dodatkowym elementem jest  bogaty
zestaw pomocy, które mamy do dyspozycji,
aby zwizualizować problemy i uatrakcyjnić zajęcia. Gumowe
zwierzaki, domino, tangram czy kartonowa pizza z ułamkami
i wiele innych. Wszystko to sprawia, że zagadka nie jest tylko
czarno-białą treścią wydrukowaną na kartce,  ale realnym i
konkretnym problemem do rozwiązana,  a dzieci dosłownie
„dotykają” matematyki. Takie podejście sprawia,
że  dzieci  przyswajają wiedzę intuicyjnie. Kluczowym
elementem jest dyskusja nad każdym zadaniem. Dzieci uczą
się, że ich zdanie jest ważne, a co więcej, że mogą je bez
obaw wyrażać.   Metoda  prowadzenia zajęć,  wzajemne
wsparcie nauczycieli, ciekawe zadania,  różnorodność
zapewnianych pomocy, a także atmosfera w trakcie spotkań
z dziećmi – wszystko to sprawia, że nauczanie w Matplanecie
to sama przyjemność. Rozbudzanie pasji w młodych
umysłach to dla mnie niesamowite doświadczenie. Uważam,
że nie ma nic lepszego niż praca, którą się lubi. Taka praca
nie tylko nie męczy, ale i  daje uczucie spełnienia
zawodowego .

Bożena Habas - z Pasją do Matplanety

Na pytanie: „ Czy warto być
nauczycielem w Matplanecie?” 

odpowiadam zdecydowanie 
„Tak!” .

CE Swoszowice

Bożena Habas 
Nauczyciel  - Kraków Swoszowice

“Programowanie jest językiem przyszłości"
to slogan powtarzany od lat i znany wielu osobom. Pozornie
słowa te mówią o tym, że programowanie jest uniwersalne,
poznanie go może zapewnić stabilną pracę w
międzynarodowych firmach - gdzie niezależnie od
narodowości można współpracować z osobami z drugiego
krańca świata - ponieważ języki programowania nie uznają
narodowości. Na całym świecie programowanie jest takie
samo.  Warto jednak nieco mocniej zastanowić się nad
popularnym sloganem. Czy tylko osoby chcące być
zawodowymi programistami powinny uczyć się
programować? Oczywiście, że nie. Umiejętności
programistyczne są coraz szerzej wymagane przez rynek
pracy - także w dziedzinach, które z pozoru z
programowaniem mogą nie mieć wiele wspólnego.
 Umiejętność programowania, zrozumienie, na czym ono
polega i jakie daje możliwości, w przyszłości, zdominowanej
przez robotykę i sztuczną inteligencję, może zapewnić
ogromną przewagę na rynku pracy. Poza tym nauka
programowania niesamowicie wpływa na rozwój
dziecięcego mózgu i podobnie jak matematyka, rozwija go
wszechstronnie. Właśnie ta wszechstronność, jest
szczególnie pożądana.

Kiedy najlepiej rozpocząć naukę programowania 
Czy nie jest zbyt wcześnie na rozpoczęcie nauki
programowania? A może jest już zbyt późno, aby zacząć się
uczyć? Takie pytania często zadają sobie rodzice, ale też
same dzieci. Hasło “Programujący sześciolatek” może wydać
się niektórym abstrakcyjne - jednak nie ma w tym nic
niemożliwego. Wystarczy odrobina chęci. I ta odrobina chęci
wystarczy do rozpoczęcia nauki programowania niezależnie
od tego, ile ma się lat. Oczywiście, nauka programowania
zależnie od wieku wygląda inaczej. Nasze zajęcia z
programowania prowadzimy dla dzieci w wieku 6-16 lat. Są
one podzielone na grupy - zarówno ze względu na
doświadczenie, jak i wiek. W każdej grupie wiekowej
prowadzimy zajęcia dla początkujących. Tak naprawdę -
każdy wiek jest dobry do tego, aby rozpocząć naukę. Nigdy
nie jest zbyt późno, ani zbyt wcześnie, aby to zrobić. Podczas
zajęć, zależnie od wieku uczestników - wykorzystujemy inne
narzędzia. Dzięki temu nasze zajęcia są idealnie dopasowane
do uczestników i ich możliwości poznawczych, ale też
zainteresowań i preferencji. Niezależnie od wieku
uczestników zajęć - pełne są one programistycznego
eksperymentowania, dobrej atmosfery i zabawy - a także
spełniania dziecięcych marzeń, o tworzeniu swoich własnych
gier komputerowych.

O tym, że język angielski jest językiem globalnym, 
a jego znajomość to praktycznie obowiązek- nie trzeba nikogo
przekonywać. Jednak nie każdy, kto zna ten język - musi być

anglistą. Podobnie jest z programowaniem.
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Podobnie jak w ubiegłych latach chcielibyśmy gorąco zaprosić Państwa dzieci na ferie z  Matplanetą. Oferujemy
całodniową opiekę nad dziećmi (od 7:30 do 17:30) wraz z posiłkami (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek). Połowa
dnia przeznaczona jest na zajęcia komputerowe, a druga na gry logiczne i zabawy świata. Obie części realizowane są
przez naszych nauczycieli, a więc dzieci będą znajdować się cały czas pod troskliwą i profesjonalną opieką.
 
Szczegółowe informacje na www.matplaneta.pl w zakładce ZAPISY/FERIE. 
 
Ferie z Matplanetą to niezapomniana przygoda dla każdego dziecka! 
 
Roboty Lego  WeDo  ( dzieci 6-8 lat) to wspaniała okazja do wejścia w świat programowania! Dzieci same budują
roboty poznając przy tym zasady fizyki i matematyki. Ale to dopiero początek. Później  je  programują, aby w
określonych warunkach wykonywały różne czynności np. kopały piłkę czy grały na bębnach!
 
Scratch  i  Minecraft  (dzieci 6-8 lat) programować może już nawet 6-latek! Podczas zajęć dzieci same tworzą gry
komputerowe poznając przy tym podstawowe zasady budowania algorytmów i porozumiewania się z komputerem!
Przeżyją również emocjonującą przygodę w świecie Minecrafta!
 
Programowanie gier komputerowych (od 10 lat) Korzystając z ogólnodostępnych narzędzi, wspólnie poznamy cały
proces powstawania gier – od projektowania przez programowanie aż do ich testowania i dystrybucji. Efekt końcowy
– własne, w pełni funkcjonalne gry komputerowe! Dodatkowo stworzymy aplikację na telefon i poznamy tajniki
programowania w Minecraft!
 
Programowanie z Minecraft  (od 9 lat) Grę Minecraft zna każde dziecko, już od najmłodszych lat! Podczas naszych
zajęć pokażemy dzieciom, jak można zmieniać zasady funkcjonowania gry, tworząc swoje własne przeszkody,
elementy itp. Wykorzystamy w tym celu oprogramowanie Minecraft Education Edition. Dzieci spotkają się w sieci –
współpraca czy rywalizacja – emocje gwarantowane!
 
Akademia Filmowa Matplanety ( dzieci 8-9 lat)  Podczas zajęć akademii poznamy cały proces powstawania filmów
krótkometrażowych – od scenariusza, scenografii po produkcję i montaż. Efekt końcowy – filmik gotowy!
 
Podobny program realizujemy podczas półkolonii letnich. Oferta będzie dostępna na początku marca 2020r.

Ferie z Matplanetą

Zaprojektuj wybiegi dla czworonogów

Kilka Ciekawych zadań
 
Wybiegi dla piesków 
Duży kwadrat to schronisko, każdy piesek ma swoją budę i musi
mieć też swój wybieg. Wybiegi mogą być różnej wielkości, ale
wszystkie muszą być kwadratowe. Chcemy, aby pieski miały jak
najwięcej miejsca do biegania, zatem każdy mały kwadracik w
schronisku musi należeć do jakiegoś wybiegu. Nie można
dorysowywać bud! Przykładowe schronisko wraz z wyznaczonymi
wybiegami pokazuje rysunek poniżej.
 

Pasja do matematyki lub/i programowania
Trwające lub ukończone studia z zakresu nauk ścisłych
Umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi

Szukasz ciekawej pracy, w której będziesz się rozwijać i którą będziesz mógł łączyć ze
swoimi studiami? Sprawdź czy masz wszystko co potrzebujemy, aby realizować się 
w pracy w naszym zespole:
 

 
Prześlij CV na biuro@matplaneta.pl 
 
Zaznacz miejscowość i/lub dzielnicę, w której chciałbyś pracować!

Anglik mieszka najniżej
Francuz będzie spłacał długi
 Ten, kto zainwestuje w dom z ogrodem, mieszka piętro wyżej, niż ten kto założył farmę
wiatrową.
Hiszpan specjalizuje się w pchnięciu kulą.
Przyjeżdżający autobusem mieszka na sąsiednim piętrze osoby chodzącej w białych butach.
Przyjeżdżający samochodem przeznaczył wygraną na cele charytatywne. 
Włoch przyleciał samolotem. 
Mieszkaniec środkowego piętra startuje w biegach krótkodystansowych.
Podróżujący autobusem ma sąsiada (osoba mieszkająca piętro wyżej albo niżej), który uprawia
skok wzwyż.
Pociągiem przyjechała osoba w niebieskich butach.
Niemiec chodzi w czerwonych butach.
Anglik mieszka na sąsiednim piętrze osoby, która założy lokatę bankową.
Osoba chodząca w czarnych budach mieszka na sąsiednim piętrze osoby wspierającej cele
charytatywne.
Motorem przyjechał ten, kto biega przez płotki.
Ten, kto rzuca młotem, zainwestuje w dom z ogrodem.

5 sportowców różnych narodowości mieszka w hotelu na 5 kolejnych piętrach: 3,4,5,6,7. Wszyscy
są lekkoatletami, mają buty w różnych kolorach, przyjechali różnymi środkami transportu
(samochodem, samolotem, autobusem, motorem oraz pociągiem), a wygraną nagrodę pieniężną
przeznaczyli na różne cele. Który z nich chodzi w zielonych butach?
 

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
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 Na naszych zajęciach pokazujemy dzieciom, że matematyka może być fajna i ciekawa – opowiada Andrzej Kowalski  – uczymy dzieci rozwiązywać
rzeczywiste problemy, na które odpowiedź może nam dać matematyka. Kiedy uczą się dodawać, nie przedstawiamy im jedynie zapisu liczbowego.
Dajemy im dwa dinozaury, potem dodajemy kolejnego i dzieci widzą, że  łącznie są  trzy. Wizualizują to sobie. Jeżeli uczymy się dzielenia, to trzy
dinozaury rozdzielają między siebie kupkę fasolek i   każdy chce zjeść swoją, jednakową część.  Nie ma dzieci, które nie mają predyspozycji do
matematyki. Są tylko takie, które zostały do niej zniechęcone poprzez złe wprowadzenie w  świat matematyki. Dzieci kochają matematykę.
Każde małe dziecko lubi wyliczanki, chwali się, że zjadło pół bułki czy, że ma 4 i pół roku (czyli już wie, że jest coś między liczbami całkowitymi, 
de facto posługując się ułamkami), tylko nagle przychodzi do szkoły i stwierdza, że matematyka jest nudna. Dlaczego? Bo np. zabrania się dzieciom
liczyć na paluszkach. Bo spotyka się z suchym zapisem liczbowym, który dla dziecka jest niezrozumiały – 1+1 – dziecko widzi jako 1 krzyżyk 1. 
My natomiast chcemy, żeby dziecko wykorzystało wszystko, co je otacza. Jeśli dobrze mu się liczy na paluszkach, niech to robi. Wiele dróg prowadzi
do celu, nie ograniczajmy kreatywności dzieci.

SIEĆ MATPLANETY 
STALE ROŚNIE

Poznajcie Dyrektorów naszych
nowych placówek w Krakowie

„Stwarzajmy środowisko do tego, żeby dzieci mogły rozwijać logiczne myślenie i kreatywność od możliwie najmłodszych lat. Jednocześnie
nie róbmy niczego na siłę. 
Motywujmy je tylko do działania sprawiając, żeby miały satysfakcję z rozwiązywania na pozór za trudnych dla nich zadań. 
Na zajęciach  Matplanety  ważne jest, aby dzieci miały możliwość eksperymentowania i poszukania swoich pomysłów na rozwiązanie
zadania. Bez strachu, że zostaną źle ocenione, jeśli ich proces myślowy nie doprowadzi prosto do celu – tu nie ma konkurencji ani presji
czasu. Dzieci same  dochodzą do sposobu rozwikłania  problemu, bez narzuconego schematu czy „jedynego właściwego sposobu
rozwiązania”. Każde dziecko ma prawo wypowiedzieć się i szukać własnej drogi dojścia do rozwiązania. Nauczyciel powinien być
przewodnikiem, który kieruje myśli dzieci w odpowiednim kierunku, ale nie podpowiada gotowych schematów wyjaśnień i wyników.
Dzieci uczą się samodzielnie myśleć, dostrzegać regularności i rozwiązywać problemy.”

Matematyka jest wszędzie wokół nas. Zaczyna się od godziny pobudki, przez ilość dżemu na kanapce oraz ilość punktów zdobytych w grze. 
Zwykłe codzienne czynności, przy których matematyka jest mimowolnym narzędziem. Niestety szkolna matematyka sprawia wrażenie bycia
sztuką samą w sobie – stwierdza Łukasz Rudnicki - dzieci nie widzą celu nauki, a to powoduje zniechęcenie. Zajęcia w Matplanecie obfitują w
zagadki z życia wzięte, a ubarwione dodatkowo fabułą są nie tylko bardziej zrozumiałe, ale i ciekawsze. Dzieci uczą się razem omawiać przypadek i
przedstawiają argumenty za swoim rozwiązaniem. Naszym celem nie jest, aby zadanie „było zrobione”. Kluczowym elementem jest rozmowa i
wyciąganie wniosków tuż po rozwiązaniu zadania. Tak pozyskana wiedza jest łatwiejsza do zapamiętania, a co najważniejsze, intuicyjnie
wykorzystywana w przyszłości.

Andrzej Kowalski  - Prądnik Biały

Krystyna Samborska - Dratwa  

Bronowice

Łukasz Rudnicki

Swoszowice

D O T K N I J  M A T E M A T Y K I  R A Z E M  Z  N A M I

Jesteśmy ogólnopolską siecią Centrów Edukacyjnych, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 
z matematyki (4-15 lat) i programowania (6-16 lat). Dodatkowo, prowadzimy zajęcia w wielu szkołach i
przedszkolach, zarówno państwowych, jak i prywatnych (w placówkach prywatnych nasze zajęcia często wpisane
są w program nauczania).
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Matematyczne myślenie
Często zwane również logicznym,  to
umiejętność,  dzięki której łatwo jest nam analizować
nie tylko problemy matematyczne, ale również te
pochodzące z różnych dziedzin  nauk
przyrodniczych  oraz  społecznych. Niewątpliwie jest to
coś, co  daje  ludzkości ciągły postęp i rozwój. Warto
spojrzeć na dzieci w szkołach. 
Uczniowie,  którzy  opanują implikacje w matematyce,
łatwiej radzą sobie  w  wielu innych  dziedzinach  nauki,
w tym przyrodniczych, takich jak biologia, chemia czy
fizyka  oraz dyscyplinach technicznych, między innymi
informatyce. Matematyka jest bowiem
wykorzystywana w nauce na wiele sposobów, na
przykład niektóre teorie matematyczne dobrze opisują
procesy fizyczne, geologiczne czy meteorologiczne. 
Dzięki  niej  uczniowie łatwiej  rozumieją
zależności przyczynowo - skutkowe, czyli odkrywają, że
jedno  zdarzenie  wynikało  z drugiego. Niejednokrotnie
rodzice  wyrażali zdanie, że zajęcia w Matplanecie
poprawiły  nie tylko  oceny z matematyki, ale
również z wielu innych przedmiotów. 
 
Przykład z zajęć w grupie  Fermat   na warszawskim
Tarchominie:
Na początku roku szkolnego nasi najmłodsi
podopieczni „główkowali”, jak przetransportować kurę,
farmera, psa i ziarno na drugą stronę rzeki.  W tym
zadaniu do  dyspozycji uczniów  była tratwa, na której
mógł się pomieścić farmer i jedno z trzech pozostałych.
Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że kura nie mogła
zostać sama z ziarnem, pies nie mógł być sam z kurą.
Liczne próby transportu kończyły się
niepowodzeniem.  Sytuacja zmieniła się,  gdy
postawiliśmy dzieciom  pytanie:  „Czy zawsze farmer
musi wracać sam?" Zadanie tego  pytania sprawiło ze
dzieci zaczęły ”kombinować”  i  szybko wpadły  na
rozwiązanie zadania, które okazało się dla nich proste.
 
Sprawne komunikowanie się
Z czym kojarzy  nam się matematyka? Dla większości
ludzi matematyka to liczenie i pisanie działań. Przykład
po przykładzie  aż do opanowania nowych
umiejętności.  Są to jednak tylko narzędzia
wykorzystywane w matematyce. Istotą jej
jest  dedukcyjne  wnioskowanie, oparte na faktach,
których prawdziwość można
sprawdzić.  Matplaneta  daje możliwość poznania
właśnie takiej królowej nauk.

Przykład z zajęć w grupie  Gauss II  na  warszawskim Tarchominie:
Nasi uczniowie,  niezależnie od wieku,  uwielbiają działać na
przedmiotach. W tym miesiącu mieli możliwość układania brył z
klocków  Reko. Nie były to jednak dowolne bryły, ale wielościany
foremne, którymi świat matematyki interesuje się już od
starożytności! Kolejne pomysły były weryfikowane na podstawie
definicji. Dwudziestokąt okazał się nie lada wyzwaniem!
 
Praca w zespole 
Dzisiejszy rynek pracy bazuje na umiejętności współdziałania w
zespole. Nie da się zaprzeczyć, że sprawne komunikowanie się z
innymi ludźmi jest nie tylko gwarantem naszych dobrych
kontaktów, ale również  dobrego  samopoczucia podczas
wykonywania licznych obowiązków. Wiele zadań pojawiających się
w naszych scenariuszach  realizujemy  w parach  bądź
większych  zespołach. Dzięki temu  uczniowie  mogą efektywnie
wymieniać się pomysłami. Czerpią wzajemnie ze swojej
wiedzy i testują, jak odnajdują się w różnych rolach grupowych. Na
jednych zajęciach mogą być liderami, na kolejnych zaś
sekretarzami.  Wykorzystujemy wiedzę zaczerpniętą od  biologów,
mówiącą, że mózg jest organem społecznym i chętniej uczy się w
towarzystwie. 
Przykład z zajęć w grupie  Euler  I  na  warszawskiej Zielonej
Białołęce: 10-latkowie zapoznawali się z pojęciem zbiorów.
Początkowo  pracowaliśmy  na przykładach  z  życia codziennego
tworząc podzbiory zwierząt. Finalnie zadaniem poszczególnych
grup było opracowanie klasyfikacji czworokątów.  To
zadanie  sprawiło  dzieciom ogromną radość! Chociaż zdarzały się
drobne pomyłki,  zostały one skorygowane w późniejszym
podsumowaniu całego zespołu.
 
Anna Baj - Dyrektor CE Białołęka
Weronika Latoch - Nauczyciel Matplanety                                              

Do zrozumienia języka matematyki potrzebna jest
dyskusja,  dlatego  nasi uczniowie swobodnie wymieniają
swoje spostrzeżenia dotyczące stawianych przed nimi
problemów.  W Matplanecie zdanie każdego ucznia jest
ważne, nawet jeżeli  nie od razu jest w pełni poprawne.
Zadaniem  nauczyciela  jest  stawianie  uczniom  pytań 
naprowadzających, które pozwolą im dojść do
rozwiązania zadnia oraz zweryfikować hipotezę.  Dzięki
towarzyszącym różnorodnym pomocom dydaktycznym
cały proces jest wspierany o wizualizację. Przykład z zajęć
w grupie Pascal I w szkole  nr 368 przy ul.  Hemara: W
zadaniu… zakochany młodzieniec wybierał się na randkę.
Zgasło światło,  a kawalerowi do pełnej gotowości
zabrakło tylko skarpet. W szufladzie miał 3 pary, każda w
innym kolorze (zielone, niebieskie, czerwone).
Zastanawialiśmy się wspólnie, ile najmniej sztuk musi
wyciągnąć, aby mieć pewność jednej poprawnie
skompletowanej pary. 
Uczniowie początkowo podawali swoje przypuszczenia i
argumentowali je. Następnie przeprowadziliśmy
eksperyment. Kolorowe kostki sześcienne
reprezentowały sztuki odzieży,  zaś rolę komody przejął
płócienny worek. Dzieci losowały i tworzyły pary. Po kilku
rundach  zabawy wszyscy swobodnie sformułowali
wniosek, że  wystarczy wyjąć  o jedną sztukę skarpety
więcej niż jest par. 
 
Poszukiwanie i porządkowanie
Natłok informacji  podanych w zadaniu często  stanowi
barierę  w podaniu rozwiązania. Uczniowie często
spotykają się z zadaniami,  w których  danych  jest
tak  dużo, że aż przytłaczają. Ostatecznie łatwo w takich
sytuacjach o rezygnację z zamierzonego celu. Uczniowie
Matplanety już od najmłodszych grup mają
możliwość  ćwiczyć  pod czujnym okiem nauczyciela
analizę informacji, (wybór  tych  potrzebnych,
odrzucenie  zbędnych)  oraz  ustalić,  w jakiej kolejności
uwzględnić posiadane wiadomości. Rysunki pomocnicze,
początkowo rysowane z wielką niechęcią, stają się
później  sposobem na ułatwienie zadania, stosowanym z
przyjemnością..  Dzieci uczą się systematycznego,
rozumnego podejścia do zadań z treścią.  Zadania, które
prezentujemy dzieciom często wymagają też znalezienia
więcej niż  jednego sposobu rozwiązania. To sprawia, że
szukają kolejnych pomysłów i chętnie weryfikują je. 

Kompetencje nabywane na zajęciach
Matplanety

Anna Baj

Warszawa Białołęka
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Jak uczymy matematyki? Zajęcia dla
dzieci w wieku 4-15 lat

Jak uczymy programowania? Zajęcia
dla dzieci w wieku 6-16 lat

Pracujemy na koncepcji Math Circle stworzonej przez profesorów Roberta i Ellen
Kaplanów z Uniwersytetu Harvarda w USA

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązania
problemów matematycznych i logicznych

Nasze zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedz
może dać matematyka. Problem analizowany w grupie, a dzieci same dochodzą do
rozwiązania. Liczy się przede 

Według badań neurobiologów nuda jest zabójcza. Na zajęciach powinno być dużo
zróżnicowanych ćwiczeń, również manualnych, gdyż dzieci uczą się poprzez
sprawdzanie, eksperymentowanie i zadawanie pytań. Nasze zajęćia dają im taką
możliwość.

Bez presji czasu i konkurencji każde dziecko ma szanse rozwinąć swoje zdolności i pasje
do matematyki. Dzięki temu dzieci dochodzą do koncepcji i praw matematycznych
własną drodą i samodzielnym doświadczeniem. W efekcie rozumieją je i zapamiętują.

Wyciągarka (KLASY (4-7) I KURS ÓSMOKLASISTY!
Oferta skierowana dla dzieci klas IV-VIII - pomożemy dzieciom i młodzieży zrozumieć
"szkolną" matematykę i poprawić oceny. Kurs to autorski program zgodny z programem
szkolnym, który dzięki użyciu elementów metodyki Math Circle pomaga dotknąć,
doświadczyć matematyki i w końcu ją zrozumieć.

Uczymy dzieci sprawnie porozumiewać się komputerem, tworzyć własne aplikacje i gry 
w nowoczesnych salach komputerowych.

Dzieci poznają podstawowe języki i narzędzia programistyczne (Scratch Jr, Scratch,
Visual Basic NET, MS Visual Studio, Small Basic, Kodu Game Lab, Minecraft Education,
Godot Game, Pyton, JavaScript, AppInventor, GDevelop, Unity, C#, Net Beans IDE, HTML,
CSS i Prolog), tworzą i publikują strony internetowe oraz piszą własne gry i aplikacje na
komputery i tablety .

Dzieci uczą się, że nie powinny być konsumentami gotowych aplikacji, ale również mogą
je tworzyć.

Program Nauczania Program Nauczania

Dzieci dzielone są na grupy wiekowe. Realizowany program dostosowany jest do ich
zdolności intelektualnych (uczymy matematyki w takim zakresie, w jakim dzieci są ją w
stanie przyswoić). Nie kładziemy nacisku na zapis liczbowy, ale na zrozumienie koncepcji.
Program ma charakter spiralny - do poszczególnych tematów wracamy w kolejnych
semestrach, aby je pogłębić wraz z rozwojem intelektualnym dziecka. Przykładowe
tematy poruszane w poszczególnych grupach:

Celem nauczania programowania jest nauczanie budowania algorytmów i
porozumiewania się z komputerem. Dzieci przechodzą kolejno przez różne języki
programowania.

FERMAT
dla dzieci w wieku 5-6 lat

zadania logiczne, ułamki zwykłe, pieniądze,
figury oraz  ciągi liczb.

PASCAL
dla dzieci w wieku 6-7 lat

liczby pierwsze, kombinatoryka, bryły,
logika, trójkąt Pascala oraz miary.

PITAGORAS
dla dzieci w wieku 8-9 lat

rachunek prawdopodobieństwa,  teoria
gier, parkietaż, wielokąty, nieskończoność.

EULER
dla dzieci w wieku 10-11 lat

grafy, kodowanie, teoria gier, metoda
mnożenia, arytmetyka modulo.

GAUSS
dla dzieci w wieku 12-13 lat

Twierdzenie Pitagorasa,  ułamki okresowe,
liczby zespolone, prawdopodobieństwo.

CAUCHY
dla dzieci w wieku 14-15 lat

Zbiory nieskończone, zasada szufladkowa
Dirichteta,  dwusieczna kąta, figury przestrzenne, 
zadania z olimpiad i kursów matematycznych 

SCRATCH JUNIOR
dla dzieci w wieku 6-7 lat

programowanie unplugged,
wprowadzenie do programu ScratchJr

SCRATCH
dla dzieci w wieku 8-9 lat

budowanie algorytmów, Scratch,
tworzenie gier w 3D, Minecraft Education

ENTER / SHIFT
dla dzieci w wieku 

10-11 / 12-13 lat

aplikacje na androida, tworzenie gier,
Scratch, Visual Basic.NET, JavaScript,
tworzenie stron www, Pyton, Small Basic,
Godot Game, GDevelop

CONTROL
dla dzieci w wieku 12-15 lat

Python, Unity, Blender-Modele 3D, PyGame

UNITY
dla dzieci w wieku 14-16 lat

Unity, Blender-Modele 3D.

Programowanie na tabletach (mobilne pracownie programowania)
 

SCRATCH JUNIOR
dla dzieci w wieku 6-7 lat

ALT 1
dla dzieci w wieku 8-9 lat

ALT 1
dla dzieci w wieku 8-9 lat

Często zadawane pytania

Jak uczymy Matematyki?
Według amerykańskiej metody Math Circle umożliwiającej zrozumienie matematyki 
dzieciom z trudnościami oraz rozwój dzieci utalentowanym matematycznie.

Jak uczymy programowania komputerowego?
Stworzyliśmy dla dzieci autorski program uczący budowania algorytmów i pisania 
kodu w różnych językach programowania

Zadzwoń i zadaj nam więcej pytań o korzyści 
płynące z uczestnictwa w zajęciach Matplanety! 22 100 53 47 biuro@matplaneta.pl
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