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ZAPROSZENIE
DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI I NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

ORAZ WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLI
WOJEWÓDZTWA ŒWIÊTOKRZYSKIEGO

na bezp³atne warsztaty realizowane w ramach autorskiego 
projektu edukacyjnego

MATEMATYCZNE PRETEKSTY

czyli o niekonwencjonalnych zadaniach i Radosnych Szeœcianach wyprowadzaj¹cych w pole 
... matematyki oraz o tym, jak wykszta³ciæ najlepsze cechy psychofizyczne, emocjonalne

i intelektualne uczniów i jak od zabawy przejœæ do czystej matematyki”,

które odbêd¹ siê na zaproszenie
Biura Innowacji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œwiêtokrzyskiego

Warsztaty poprowadzi wieloletni cz³onek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, wspó³autor 
najlepszego podrêcznika do matematyki w Europie, autor ksi¹¿ki “MATEMATYCZNE PRETEKSTY.
50 ZADAÑ”, Marek Matejuk.

W czasie wszystkich sesji poznamy blisko Radosne Szeœciany (bêd¹ce elementem II edycji 
Œwiêtokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywnoœci dla gimnazjalistów) - edukacyjne ³amig³ówki 
przestrzenne (wybrane przez KANGURA MATEMATYCZNEGO na prezenty dla ka¿dego uczestnika 
w 2012 r. a tak¿e u¿ywane w projektach: PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŒWIADCZENIA DROG¥ 
DO WIEDZY, AKADEMIA M£ODYCH MATEMATYKÓW); odkryjemy ich moc edukacyjn¹ i dowiemy 
siê jakich efektów dostarczaj¹ a tak¿e poznamy ich ukryt¹ cechê - Ÿród³o pytañ rozwijaj¹cych 
matematycznie.

W sesjach poziomu SP4-6 oraz GIM i PG poznamy przyk³ady wykorzystania niestandardo-
wych zadañ dotycz¹cych sytuacji bliskich uczniom - aktywizuj¹cych ich i anga¿uj¹cych emocjonalnie 
- jako preteksty do zadawania pytañ o matematykê i ucz¹cych twórczego myœlenia matematycz-
nego - czyli inny styl i forma czêœci matematyki szkolnej.

Uczestnik warsztatów otrzyma zaœwiadczenie o udziale i z pewnoœci¹ bêdzie siê œwietnie bawi³ 
bo nasze ³amig³ówki s¹ te¿ wspania³ymi zabawkami edukacyjnymi.

Przeka¿emy równie¿ informacje o szkolnych turniejach “3xHAPPY” i naszym konkursie dla or-
ganizuj¹cych je szkó³, w którym mog¹ one wygraæ cenne zestawy ³amig³ówek.

        Warsztaty odbêd¹ siê w Œwiêtokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
przy ul. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 42.

 + dodatkowa sesja dla GIM - 12:00-13:30

Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc, prosimy o ich rezerwacjê e-mail'em,
na  , z podaniem poziom nauczania, imienia i nazwiska oraz nazwy placówki.

Osoby, które nie bêd¹ mog³y przybyæ lub dla których nie  starczy miejsc zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony internetowej , a szczególnie do zapisania siê na listê kores-
pondencyjn¹, co umo¿liwi otrzymywanie od nas najœwie¿szych informacji e-mail’em.

matma@matejuk.pl

www.matejuk.pl

DATA SESJA PRZ SESJA SP1-3 SESJA SP4-6 SESJA GIM i PG
01-03-2013 14.00 – 14.45 15.00–16.00 16.15–17.30 17.45–19.15
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