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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Budżetowanie / projekty przedsiębiorstw  Współrzędne i położenie 

Wyhoduj własne rośliny i zbierz pieniądze dla szkoły 

 

Używanie współrzędnych do mapowania obiektów w terenie 

Cel: Zastosuj umiejętności matematyczne w "prawdziwym" biznesie. 
 
Rozmnażanie roślin (patrz sekcja Odskocznie do nauki s) jest 
stosunkowo łatwym przedsięwzięciem. Najpopularniejszymi 
roślinami sprzedawanymi na kiermaszach są sałatki i zioła. 
Sałatki mogą być hodowane z nasion na parapecie, a zioła z 
sadzonek.  
 
Utwórzcie prosty arkusz kalkulacyjny, by obliczyć koszty 
wykorzystanych zasobów (kompostu, doniczek, nasion itp.) 
oraz zyski, jakie można osiągnąć, sprzedając produkty po różnych cenach. 
• Zaprojektowanie i napisanie kart z przepisami może dodać do projektu wymiar umiejętności 

czytania i pisania. 
 
 
• Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa). 
 

Cel: Sprawdzenie umiejętności mapowania w rzeczywistym kontekście i udzielanie wskazówek. 
 
Nałóż siatkę na plan A4 lub A3 lub widok z lotu ptaka na teren szkoły. Zaznacz na siatce osie x i y 
oraz wybierz konwencję numerowania, np. ABC / 123.  Wydrukuj tyle, aby grupy lub pary mogły 
pracować razem. 
Grupy powinny nanieść na plan kilka drzew, krzewów lub siedlisk i nazwać je - użyj arkuszy 
identyfikacyjnych Pappus ID, aby pomóc w identyfikacji gatunków. 
Następnie każda para lub grupa wyznacza zadania dla innych grup, takie jak: 

• Idź do A6; jakie drzewo możesz tam znaleźć? 
• W jakich miejscach można znaleźć jesion wyniosły? 
• Zawiąż oczy partnerowi i wskaż mu drogę do konkretnego drzewa. Używaj języka 

pozycyjnego, np.: lewo, prawo, do przodu, skręć, zatrzymaj się.. 
 

 

Matematyka z owadami i tablice 6x 8x  Szacowanie i korzystanie z kalkulatora 
Stwórz własne owady i wykorzystaj je do rozwiązywania zadań 
matematycznych 

 

Ile lat mają Twoje drzewa? 

Cel: Wzmocnienie znajomości tablic 6x i 8x oraz 
rozumienia liczby odnóży pająków i owadów. 
 
Bluszcz może być użyty do zrobienia prostych 8-
nogich pająków i 6-nogich chrząszczy - patrz 
również Zabawne odskocznie Pappusa - Bluszcz. 
 
Można je następnie wykorzystać do owadziej 
matematyki: 
• 3 x pająki = 24 
• 2 x chrząszcze = 12 
• 2 pająki + 3 chrząszcze = ile nóg? 

 
Owady z bluszczu mogą być również użyte do równań algebraicznych, z dodatkowymi luźnymi 
częściami i naturalnymi przedmiotami. 

Cel: Użyj kalkulatorów, aby dowiedzieć się, ile lat mają drzewa na terenie szkoły. 

• Odmierz metr od ziemi, oszacuj, a następnie zmierz obwód każdego drzewa w centymetrach 
w tym miejscu.  

• Średnio każde 2,5 cm obwodu drzewa odpowiada jednemu rokowi wzrostu.  Używając 
kalkulatora, podzielcie obwód przez 2,5 cm, aby uzyskać przybliżony wiek każdego drzewa - 
zapiszcie to na planie terenu. 

• Zdecydujcie, w jaki sposób zaprezentować dane, a następnie stwórzcie odpowiednią tabelę, 
która przedstawi wiek drzew na terenie Waszej szkoły.  

 
Jeśli znany jest gatunek drzewa, zastosuj następujące wskaźniki wzrostu: 
• Dąb i buk: 1 rok = 1,88cm 
• Sosna i świerk: 1 rok = 3,13cm 

• Jawor: 1 rok = 2,75cm 

 

Wiek drzewa 
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