Scenariusz lekcji klasa IV
Na podstawie programu „Matematyka z plusem”
Opracowała:
Elżbieta Flis
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 6
72-200 Nowogard

Temat:
Prosta, półprosta i odcinek
(1 godzina lekcyjna)

Cele:
Uczeń rozumie:
• pojęcia prostej, półprostej, odcinka
Uczeń umie:
• rozpoznawać prostą, półprostą, odcinek
• kreślić prostą, półprostą, odcinek
Formy i metody pracy: pogadanka, opowiadanie, pokaz, ćwiczenia praktyczne, konkurs
Pomoce: przyrządy geometryczne, stoper, czyste kartki - po jednej dla każdego ucznia foliogramy i grafoskop
Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna
Przebieg zajęć:
1. Uczniowie wskazują w klasie różne przedmioty, które według nich mają kształty
figur geometrycznych.
2. Nauczyciel czyta uczniom opowiadanie:
PODRÓŻE PUNKTU PO KRÓLESTWIE GEOMETRII
W Królestwie Geometrii mieszkał sobie punkt A. Był on bardzo ciekawski i wszystko
chciał wiedzieć. Gdy tylko zobaczył jakąś linię, zaraz pytał: - Jak się ta linia nazywa? Czy
jest ona długa, czy krótka?
Pewnego razu punkt pomyślał: Jak wiele tracę, tkwiąc ciągle w tym samym miejscu!
Wyruszam w podróż.
Jak pomyślał, tak zrobił. Wszedł na prostą. Szedł po niej bardzo długo. W końcu zmęczył
się, stanął i powiedział:
- Jak długo mam tak iść? Czy daleko jeszcze do końca tej prostej?
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Prosta roześmiała się:
- Och, punkcie! Wcale nie dojdziesz do końca: nie wiesz, że prosta nie ma końca?
- To ja zawracam – powiedział punkt A. – Na pewno poszedłem nie w tę stronę, co
trzeba.
- Z drugiej strony też nie ma końca. Linia prosta wcale nie ma końców.
Punkt zmartwił się - To jak to: będę szedł i szedł bez końca?
- Jeżeli nie chcesz iść bez końca, to wezwijmy na pomoc nożyczki.
- O, tak, tak – ucieszył się punkt A. – Ale po co?
- Zaraz zobaczysz – odpowiedziała prosta.
Nożyczki zjawiły się natychmiast. Ciach, ciach i przecięły prostą – krzyknął punkt. – Jest
koniec, brawo! A czy można zrobić koniec z drugiej strony?
- Czemu nie – zgodziły się nożyczki.
- Jakie to ciekawe! – zawołał punkt A. – Co to się zrobiło z mojej prostej! Z jednej strony
koniec, z drugiej strony koniec. Jak to się nazywa?
- To jest odcinek – powiedziały nożyczki. – Właśnie, punkcie, jesteś na odcinku prostej.
- Odcinek, odcinek prostej – z zadowoleniem powtarzał punkt, spacerując po odcinku
tam i z powrotem.
- Zapamiętam tę nazwę. Fajnie być na odcinku. Ale prosta też mi się podobała. Szkoda,
że jej już nie ma. Przecież teraz, zamiast prostej, mam odcinek i jeszcze dwa te... nie wiem
jak to się nazywa. Też odcinki?
- Nie – odpowiedziały nożyczki. – Przecież one mają tylko z jednej strony koniec, a z
drugiej strony końca nie ma. Nazywają się inaczej.
- A jak się nazywają?
- Półproste.
Punkt zawołał z radością:
- One są podobne do promieni słońca.
I pobiegł dalej szukać nowych figur w tym ciekawym Królestwie Geometrii...
Można zaproponować uczniom, aby ułożyli dalsze odcinki przygód Punktu A w Królestwie Geometrii.
Przygód, podczas których odwiedził krainę kątów, trójkątów, czworokątów i okręgów.

3. Wyjaśnienie pojęcia punktu, prostej, półprostej i odcinka. Prezentacje sposobu
oznaczania i przedstawiania ich na płaszczyźnie.
W tym celu wykorzystujemy foliogramy z przedstawionymi figurami geometrycznymi.
Uczniowie wykonują rysunki w zeszycie przedmiotowym.
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Foliogram Nr 1 - PUNKTY

Foliogram Nr 2 – PROSTA

Foliogram Nr 3 – PÓŁPROSTA

Foliogram Nr 4 – ODCINEK
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Foliogram Nr 5 – PUNKT DZIELI PROSTĄ NA DWIE PÓŁPROSTE

Foliogram Nr 6 – ODCINEK AB LEŻY NA PROSTEJ k

4. Przeprowadzenie konkursów.
Uczniowie otrzymują czyste kartki. Nauczyciel czyta głośno instrukcje, a gdy wszyscy
uczniowie są gotowi do wykonania zadania, włącza stoper.

Konkurs I
Narysuj punkt A, następnie prostą l przechodzącą przez ten punkt. W ciągu 20 sekund
narysuj jak najwięcej takich prostych.
Gdy czas minie, uczniowie liczą narysowane proste. Najlepszy uczeń otrzymuje nagrodę (może to być
baton lub cukierek).

Konkurs II
Narysuj punkty A i B, a następnie prostą m, która przez nie przechodzi. W ciągu 20 sekund
narysuj jak najwięcej takich prostych.
4

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Uczniowie na początku są zaskoczeni, że nie poszło im tak łatwo jak w wypadku pierwszego konkursu, a
po paru sekundach uznają, że to zadanie jest niewykonalne.
Uczniom, którzy najszybciej na to wpadli, proponuję wstawić plusy za aktywność.

5. Zadanie domowe
Ćwiczenie 1 i 2 str. 3
Ćwiczenie 3 str. 4 Zeszyt ćwiczeń „Geometria”
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