
Innowacja pedagogiczna „Jak matematyka pomaga nam żyć zdrowo…” 
 
 

Na podstawie obserwacji uczniów, ich zachowania podczas przerw, w czasie 

spędzanym z dziećmi poza zajęciami lekcyjnymi, np. wspólnych wyjść czy wyjazdów  

a także rozmów przeprowadzanych z uczniami i ich rodzicami oraz wymiany 

informacji z nauczycielem przyrody podczas zespołu samokształceniowego i 

nauczycielami wychowania fizycznego stwierdziłyśmy, że nasi podopieczni mają 

duży problem z efektywnym i przynoszącym im korzyść zarówno intelektualną jak i 

zdrowotną wykorzystaniem  czasu wolnego. Wiele do życzenia ma też sposób ich 

odżywiania i rodzące się upodobania smakowe, co niekorzystnie wpływa na ich stan 

zdrowia, samopoczucie i wygląd (coraz więcej dzieci z nadwagą ). Postanowiłyśmy  

wykorzystać możliwości, jakie daje matematyka w tych dziedzinach na lekcjach. 

Innowacja „Jak matematyka pomaga nam żyć zdrowo…” ma za zadanie pokazanie 

uczniom problemu w odpowiednim świetle, sposobów rozwiązania go z 

wykorzystaniem wiedzy matematycznej. 

Naszą pracę rozpoczniemy od obejrzenia filmu edukacyjnego (dostępnego 

online na portalu GWO) z cyklu „Matematyka na faktach” pt. „Spalanie kalorii” i 

wykonaniu szeregu zadań  z nim związanych (np. zależności między jednostkami, 

wprowadzenie jednostki kcal, zadania typu prawda – fałsz).  

Następnie nasi podopieczni zmierzą się z pomiarem aktywności fizycznej. Będą 

liczyć ilość zrobionych kroków, pokonanych schodów, mierzyć dystans, prędkość, 

liczyć spalone kalorie. Zapoznają się z urządzeniami do pomiaru aktywności 

fizycznej. 

Kolejnym wyzwaniem będzie obliczanie, ile kalorii trzeba spalić, aby „zrzucić” 1 

kilogram, a następnie sprawdzanie swoich wyników i obliczeń wykorzystując, 

narzędzie w postaci aplikacji internetowej  www.supertrening.net . 

  

Dzięki wdrożeniu innowacji pedagogicznej uczniowie rozwiną i podniosą swoje 

kompetencje matematyczne w zakresie wykorzystania wiedzy matematycznej do 

prowadzenia zdrowego trybu życia.  

Będą potrafili: 

 wykorzystywać technologię informacyjną do mierzenia i analizy aktywności 

fizycznej; 

http://www.supertrening.net/


 obliczyć, ile trzeba „spalić” kalorii, aby „zrzucić” określoną liczbę kilogramów, 

korzystając przy tym z aplikacji dostępnych w sieci Internet ( kalkulator 

spalania kalorii); 

 odczytać i obliczać zużycie kalorii w poszczególnych aktywnościach, 

posiłkując się gotowymi diagramami i tabelami; 

 planować posiłki, aby dostarczyć organizmowi niezbędną energię. 

 

Pogłębią, utrwalą i rozszerzą wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach. 

Rozwiną zainteresowania i zyskają pozytywną motywację do nauki 

przedmiotów  

ścisłych. 

Udoskonalą umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Przygotują 

się do życia  w społeczeństwie informacyjnym. 

 

 


