
 
 

1 
 

SZKOLNY DZIEŃ 

TABLICZKI MNOŻENIA 

2.10.2020 roku 
 

I. ORGANIZACJA 

1. Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia odbędzie się dnia 2 października 2020 roku. 

2. Projekt ten przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII oraz chętnych 

pracowników szkoły i rodziców. 

3. Koordynatorami projektu są: Margaryta Orzechowska i Anna Pawłowska. 

4. Organizatorami i realizatorami zadań projektu są wychowawcy klas III, 

nauczyciele matematyki, uczniowie klas VI - VIII. 

 

II. CELE PROJEKTU 

Celem projektu jest: 

• Doskonalenie sprawności rachunkowej. 

• Zachęcenie uczniów do udziału w szkolnych imprezach i konkursach 

• Wdrażanie uczniów do wykonywania powierzonych  

• Integracja społeczności szkolnej. 

 

III. ORGANIZACJA PROJEKTU 

Projekt obejmuje następujące obszary: 

 

OBSZAR I – Uczniowie klas III – VIII 

• W drugiej połowie września uczniowie zostają powiadomieni o konkursie i 

doskonalą umiejętności mnożenia i dzielenia liczb naturalnych; 

• Dnia 2 października 2020 odbędą się obchody Światowego Dnia Tabliczki 

Mnożenia 

• Tego dnia wszyscy uczniowie klas IV – VIII piszą testy z tabliczki 

mnożenia (dostosowane do poziomu umiejętności) 

• Na poziomie klas III w konkursie biorą udział tylko chętni uczniowie. 

• Nauczyciele matematyki wyłaniają uczniów, którzy osiągnęli mistrzowskie 

wyniki – uczniowie Ci zdobywają tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia i 

otrzymują nagrody w postaci ocen. 
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OBSZAR II – Uczniowie klas I – VIII 

• Uczniowie mogą wziąć również udział w 

całorocznej akcji „Przyjemna nauka tabliczki 

mnożenia”. 

• Jest to projekt plastyczno – literacki, którego 

celem będzie rozpropagowanie na stronie szkoły  

różnych sposobów ułatwiających naukę tabliczki mnożenia.  

• Materiał powstanie z prac dostarczonych przez chętne dzieci w formacie 

A4. 

• Dostarczone prace mogą mieć formę: 

- wiersza, który sprzyja zapamiętaniu wyniku trudnego działania (co 

najmniej trzy wierszyki) 

- historyjki obrazkowej przedstawiającej trudne działanie 

- trudnego działania z zastosowaniem mnemotechnik 

• Prace powinny spełniać następujące kryteria: 

1. Praca powinna dotyczyć działania, którego wynik jest trudny do 

zapamiętania przez dzieci 

2. Praca powinna być czytelna 

3. Praca powinna być estetyczna 

4. Praca powinna sprzyjać ułatwieniu zapamiętania wyniku trudnego 

działania 

5. Praca powinna zachęcać do nauki tabliczki mnożenia 

• Prace te należy dostarczać do p. Margaryty Orzechowskiej lub Anny 

Pawłowskiej (opisane imieniem, nazwiskiem i klasą i włożone w koszulkę 

zabezpieczającą pracę przed zniszczeniem); 

 

OBSZAR III –  Nauczyciele i Pracownicy Szkoły oraz Rodzice 

• Dnia 2 października wybrani uczniowie – Asystenci koordynatorów będą 

„egzaminowali” dorosłych ze znajomości tabliczki mnożenia. 

• Chętni dorośli będą wypełniali przygotowane przez koordynatorów kupony 

i po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia otrzymają odznakę Eksperta 

tabliczki mnożenia i coś na osłodę. 

• Chętni dorośli mogą również wziąć udział w całorocznym projekcie 

„Przyjemna nauka tabliczki mnożenia”. 

• Zasady udziału w konkursie są takie same jak dla uczniów (patrz Obszar II) 
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IV. EWALUACJA PROJEKTU 

• Koordynatorzy projektu przygotowują karty 

ewaluacji dla uczestników projektu. 

• Uczestnicy projektu wypełniają je w trakcie 

trwania projektu 

• Ewaluacja pozwoli na podsumowanie realizacji 

i wprowadzenie ewentualnych zmian na przyszłość. 

 

 

Koordynatorzy projektu 

Margaryta Orzechowska – nauczyciel matematyki 

Anna Pawłowska – nauczyciel matematyki 


