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Marzec miesiącem matematyki

Marzec to miesiąc szczególnie poświęcony królowej nauk, czyli
matematyce.
W tym miesiącu przypadają bowiem szczególne daty związane
z tą dziedziną nauki. Są to:
9 marca – Dzień Polskiej Statystyki
12 marca – Dzień Matematyki
14 marca – Dzień liczby Pi



Dzień Matematyki 2021

Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany
w nauce matematyki. Jest on kierowany do wszystkich, nawet tych (a może
przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Udział w grach i zabawach
matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może
być przyjemna i dawać radość. W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki
odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia
i Rozwoju 4improve i wzięło w nich udział ponad 100 szkół z całej Polski.
W 2021 roku Dzień Matematyki obchodzimy pod hasłem Ziemia się liczy, czyli
Ziemia w liczbach.



Marzec miesiącem matematyki

Wszystkim wielbicielom matematyki (i nie tylko ) polecamy
ciekawe publikacje, które można wykorzystać zarówno w toku
edukacji matematycznej, jak i w celu zgłębiania tajników królowej
nauk.
Wszystkie publikacje ujęte w wykazie można wypożyczyć
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece
Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku.



201 łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci

201 łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci / Katarzyna Michalec. -
Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019
Sygnatura: 48757

Publikacja przygotowana z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Może być pomocna dla nauczycieli, opiekunów
i rodziców.
W książce znajdziemy 201 różnych ćwiczeń, łamigłówek i zadań
polegających między innymi na łączeniu pasujących do siebie figur,
liczeniu elementów, wykonywaniu prostych działań matematycznych.
Ćwiczenia zaproponowane w książce sprzyjają pogłębianiu wiedzy
oraz rozwijaniu spostrzegawczości i kreatywności.



301 łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci

301 łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci / Katarzyna Michalec. -
Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019
Sygnatura: 48758

Książka jest kontynuacją poprzedniej publikacji zawierającej 201
łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci.
Obok zadań, takich jak rebusy, labirynty i krzyżówki, znajdziemy tu
wiele działań matematycznych. Polegają one na liczeniu elementów,
odejmowaniu i dodawaniu, określaniu czasu. Kolorowe obrazki
i różnorodność ćwiczeń zachęcają dzieci do korzystania z książki
i wykonywania zaproponowanych w niej zadań.



Dyskalkulia

Dyskalkulia / Karin Landerl, Liane Kaufmann. - Gdańsk : Harmonia
Universalis, 2015
Sygnatura: 47010

Publikacja poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznemu
zaburzeniu rozwoju zdolności matematycznych. Autorzy opisują
przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących
nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody
diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia i interwencji.
Książka to lektura obowiązkowa dla każdego nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczyciela
matematyki.



Matematyka : laboratorium w szufladzie

Matematyka / Łukasz Badowski, Zasław Adamaszek. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018
Sygnatura: 48163

Laboratorium w szufladzie to cykl książek przeznaczonych dla
czytelników ciekawych świata, pasjonatów, profesjonalistów,
hobbystów, a przede wszystkim praktyków i eksperymentatorów.
Każda książka zawiera, oprócz solidnej porcji wiadomości, opisy
doświadczeń, konstrukcji, propozycje samodzielnych badań.
Tom pt. Matematyka to spojrzenie na królową nauk okiem praktyka-
użytkownika, bo jak twierdzą jej autorzy, nie ma takiej rzeczy, która nie
byłaby też matematyką.



160 pomysłów na zajęcia zintegrowane 
z matematyki w klasach I-III 

160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III /
Jadwiga Stasica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001
Sygnatura: 39898

Autorka książki przygotowała 160 pomysłów na nauczanie matematyki
w klasach I-III. Przedstawione propozycje mają na celu uczynienie
matematyki w oczach uczniów atrakcyjniejszą niż jest w istocie dla
niektórych osób. Pomysły ułożone są od najłatwiejszych do stopniowo
coraz trudniejszych. Są one opracowane w taki sposób, że
w przypadku drobnych modyfikacji te najłatwiejsze nadają się do
wykorzystania także w klasach starszych. Większość z nich została
sprawdzona podczas pracy z dziećmi.



Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce 

Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna
Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010
Sygnatura: 45699

Autorka książki – nauczyciel w szkole podstawowej – stosuje
w swojej pracy zawodowej metody, które aktywizują uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
W tej publikacji podpowiada, jak pracować na lekcji z uczniem
uzdolnionym matematycznie oraz skąd biorą się niepowodzenia
szkolne uczniów w nauce matematyki. Ostatnia część książki
poświęcona jest tematowi indywidualizacji pracy na lekcjach
matematyki.



Przechytrzyć Murphy'ego czyli Matematyka na co dzień 

Przechytrzyć Murphy'ego czyli Matematyka na co dzień / Jakub
Szczepaniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Sygnatura: 48049

Matematyka jest obecna w wielu aspektach naszego codziennego
życia. Jak przekonuje autor tej publikacji, matematyka jest kluczem do
zrozumienia reguł rządzących nawet najprostszymi zdarzeniami
w naszym życiu, a jej zrozumienie może nam na przykład pomóc przy
podejmowaniu właściwych decyzji. Z tej książki dowiesz się między
innymi, czy faktycznie nieszczęścia chodzą parami i w jaki sposób za
pomocą grafów można sprawdzić, jak szybko rozprzestrzeni się plotka.



Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci 
w wieku przedszkolnym 

Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku
przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Sygnatura: 48502

Ta obszerna monografia stanowi weryfikację autorskiego projektu
czynnościowego pt. Matematyczny dar, zaprojektowanego dla dzieci
sześcioletnich. Publikacja adresowana jest dla badaczy, nauczycieli,
studentów, rodziców i opiekunów oraz osób zainteresowanych
wprowadzaniem do rzeczywistości przedszkolnej autorskich propozycji
w zakresie wczesnej edukacji matematycznej.
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godz. otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
10.00-17.00 ;

sobota (jedna w miesiącu) 8.00-14.00


