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Zajęcia rozwijające „MYŚLĘ LOGICZNIE”– matematyka dla klas II-III
realizowane w ramach projektu 

„Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”. 

Ewaluacja osiągnięć uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających
- „MYŚLĘ LOGICZNIE”– matematyka dla klas II-III realizowanych w 
ramach projektu „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w 
gminie Rozprza”. W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 na zajęcia 
rozwijające “Myślę logicznie” uczęszczało 8 uczniów klasy III, II półroczu 
roku szkolnego 2019/2020 na zajęcia rozwijające “Myślę logicznie” 
uczęszczało 4 uczniów z klasy II i 4 uczniów z klasy III. Od 12 marca 
2020r. ze względu na pandemię zajęcia zostały zawieszone i 
kontynuowane były w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego – 
2020/2021. W I i w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 na zajęcia 
rozwijające “Myślę logicznie” uczęszczało 8 uczniów klasy III. Ze 
względu na pandemię covid-19 część zajęć odbywała się zdalnie. . 
Dzieci rozwijały swoje zdolności i umiejętności logicznego, 
matematycznego myślenia. Bardzo chętnie uczestniczyły w grach i 
zabawach, które oprócz wysiłku umysłowego rozwijały w dzieciach 
pomysłowość, używanie ścisłej i zrozumiałej dla wszystkich terminologii, 
a także uczyły działania według planu. Udział w zajęciach dostarczył 
uczniom rozrywek umysłowych, które skutecznie zaspokajały wyjątkową 
u dzieci pobudliwość i rozwijały ich aktywność intelektualną. Uczestnicy 
zajęć mieli możliwość realizowania własnych pomysłów i wykazania się 
kreatywnością oraz dostrzegania zależności matematycznej w 
otaczającym świecie. Na początku i na zakończenie zajęć 
przeprowadzono test wiedzy. W teście na zakończenie zajęć wszyscy 
uczniowie zdobyli więcej punktów niż na rozpoczęcie, co świadczy o 
rozwinięciu swych wiadomości i umiejętności związanych z logicznym 
myśleniem, myśleniem abstrakcyjnym, wyciąganiem właściwych 
wniosków i dostrzeganiem zależności matematycznych w otaczającym 
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nas świecie. Dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwijających - „MYŚLĘ 
LOGICZNIE”– matematyka dla klas II-III realizowanych w ramach 
projektu „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie 
Rozprza” uczniowie zrozumieli, jak przydatne są umiejętności 
matematyczne w życiu codziennym. 
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