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„Dzieci sprawdzają, czy dorośli tabliczkę mnożenia znają” – pod takim hasłem uczniowie Szkoły
Podstawowej w Józefowie z transparentami w rękach wyruszyli poza mury szkoły, by sprawdzić
znajomość tabliczki mnożenia u dorosłych. Pierwsze udali się do Banku Spółdzielczego,
następnie Urzędu Gminy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej. W
każdej z odwiedzonych instytucji uczniowski patrol egzaminacyjny przeprowadzał egzaminy z
tabliczki mnożenia. Wszyscy egzaminowani dorośli wykazali się świetną jej znajomością, a w
zamian otrzymali Certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia.

  

  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest akcją organizowaną na całym świecie co roku w ostatni
piątek września. W tym roku przypadło to na 30 września. Przygotowania do obchodów tego
dnia w naszej szkole rozpoczęły się już dużo wcześniej. Wszyscy powtarzali tabliczkę
mnożenia, zarówno w domu jak i w szkole. Uczniowie przygotowywali plakaty z ciekawostkami i
łamigłówkami matematycznymi, oraz transparenty. Przez cały tydzień grano w „Hasło Dnia”.
Zabawa ta polegała na wypowiadaniu każdego dnia innego hasła i odzewu będącego jednym z
przykładów z tabliczki mnożenia. 

  

  

W Dniu Tabliczki Mnożenia uczniowie klasy V a przedstawili uczniom klas trzecich prezentację
dotyczącą różnych metod jej opanowania. Pokazywali jak można wykorzystać do mnożenia
własne palce, oraz w jaki sposób tabliczki mnożenia uczą się chińskie dzieci. Największe
wrażenie wywarł na dzieciach sposób chiński dla liczb powyżej 10! Po zakończonej prezentacji
najmłodsi przystąpili do egzaminu. Wszyscy, którzy poprawnie rozwiązali pięć przykładów
otrzymywali Certyfikat oraz Odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Uczniowie starszych klas
przystępowali do egzaminu w trakcie przerw międzylekcyjnych również uzyskując upragnione
certyfikaty. Tego dnia nawet podczas zajęć wychowania fizycznego sprawdzano znajomość
tabliczki mnożenia poprzez przeprowadzanie konkursów matematyczno-sportowych. Dla
chłopców odbył się konkurs „Piłkarz Matematyk”, a dla dziewczynek „Królowa Skakanki”.

  

Koordynatorem akcji była Alicja Biszczanik.
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