
 

 
 

Sobota, 8 października 2016 r., godz. 10-15.00, 
„Gazeta Wyborcza”, Warszawa, ul. Czerska 8/10 

 
 

Zapraszamy na Trzeci Festiwal Matematyki. Podczas wydarzenia wszyscy przeniesiemy się do matematycznego 
świata. Będziemy udowadniać, że nauczanie matematyki może być atrakcyjne i nowoczesne. Zainspirujemy, 

pokażemy nowe metody w dydaktyce matematyki, trendy, inne kierunki myślenia.   
Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli. Dla każdego przygotujemy szereg atrakcji w postaci warsztatów 

oraz stoisk tematycznych z różnorodnymi atrakcjami. 
 
 

Będzie inspirująco! Bądźcie z nami! Bo matematyka się liczy! 

 
  

PROGRAM FESTIWALU MATEMATYKI 

GODZINA WARSZTATY 

 SALA 1 SALA 2 SALA 3 

10.00-10.15 Powitanie gości: Olga Woźniak, zastępca kierownika Działu Nauka „Gazety Wyborczej” 

10.15-11.15 

Warsztat dla dzieci 11-13 lat: 
Problem nieskończoności czy 

problem skończoności? Warsztat 
Filozoficzny. 

(Pracownia Filozoficzna Eureka) 

Warsztat dla dzieci 
(w trakcie ustalania) 

Warsztat dla dzieci 
 (w trakcie ustalania) 

11.30-12.30 

Warsztat dla dzieci 7-11 lat: 
Na tropie zagadek, 

niedokończonych historii, 
łamigłówek. 
(Matplaneta) 

Warsztat dla nauczycieli: 
Zadania "w kawałkach" – 

propozycja organizacji pracy 
zespołowej na lekcji 

matematyki. 
(Szkoła Edukacji PAFW i UW) 

Warsztat dla rodziców 
Matematyka bez książki, czyli 

jak kreatywnie wspomagać 
naukę matematyki bez 

podręcznika. 
(Szkoła Matematyki Alfa) 

13.00-13.30 

Ogłoszenie wyników konkursu „Kreatywnie o ułamkach”,  
Olga Woźniak, zastępca kierownika Działu Nauka „Gazety Wyborczej”, oraz Iwona Ryniewicz, 

dyrektor departamentu komunikacji i strategii marketingowej mBanku, prezes Fundacji 
mBanku. 

13.30-14.55 

Warsztat dla dzieci: 
Szuflada pełna matematyki, 

 a w niej: słomki, sznurki  
i wyciorki. 

(dr Łukasz Badowski, Zasław 
Adamaszek, autorzy 

„Laboratorium w szufladzie, 
Matematyka”) 

 

Warsztat dla nauczycieli: 
- Zawsze problemowe 

zadania tekstowe" - sposób 
na zadania z treścią 

- Gra terenowa na lekcji 
matematyki? Dlaczego nie?! 

 (Akademia Logicznego 
Myślenia i Matematyki) 

 

Warsztat dla rodziców  
i nauczycieli:  

Matematyka w metodzie 
Montessori 

(Stowarzyszenie Montessori 
 bez Granic) 

 

14.55-15.00 
Podsumowanie i zakończenie: Olga Woźniak, zastępca kierownika Działu Nauka „Gazety 

Wyborczej” 
 

Uwaga: Zapisy obowiązują na cały Festiwal. Rejestracja na poszczególne warsztaty będzie się odbywać w dniu 
wydarzenia, na recepcji. Ilość miejsc na warsztaty ograniczona. 



 

 
STOISKA: 
1. Pracownia Filozoficzna Eureka  
To nie skończoność jest problemem. To nieskończoność jest problemem.  
Do dobrej zabawy wystarczą kartka, ołówek, i głowa ciekawa świata. Odwiedź stoisko Pracowni Filozoficznej Eureka i weź 
udział w konkursie filozoficzno-logicznym.  Dla wszystkich uczestników nagroda niespodzianka. 

 
2. Matplaneta  
Matplaneta zaprasza dzieci w wieku 4-13 lat do wzięcia udziału w ciekawych warsztatach matematyczno-logicznych. 
Zadania skoncentrowane są głównie na praktycznym odkrywaniu matematyki i bazują na przykładach z otaczającego 
świata. Wybudowanie wieży, odkrycie tajemnicy magicznego kwadratu, złamanie tajnych szyfrów czy znalezienie wyjścia z 
poplątanych labiryntów to tylko niektóre z zadań i łamigłówek dla uczestników warsztatów. Podczas Festiwalu chcemy 
pokazać, jakie problemy może rozwiązać nawet prosta matematyka.  

 
3. MathRiders 
 
4. Stowarzyszenie Montessori bez Granic 
Serdecznie zapraszamy do naszego stoiska, gdzie będzie można podjąć wyzwanie i rozwiązać zagadki niebieskich trójkątów, 
poszukać, gdzie 13 stoi w szeregu, spojrzeć w twarz dwumianowi, zobaczyć ile to jest 7 razy 8... 

 
6. Wydawnictwo Rachmistrz  
Karty matematyczne Grabowskiego to sprawdzony sposób na naukę tabliczki mnożenia przez zabawę. 

 
7. Akademia Logicznego Myślenia i Matematyki 
Otwarte warsztaty w formie stoiska gdzie każdy może podejść i spróbować swoich sił w różnorodnych i ciekawych 
łamigłówkach, grach logicznych i zagadkach. Łamigłówki są niezwykle interesujące, przedstawione w atrakcyjny sposób na 
różnych poziomach trudności, co sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie zarówno dzieci ( od 5 roku życia), młodzież jak i 
dorośli. 

 
8. MyśliMy  
MyśliMy zaprasza dzieci w wieku 6-9 lat do wzięcia udziału w Matematycznych zabawach z LEGO®. 
Podczas zajęć proponujemy wiele atrakcji: będziemy karmić lwa, budować węże, podziwiać motyle…(zwierzęta będą 
oczywiście wybudowane z klocków LEGO®). Podczas Festiwalu chcemy pokazać, w jaki sposób można wykorzystać zestaw 
MoreToMath LEGO® Education w nauczaniu matematyki. 

  
9. Eltimat  
Multimedialne stoisko, gdzie uczestnicy będą mogli zobaczyć i skorzystać z portali matematycznych oraz poznać ich zasoby.  

 
10. Mindcloud, Polskie Stowarzyszenie Go 
Stoisko z nauką gry w go – jest to azjatycka gra intelektualna, która kształci zarówno umysł jak i charakter. Jest ciekawą 
alternatywą dla szachów. Ma proste zasady, które zrozumie nawet pięciolatek. Podczas samej rozgrywki dzieci uczą się 
zarazem liczenia, analizy sytuacji i wyboru optymalnych wariantów, jak i kształtują pojęcia związane z kształtami (np. 
liczenie pola powierzchni). Gra go ma tyle możliwych wariantów rozgrywki, że dopiero w tym roku komputer był w stanie 
pokonać profesjonalnego gracza w go - było to przełomowe wydarzenie w pracach nad sztuczną inteligencją. Na pikniku 
pojawią się trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Go – organizacji, która zrzesza graczy i popularyzuje grę w naszym kraju. 
Podczas wydarzenia będzie można nauczyć się podstaw gry na planszach szkoleniowych, zagrać gry symultaniczne z 
graczami w stopniu dan (mistrz) oraz rozwiązać łamigłówki logiczne na planszy do go (konkurs tsumego). 
 
11. Matylda Białkowska, 12 letnia blogerka matematyczna 
Przyjdźcie na stoisko Matyldy i podejmijcie wyzwania, jakie przygotowała na Festiwal Matematyki. Wśród nich: 
1. Konkurs na najciekawszy labirynt. 
2. Konkurs na najciekawszą zagadkę. 
3. Dużo zagadek, labiryntów i tajemniczych historii...  
4. Prezentacja programów komputerowych i internetowych do nauki matematyki. 



 

 
 
 
12. Twójrobot.pl 
A może robotyka? Zapraszamy na spotkanie ze światem robotów. Przyjdź i zagraj robotem w piłkę nożną, wyprowadź 
robota z labiryntu przy użyciu tabletu, a może wolisz zbudować własnego robota w kąciku konstruktorskim? 
Wśród atrakcji znajdą się: 
* robo-boisko  
* labirynt z robotem sterowanym za pomocą tabletu 
* robociki HexBug  
* minecraft 
* kącik konstruktorski  
 
13. EZO – Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz 
Rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim dzieci będą miały okazję zapoznać się z pomocami edukacyjnymi, które w łatwy, 
kolorowy i przystępny sposób objaśniają trudne oraz nowe zagadnienia. Wśród aktywności znajdą się, m.in. gra ułamkowa 
z nagrodami oraz wiele innych atrakcji! 

 
14. Sygnis New Technologies, Drukarki 3D 
Stoisko z drukarką 3D przeznaczoną do domu i edukacji. Gwałtowny rozwój nowych technologii stawia zupełnie nowe 
wyzwania w edukacji. Wiedza teoretyczna już nie wystarcza! Uczniowie muszą nabywać uniwersalne kompetencje 
przydatne przez całe życie. Logiczne myślenie, projektowanie graficzne 3D, druk 3D, myślenie przestrzenne - to przykłady 
takich kompetencji. Na stoisku poza drukarką 3D znajdzie się także wiele wydruków, konkursy z nagrodami za ułożenie map, 
rozpoznanie szczytów górskich, czy też nauczenie posługiwania się kostkami Napiera. 

 
15. Szkoła Matematyki Alfa 
Poznaj piękno Królowej Nauk ze Szkołą Matematyki Alfa. Zapraszamy dzieci w wieku 4-15 lat oraz ich rodziców do 
wspólnego rozwiązywania łamigłówek, które budują postawy logicznego myślenia i wnioskowania. Poznacie zagadkę 
brakującego kwadratu i dowiecie się jak to jest możliwe, ze 65=64. Rozwikłamy tajemnicę wstęgi Mobiusa, a młodsze dzieci 
będą mogły zbudować wielkie liczby za pomocą gry Domino i sprawdzić swoje umiejętności rachunkowe w wielu grach 
matematycznych. Z nami poznacie i zrozumiecie matematykę w ciekawy sposób. Wierzymy, że każdy może nauczyć 
 się  i zainspirować matematyką! 

 
16. Mattel, View-Master 
Za pośrednictwem panoramicznych zdjęć 360 stopni oraz materiałów animowanych, gogle View-Master zabiorą każdego 
w dalekie podróże do znanych miast, niezwykłych ziemskich zakątków albo na pozaziemską wyprawę w kosmos.  
Dzięki View-Master dzieci zyskują błyskawiczny dostęp do twórczego, interaktywnego środowiska edukacyjnego, gdzie 
nauka odbywa się przez zabawę.  

 
17. Wydawnictwo Naukowe PWN 
Szuflada pełna matematyki, a w niej: słomki, sznurki i wyciorki. To wystarczy, by przeżyć geometryczne przygody 
na wyspach wyobraźni. Zbudujemy wspólnie diamenty nie zwykłe lecz sześcio-ośmiościenne tak rzadkie, że nawet jubilerzy 
o nich nie słyszeli. Zapolujemy na węzły dzikie, oswoimy węzły poskromione i będziemy pleść sploty boromejskie. 
A na deser razem przyrządzimy zbrylone obsesje Platona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udział w Festiwalu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja: 3festiwalmatematyki.evenea.pl 
Więcej o akcji „Matematyka się liczy”: Wyborcza.pl/matematykasieliczy 
Kontakt do organizatorów: matematyka@wyborcza.pl 
 


