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The Math Learning 
Center Apps 

 

 

Wchodzimy na stronę https://www.mathlearningcenter.org/apps i klikamy w aplikacje: 

 
 
Otwiera się okno z darmowymi aplikacjami o różnej tematyce matematycznej. 

 

https://www.mathlearningcenter.org/apps
https://www.mathlearningcenter.org/apps
https://www.mathlearningcenter.org/apps
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Część z aplikacji ma informację: obsługuje udostępnianie, o tych aplikacji zaczniemy naszą przygodę.  

Na początek zegar matematyczny: 

 

Mamy trzy możliwości otwierania tego zasobu: aplikacja internetowa, apple app i chrome store.  
Ja wybieram opcję aplikacja internetowa.  

Po uruchomieniu aplikacji mam trzy zegary do wyboru i pasek narzędzi: 
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Zobaczymy, jakie funkcje mają poszczególne zegary. Zegar “ ręce zębate” 

 

 

Takie ustawienia, umożliwiają ćwiczenie odczytywania godzin, odczytywanie czasu po zmianie  
o dowolną wartość. Narzędzie to mam dodatkową możliwość stworzenia “kurtyny”, którą zasłaniamy 
zegar elektroniczny na czas odpowiedzi dzieci.  
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Kolejna funkcja to “tryb ułamka” - dzielimy zegar na określone części pod wyborem znajduje się 
informacja jaką część godziny wskazaliśmy i ile jest to minut.  

 

Możemy edytować zegar i przygotować zegary różnego typu w zależności od tego nad jakim 
elementem zagadnienia pracujemy.  
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Każda aplikacja zawiera narzędzia rysowania, pisania oraz kalkulator - przygotowanie działań. 
Wykorzystując wszystkie możliwości możemy przygotować cały temat, oraz zadania dla uczniów. 

 

No i co najważniejsze w tej aplikacji - przygotowaną tablicę możemy udostępnić uczniom. Podajesz im 
klucz dostępu lub bezpośredni link. 
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Na tej stronie znajdziesz również: 

Aplikacja Geoboard to narzędzie do odkrywania różnorodnych zagadnień 
matematycznych wprowadzanych w klasach podstawowych. Uczniowie rozciągają 
pasma wokół kołków, tworząc segmenty linii i wielokąty oraz dokonują odkryć 
dotyczących obwodu, obszaru, kątów, ułamków. 
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Ramki liczbowe pomagają uczniom uporządkować liczby do 5, 10, 20 i 100. Uczniowie 
używają ramek do liczenia, przedstawiania, porównywania i obliczania liczb z 
określonego zakresu. 

 

Oś liczbowa pomaga uczniom wizualizować sekwencje liczb i ilustrować strategie 
liczenia, porównywania, dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wybierz osie 
liczbowe oznaczone liczbami całkowitymi, ułamkami i miejscami dziesiętnymi. 
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Wszystkie te tablice możesz udostępniać uczniom, a oni po wykonaniu zadań 
przekazują je do Ciebie.  
Na stronie znajdziesz tablicę z ułamkami: 

 
Funkcje aplikacji 

 Użyj paska lub koła jako całości. 
 Podzielić każdą całość na od 1 do 100 równych części. 
 Porównaj ułamki i przedstaw równoważne ułamki. 
 Dodaj, odejmij, pomnóż i podziel przez ułamki. 
 Poznaj związek między ułamkami zwykłymi, procentami i liczbami 

dziesiętnymi. 
 Wybierz wielkość całości i liczbę równych części. 
 Ukryj i odkryj etykiety ułamków. 
 Użyj narzędzi do rysowania, aby opisać pracę i pokazać zrozumienie. 

Tablica z figurami - sprawdza się w geometrii i przy zagadnieniach z ułamkami. 
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Funkcje aplikacji 

 Obracaj kształty w krokach co 15 stopni. 
 Zmierz kąty za pomocą kątomierza. 
 Powiel i zmień kolor oraz rozmiar kształtów. 
 Wypełnij wbudowane kontury kształtami lub utwórz własne. 
 Wybierz między pustym tłem, trójkątną siatką lub kwadratową siatką. 

Te dwa narzędzia nie mają możliwości przesyłania prac uczniom.  

  

  

  
 


