,,Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”
18 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu odbyła się XII edycja
Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas drugich zamojskich
szkół podstawowych „Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”.
Wzięły w nim udział 3-osobowe reprezentacje z dziesięciu zamojskich szkół podstawowych:
SP nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Smart Schoola, Społecznej oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Organizatorem konkursu była Pani Dyrektor Alicja Dubel oraz nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej: Pani Bożena Greszta i Pani Anna Pintal. Barwne, tematyczne dekoracje
wykonała Pani Marta Słomianowska.
Formuła konkursu oparta była, w głównej mierze, na zabawach liczbowych. Razem
z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi dzieci wkroczyły w magiczny świat liczb,
rozwiązując różnorodne łamigłówki i szarady matematyczne. Głównym celem konkursu było
rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych, wyrabianie umiejętności przeżywania
pozytywnych emocji związanych z odkrywaniem i działaniem, łączenie nauki z zaletami
zabawy.
Korelacja treści matematycznych, polonistycznych i społeczno – przyrodniczych sprawiła, iż
konkurs stał się dla dzieci bardziej atrakcyjny. Wzmocniło to wewnętrzną motywację
uczestników, zachęciło do dalszych poszukiwań i twórczego rozwiązywania problemów.
Zgodnie z tradycją, konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą część stanowiła
indywidualna, pisemna praca dzieci, natomiast w drugiej części uczniowie pracowali
w zespołach reprezentujących daną szkołę. Na końcowy wynik składała się suma punktów
uzyskanych w obu częściach konkursu. Podczas przerwy uczniowie mieli okazję obejrzeć
obrazkowy teatrzyk Kamishibai, który zaprezentowała nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7
Pani Katarzyna Karwowska.
Oto końcowe wyniki tegorocznej edycji:
I miejsce – drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej:
Gabriela Tęcza, Oleg Kopeć, Stanisław Tułecki.

II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3:
Zofia Łyś, Adam Krysiak, Jakub Kosz.

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2:
Julia Momot, Maja Matwiejczuk, Adrian Paul.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uroczystość
zakończono wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.
Gratulujemy zwycięzcom
i zapraszamy do udziału w następnych edycjach "Liczbowych
zmagań Kubusia Puchatka"!
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