
Pierwszy cząstkowy etap projektu „Szósta klasa szuka Pitagorasa” zakończyliśmy 
biegiem terenowym przygotowanym przy współpracy z Nadleśnictwem Brzózka 
pod hasłem „Bieg Pitagorasa”. Bieg ten odbył się przy współudziale pracownika 
Lasów Państwowych pana 
rozmieścić punkty zadaniowe na trasie ścieżki edukacyjnej „Braszka”. 

Uczniowie pośród fascynującej scenerii leśnej mieli do wykonania przeróżne 
zadania.  

Forma zadań była dostosowana do środowiska naturalnego,
uczniowie jak również treści w nich zawarte zostały przygotowane tak, by 
zachęcały do ich rozwiązywania, skłaniały do myślenia i przede wszystkim 
przedstawiały matematykę jako naukę ściśle związaną z metodami praktycznego 
działania.  
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Uczniowie m.in. szacowali wysokości drzew, przeliczali  odległości bez użycia 
miary, obliczali średnie prędkości. Dużą frajdę sprawiło im szacowanie obwodów 
żołędzi przy użyciu sznurowadeł, włosów oraz giętkich patyków. 

Po zakończeniu tego etapu uczniowie 
logicznych, krzyżówek  czy grafów, które w ramach współpracy i zachęty dla 
młodszych kolegów i koleżanek zostaną wyłożone w bibliotece wiejskiej tak by 
każdy młody człowiek mógł przychodząc do biblioteki zatrzymać się
łamigłówek i spróbować rozwiązać kilka zadań.
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