
Lekcja matematyki zdalnie- Meet Google

Jesteśmy w nowej, innej rzeczywistości. Przez ponad tydzień myślałam jak zorganizować 
wideokonferencję podczas której mogłabym przekazać uczniom wiadomości z matematyki. 
Próbowałam spotkać się przez Hangouts, okazało się, że może dołączyć jedynie 10 osób i nie 
można dołączyć z telefonu (jest spora grupa uczniów, która nie ma komputera czy laptopa)

Obecnie korzystam z Meet Google z aplikacji dołączonej do Google Classroom. Google 
Clasroom uruchomiłam z pomocą administratora serwisu mojej szkoły.

Zalety: może dołączyć ponad 30 osób
uczniowie niczego nie instalują
klikają w link który im udostępniam

mogą dołączyć z telefonu 
(Proszę uprzedzić, że jeżeli wybiorą opcję dołączania przez podany nr i PIN- zostaną 
obciążeni kosztem telefonu. Wchodząc z telefonu trzeba również „wejść” przez link i 
Internet )

Ze względu na szybkie udostępnienie linku poprosiłam jednego ucznia z klasy o stworzenie grupy 
na Messengerze i dołączenie mnie (nie trzeba mieć uczniów w znajomych na Facebooku). Kanał 
mam wyciszony.

Messenger -komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. Służy do wysyłania wiadomości,
zdjęć, filmów, naklejek i innych plików, a także pozwala reagować na wiadomości znajomych i 
wchodzić w interakcje z botami. Usługa umożliwia również połączenia głosowe oraz 
wideorozmowy (sprawdzałam- tylko 8 osób jednocześnie).

Loguję się do Google Classroom.



Nie mam „założonych”  wszystkich klas, dołączam przez klasę II l uczniów z innych klas.

Wybieram aplikację Meet. Wyświetla się okno.



Jest dzień i godzina kiedy odbyła się lekcja.
Następnie wyświetla się okno.

Kolejne okno poniżej.



Wybieram dołącz.

Wybieram kopiuj informacje dla uczestników.

Skopiowany link wklejam do komunikatora.



Uczniowie dołączają klikając link, niektórzy wchodzą z telefonów, też wszystko widzą i słyszą.

Każdego ucznia, gdy dołącza musimy zaakceptować – wyświetla się komunikat. Po 
zaakceptowaniu uczestnik dołącza. Ponieważ nie mam wprowadzonych uczniów, dlatego wyświetla
się że jest spoza firmy. Trwa to około 10 minut, zanim wszyscy chętni dołączą. Niektórzy wchodzą 
kilkukrotnie, gdyż zrywa im się połączenie.

Pokazujemy uczniom czat, gdzie mogą pisać. Uczniowie sami wyłączają mikrofony, bo jest duży 
szum, włączają na moją prośbę, u niektórych jest tak głośno w domu, że sama proszę o wyłączenie 
mikrofonu.



Następnie udostępniam ekran.

Wybieram udostępnij cały ekran, gdy wyświetli się okno należy kliknąć na obraz uaktywni się 
udostępnij.



Ja udostępniam aplikację Paint, którą wykorzystuję jako tablicę.

Temat lekcji: Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej. (zakres podstawowy)

Zaczynam od przypomnienia zasad przesunięć wykresów funkcji, o  symetrii względem osi X, Y na
tej lekcji nie mówię.



Omawiam przykłady, kolory wykorzystuję do wskazania o czym mówię, gdyż moich rąk nie widzą.



Następnie wykonaliśmy wspólnie zadanie 1 str.83. Uczniowie śledzili tok powstawania 
rozwiązania. Kolory mają zwrócić uwagę ucznia na treści o których w danym momencie mówię. 
Ja podczas lekcji robiłam screeny na użytek tego materiału, ale uczniowie mogą sobie robić 
screeny, by mieć notatki. Ci którzy nie notują :) 

Problemem okazał się odczyt zbioru wartości, stąd ten żółty kolor ułatwiający uczniom zrozumienie
zagadnienia.



W kolejnym zadaniu należało wskazać jakich przekształceń musimy dokonać by narysować podany
wykres. Następnie narysować.
Uczniowie oglądają proces powstawania rozwiązania, nie są to materiały przygotowane wcześniej. 
Podpowiadają. Pytają. Odpowiadają na pytania.

Było to ostatnie zadanie na tej lekcji. 

Osobiście podoba mi się ta forma, gdyż teraz mogę poprosić by potrenowali kolejne 
podpunkty w zadaniach. Jednocześnie jest rozmowa z uczniami, którzy boją się obecnej sytuacji, są



zaniepokojeni i można im wytłumaczyć, że nie wszystkie stosowane zasady podczas normalnych 
lekcji obowiązują teraz.

Jest to pewna alternatywa na dzisiejsze czasy. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że nie 
wszyscy mogą w tych lekcjach uczestniczyć, często z przyczyn technicznych. 
Uczniowie, którzy nie mogli wziąć udziału tłumaczą i przepraszają później na kanale grupowym w 
Messengerze- uspakajam, że nie jest to problemem.

Można część materiałów przygotować wcześniej. Poniżej pokażę jak powtarzałam ciąg 
arytmetyczny w klasie maturalnej.

Przekopiowałam do Paint wzory matematyczne.



Dzięki temu mogłam omówić wzory, kolorami wskazując na co zwrócić uwagę.
Za komplement uznałam zdanie ucznia: O jak na matemaks!

Śmieszne: nie mogłam rysować i nie wiedziałam dlaczego, na to uczeń: ma Pani biały kolor, zmieni
Pani na inny.
Nie bójmy się eksperymentować.
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