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Karta pracy do gry

UWAGA: Pola z poleceniami zapisanymi niebieską czcionką i ramkami z przerywaną linią –
wypełniają uczniowie uczestniczący w zajęciach.

A. Temat – w formie pytania badawczego lub problemowego, na które ma dać
odpowiedź doświadczenie

Obliczanie  procentu  danej  liczby  i  liczby  na  podstawie  jej  procentu  jako  umiejętności  kluczowe
w pracy doradcy inwestycyjnego. Gra dydaktyczna „Zostań doradcą inwestycyjnym”.

B. Podstawowe pojęcia

- procenty,
- oprocentowanie,
- kapitalizacja odsetek.

C. Planowane korzyści z gry

Celem gry, do której przystępujesz jest sprawdzenie, czy twoje umiejętności z zakresu obliczeń
procentowych wystarczają do prowadzenia biura usług inwestycyjnych.
W grze biorą udział trzy osoby korzystające z jednej planszy -  arkusza kalkulacyjnego o nazwie
„plansza gry”. W grze nie rywalizujesz ze współgraczami, a często wręcz współpracujesz z nimi
np.  określając  inwestowane  kwoty,  typ  kupowanych  akcji  i  okres  kapitalizacji  (pierwsze  dwie
porady każdej rundy). Najbardziej indywidualne decyzje podejmujesz w rundach 3 i 6. Otrzymane
informacje zwrotne służą Ci zawsze indywidualnie; możesz określić poziom gotowości do podjęcia
pracy, w której wykorzystasz umiejętności zdobyte na matematyce.
Grając w grę wielokrotnie (z różnymi partnerami), możesz te umiejętności doskonalić wybierając
coraz inne kwoty, którymi będziesz operował przy zakupie i zbywaniu akcji.
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D. Opis gry

D.1. Instrukcja gry (podkreśl pomoce i materiały)

Zadanie A:

1.  Zapoznaj  się dokładnie  z  instrukcjami  na  kolejnych  arkuszach  planszy  w  kolejności:
„tabela_lokat”, „tabela_porad1”, „tabela_porad2”i wykonuj je. Równie dokładnie przeczytaj
i przemyśl treści poszczególnych porad. Informację zwrotną otrzymasz po wykonaniu zadań (porad
dla klientów), przez wszystkich uczestników gry.

2. Na zakończenie zapoznaj się z rekomendacją wynikającą z ilości zdobytych punktów.

Nie zawsze wypełniamy wszystkie trzy punkty; np. w niektórych obserwacjach punkt 1. może być
pominięty.

D.2. Odnośniki literaturowe

1. Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum. Wydanie 2009. Praca zbiorowa pod redakcją
M. Dobrowolskiej,
2.  Matematyka  3.  Podręcznik  dla  gimnazjum.  Wydanie  2011.  Praca  zbiorowa  pod  redakcją
M. Dobrowolskiej.

D.3. Uczniowska dokumentacja przebiegu gry (Czy w grze rozpoznałeś strategię?
Jeśli tak, to ją opisz)
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E. Wnioski z doświadczenia
Czy wyniki doświadczenia są zgodne z hipotezą?           TAK o                 NIE o

Wypowiedź uzasadnij.

F. Podsumowanie
Nauczyłam / Nauczyłem się, że:
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Wybierz, co najmniej jedno ze zdań i dokończ je:

1. Zaciekawiło mnie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Udało mi się

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Chciałabym/ Chciałbym wiedzieć więcej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Zauważyłam/ Zauważyłem również

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G. Praca domowa

Dodatkowe komentarze dla osób pragnących skorzystać z waszego pomysłu na doświadczenie.
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