
OBCHODY VII ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza we Wrzosowie 

Jednodniowe Święto Tabliczki  Mnożenia  to dzień symboliczny. Dzień ten miał na celu 

zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie 

wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. 

Pierwszym etapem było przygotowanie do akcji, czyli rejestracja na stronie 

www.wmtday.org, opracowanie programu akcji IV WMTDay 2017, przygotowanie plakatów  

i rozwieszenia ich w szkole.  

 

Egzamin z tabliczki mnożenia przeprowadzony był przez 3 Egzaminatorów MT (uczniów 

klas ID V). Hasłem przewodnim egzaminu było „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę 

mnożenia znają”. Uczniowie klas II i III gimnazjum oraz nauczyciele i pracownicy obsługi  

losowali zestawy i w ciągu trzech minut musieli prawidłowo rozwiązać pięć przykładów. Do 

egzaminu zgłosiło się 32 uczniów, 8 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi. Tytuły 

„Eksperta Tabliczki Mnożenia” uzyskali  wszyscy - BRAWO.  

Do akcji włączyli się również nauczyciele nauczania zintegrowanego: p. Marta Minkiewicz, 

p. Halina Gławdzin oraz p. Elżbieta Klechowicz, które dzięki własnej inicjatywie 

przeprowadziły gry i zabawy wprowadzające do tabliczki mnożenia: „Jak namacalnie 

zobrazować dzieciom tabliczkę mnożenia?” – kl. I i II S.P. oraz „Liczenie iloczynów z 

wykorzystaniem kostek”, „Kolorowe kartoniki – znajdź liczby, znaki i wyniki”, „Tabliczka 

mnożenie w ruchu” – kl. III S.P. 

Duże uznanie należy się naszym „językowcom”: p. Magdalenie Zaleskiej-Paszkowskiej 

(język angielski) oraz p. A. Graf (język niemiecki), które utrwalały tabliczkę mnożenie w 

językach obcych. Do akcji włączył się również p. Piotr Jakubowski – nauczyciel wychowania 

fizycznego, który pomógł w przeprowadzeniu gier sportowych – Królowa skakanki i Piłkarz 

matematyk. 

   

Na koniec nastąpiło podsumowanie akcji oraz przesłanie sprawozdania do Organizatora 

Głównego. 

Akcja była udana, sprawiła wiele radości uczniom, którzy zdobyli tytuł MT EXPERT. 

Uświadomiła również, że znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. 

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom. 

                                                                                                                    

Koordynator –  Małgorzata Siarnik 
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