XI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
W dniu 1 października 2021 r. w naszej szkole odbył po praz pierwszy

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication
Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w
pierwszy piątek października. Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo
Karty Grabowskiego z Poznania. Wydawnictwo promuje zabawową formę
nauczania-uczenia się matematyki.
Przez wiele lat pod jego patronatem organizowane były Mistrzostwa Polski w
Tabliczce Mnożenia. Od 2011 roku przeprowadzany jest Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia.
XI edycja akcji (ŚDTM 2021) odbyła się 1 października 2021.
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się
matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w
przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład
dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków
mnożenia.
Każda szkoła biorąca udział w Akcji otrzymuje Licencję Organizatora
Lokalnego akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Szkoła Podstawowa
im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie otrzymała nr licencji 2686/2021.

Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tej Akcji. Uczniowie klas IV do
VIII, 1 października w klasach na lekcjach matematyki pisali egzamin pisemny
z tabliczki mnożenia. Każdy uczeń losował kartkę z pięcioma przykładami do
rozwiązania. Na odpowiedź uczniowie mieli 3 minuty. Komisje egzaminacyjne
po sprawnym i szybkim sprawdzeniu wyników wyłoniły zwycięzców. Każdy
kto rozwiązał działania bezbłędnie otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

W akcji wzięło udział 169 uczniów. Ilość uczniów z tytułem eksperta jest
informacją tajną, możemy tylko zdradzić, że jest to liczba imponująca.
Uczniowie powtórzyli tabliczkę mnożenia, a chętni poznali „sprytne” sposoby
szybkiego mnożenia.
Z pewnością szkoła przystąpi do akcji również w kolejnym roku szkolnym.
Zdobyte doświadczenie i miejmy nadzieję lepszy kolejny rok pozwoli na
przeprowadzenie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia również w środowisku
lokalnym, a nie tylko w murach szkolnych. Już teraz zachęcamy do udziału w
akcji i powtarzania tabliczki mnożenia.
Serdeczne podziękowania dla Pań od matematyki Anny Popławskiej oraz
Wioletty Palińskiej.
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Szkolny koordynator Anna Fijałkowska.

