Giełda na lekcji matematyki powtórzenie działań na liczbach

Scenariusz - Giełda na lekcji matematyki – powtórzenie działań na liczbach

Czas przeznaczony na realizację scenariusza:
45 minut

Grupa docelowa:
çç Uczniowie 1 klasy szkoły branżowej

Przedmiot nauczania:
çç Matematyka

Cel główny lekcji:
çç Utrwalenie umiejętności korzystania z danych matematycznych i obliczeń procentowych w oparciu o materiał związany z wiedzą ekonomiczną.

Cele szczegółowe lekcji:
çç uczeń wykonuje obliczenia procentowe i potrafi je zastosować w konkretnych sytuacjach,
çç uczeń korzysta z danych w celu zdobycia informacji na temat giełdy papierów wartościowych,
çç uczeń odczytuje dane z wykresów i wykonuje na ich podstawie obliczenia,
çç uczeń rozumie, po co istnieje GPW, wie co to jest akcja, dom maklerski,
çç uczeń jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu zadań,
çç uczeń efektywnie pracuje w zespole.

Metody pracy:
çç Aktywizujące, zadań praktycznych, ćwiczeniowa

Formy pracy:
çç praca w zespołach 2-osobowych, praca z całą klasą

Pomoce dydaktyczne:
çç karta pracy nr 1 – znaczki z zadaniami do ustalenia par,
çç karta pracy nr 2 – punkty za pracę na lekcji,
çç karta pracy nr 3 – układanka sylabowa w tabeli,
çç karta pracy nr 4 – zaszyfrowana wiadomość z hasłem,
çç karta pracy nr 5 – zadania do rozwiązania w oparciu o wykresy z notowaniami spółek.

Bibliografia:
çç www.wikipedia.org;
çç www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=LOTOS
çç www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-kupowac-akcje-Gielda-dla-poczatkujacych-7509041.html
çç www.wizytyszkolnegpw.pl/nog-materialy-online
çç www.historycznepapiery.pl
çç www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=PEKAO

2-9

Scenariusz - Giełda na lekcji matematyki – powtórzenie działań na liczbach

Scenariusz lekcji
WPROWADZENIE (10 minut)
1. Przywitaj uczniów i poproś każdego o wyciągnięcie z pudełka jednej z kartek, na których znajdują się działania
do rozwiązania. Kartki z identycznymi wynikami utworzą pary. Należy rozwiązać zadanie, a następnie mając obliczony wynik odszukać swoją parę, czyli osobę z takim samym wynikiem działania. Będzie to partner do pracy
na lekcji (karta pracy nr 1).
2. Przypomnij, że na dzisiejszych zajęciach powtarzamy umiejętności matematyczne, które poznawaliśmy na poprzednich spotkaniach: obliczanie procentowe, odczytywanie informacji z diagramu, czytanie danych z wykresów.
3. Poinformuj, że na lekcji ćwiczymy umiejętność inwestowania, tym razem w wiedzę. Każdy z uczestników będzie
mógł uzyskać akcje za inwestycje na dzisiejszej lekcji. Pary, które najlepiej zainwestują w siebie, czyli uzbierają
najwięcej akcji (karta pracy nr 2), otrzymają szóstki, trochę mniej – piątki, itd.
4. Zapytaj uczniów, czy wiedzą, czym są akcje (pozwól im na swobodne wypowiedzi). Poproś o podniesienie ręki
tych uczniów, którzy wiedzą, co to są akcje. Policz ich i wynik zapisz na tablicy. Zapytaj uczniów, jaki to jest
procent całej klasy. Uczniowie w celu udzielenia odpowiedzi rozwiązują zadanie. Pierwsze pary, które rozwiążą
zadanie podają wynik i przedstawiają na tablicy sposób rozwiązania zadania. Przyznaj punkty parom, które
najszybciej poprawnie rozwiązały zadanie.
Rozwiązanie: należy ułożyć układ równań, np. cała klasa - 16 uczniów to 100%; uczniowie, którzy wiedzą, co to
są akcje to 7 osób – x % .

16 LONG-ARROW-RIGHT 100%
7 LONG-ARROW-RIGHT X
16 star-of-life X = 7 star-of-life 100%
X =

7 star-of-life 100%
16

X = 43,75%
Odpowiedź : 43,75% procent uczniów klasy uważa, że wie, co to są akcje.

ROZWINIĘCIE (35 minut)
1. Zauważ, że nie wszyscy wiedzą, co to są akcje, więc na dzisiejszej lekcji przybliżymy ten temat. Rozdaj parom
kartę pracy nr 3. Aby ją rozwiązać, muszą wykazać się umiejętnością szukania danych w tabeli. Po kilku minutach pierwsze pary podają definicję akcji: „Akcje to udziały w spółkach notowanych na giełdzie. Posiadając nawet jedną akcję danej spółki, stajemy się współposiadaczami przedsiębiorstwa, które wyemitowało posiadaną
przez nas akcję”. Pierwszej parze, która poprawnie rozwiązała zadanie, przyznaj punkt. Zapytaj uczniów, czy
słyszeli o jakichś firmach, które wyemitowały własne akcje (swobodne wypowiedzi).
2. Zapytaj uczniów, czy wiedzą, gdzie można nabyć akcje, czyli udziały spółek. Pozwól im na swobodne wypowiedzi. Dyskusję zakończ krótkim podsumowaniem, że akcjami handluje się na Giełdzie Papierów Wartościowych, która ma swoją siedzibę w Warszawie. Rozdaj uczniom kartę pracy nr 4, która wskaże im miejsce obsługi klientów, którzy chcą nabyć akcje wybranej spółki. Pierwsze pary odpowiadają, że są to domy maklerskie
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(otrzymują punkty – akcje). Powiedz uczniom, że osoby, które chcą obracać akcjami muszą udać się do domu
maklerskiego, aby zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Służy on do obracania papierami
wartościowymi. Jednak, żeby założyć taki rachunek trzeba mieć ukończone 18 lat, czyli w chwili obecnej mogą
ich reprezentować rodzice.
3. Poproś kolejne pary o odliczenie w systemie 1-2-1-2- itd. Parom z numerem jeden daj kartę pracy nr 5 dla
grupy 1, parom z numerem dwa - kartę pracy nr 5 dla grupy 2. Powiedz parom, żeby dokładnie zapoznały się
z wykresami, odczytały polecenia i wykonały zadania. Daj im kilka minut na rozwiązanie zadań, a następnie
podchodź do par kolejno zgłaszających koniec pracy i przyznawaj punkty za poprawne rozwiązania. Poproś
o przedstawienie sposobu rozwiązania zadania jedną z par z grupy 1, a następnie z grupy 2.
Grupa 1 wykazuje na tablicy, że inwestując w akcje Banku PEKAO 5000 zł w okresie 02.05.2018 - 02.05.2019
poniosło się stratę na kwotę 165,90 zł, czyli nasze finanse zostały pomniejszone o 3,35%.
Grupa 2 przedstawia, że osoby, które w tym samym czasie zainwestowały 5000 zł w akcje Lotosu, zyskały
2439 zł, co daje nam wzrost o 48,91 %. Pozwól na swobodne wypowiedzi podsumowujące zadanie.

ZAKOŃCZENIE (5 minut)
1. Na zakończenie powiedz uczniom, że inwestowanie na giełdzie jest dosyć ryzykowne, wymaga dużo czasu
i uwagi, znajomości spółek, obserwowania ich kondycji ekonomicznej, sytuacji politycznej. Wymaga też znajomości matematyki, dlatego warto ciągle inwestować w siebie i uczyć się. Rozwiązania zadań pokazały, że dobre
decyzje mogę przynieść akcjonariuszom spore zyski, ale nietrafione inwestycje to ryzyko straty.
2. Poproś pary o podliczenie zdobytych punktów. W zależności od liczby zdobytych punktów postaw parom odpowiednie oceny. Zapytaj uczniów, czy zwrócili uwagę, co przedstawiają zdobyte punkty. Uczniowie odpowiadają,
że są to akcje różnych firm. Zauważ, że akcje te były emitowane już w XIX i XX wieku, tzn., że już wtedy firmy
rozumiały, że wydanie akcji jest sposobem pozyskania kapitału na rozwój i inwestycje podejmowane przez
przedsiębiorstwo (nie trzeba brać kredytu). Już wtedy znajdowali się ci, którzy byli zainteresowani zakupem
akcji, wierząc, że przyniesie im to zysk.
3. Podziękuj wszystkim za pracę na lekcji. Zachęć uczniów do zainteresowania się Giełdą Papierów Wartościowych. Chętni mogą spróbować sił w wirtualnym inwestowaniu bez pieniędzy i wziąć udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. W tym celu należy stworzyć zespoły uczniów z nauczycielem. Udział w SIGG to bardzo
fajna zabawa, ale i praktyczna nauka inwestowania na giełdzie. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych
dostępne są na stronie internetowej www.sigg.gpw.pl.
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Karta pracy 1
Należy zrobić tyle podwójnych znaczków, ile będzie par na lekcji.

Rozwiązania dla nauczyciela:
çç 66 zł x 0,07 = 4,62 zł
çç 64 zł x 0,09 = 5,76 zł
çç 58 zł x 0,11 = 6,38 zł
çç 62 zł x 0,12 = 7,44 zł
çç 72 zł x 0,06 = 4,32 zł
çç 70 zł x 0,08 = 5,6 zł
çç 64 zł x 0,06 = 3,84 zł
çç 68 zł x 0,07 = 4,76 zł
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Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Kupiłeś akcję w cenie 66 zł za sztukę.

Kupiłeś akcję w cenie 64 zł za sztukę.

Jej wartość wzrosła o 7%.

Jej wartość wzrosła o 9%.

Jaki masz zysk z tej akcji?

Jaki masz zysk z tej akcji?

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Kupiłeś akcję w cenie 58 zł za sztukę.

Kupiłeś akcję w cenie 62 zł za sztukę.

Jej wartość wzrosła o 11%.

Jej wartość wzrosła o 12%.

Jaki masz zysk z tej akcji?

Jaki masz zysk z tej akcji?

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Kupiłeś akcję w cenie 72 zł za sztukę.

Kupiłeś akcję w cenie 70 zł za sztukę.

Jej wartość wzrosła o 6%.

Jej wartość wzrosła o 8%.

Jaki masz zysk z tej akcji?

Jaki masz zysk z tej akcji?

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Kupiłeś akcję w cenie 64 zł za sztukę.

Kupiłeś akcję w cenie 68 zł za sztukę.

Jej wartość wzrosła o 6%.

Jej wartość wzrosła o 7%.

Jaki masz zysk z tej akcji?

Jaki masz zysk z tej akcji?
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Karta pracy 2
Punkty dla par należy wydrukować w liczbie potrzebnej na lekcję.
Źródło: http://historycznepapiery.pl
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Karta pracy 3
Ułóż hasło z rozsypanki sylabowej, kierując się instrukcją zamieszczoną poniżej tabeli:

Rozwiązanie dla nauczyciela:
Akcje to udziały w spółkach notowanych na giełdzie. Posiadając nawet jedną akcję danej spółki, stajemy się
współposiadaczami przedsiębiorstwa, które wyemitowało posiadaną przez nas akcję.
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Karta pracy 4
Przeczytaj kolejne informacje, następnie zapoznaj się z szyfrem i rozwiąż hasło.

1-2-4: pierwsza cyfra oznacza numer zdania.
çç Giełda papierów wartościowych to „miejsce, w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi i mają jednakowy dostęp do informacji.
çç Giełda jest więc formą rynku, a powszechnie stosowane stwierdzenie „instytucjonalna forma rynku kapitałowego” najlepiej odzwierciedla jej naturę.
çç Giełda papierów wartościowych w Warszawie powstała w kwietniu 1991 roku i przy jej tworzeniu jako wzór przyjęto giełdę w Lyonie.
çç Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są banki, domy maklerskie i Skarb Państwa.

1-2-4: druga cyfra oznacza kolejny wyraz w danym zdaniu.
çç Giełda papierów wartościowych to „miejsce, w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi
i mają jednakowy dostęp do informacji.

1-2-4: trzecia cyfra oznacza literę w danym wyrazie.
çç papierów

1-2-4: oznacza literę i

SZYFR
çç Giełda papierów wartościowych to „miejsce, w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi
zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi
i mają jednakowy dostęp do informacji.
çç Giełda jest więc formą rynku, a powszechnie stosowane stwierdzenie „instytucjonalna forma rynku kapitałowego” najlepiej odzwierciedla jej naturę.
çç Giełda papierów wartościowych w Warszawie powstała w kwietniu 1991 roku i przy jej tworzeniu jako wzór
przyjęto giełdę w Lyonie.
çç Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są banki, domy
maklerskie i Skarb Państwa.

HASŁO
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Karta pracy 5A
Korzystając z danych zawartych w wykresie oblicz, jaki zysk lub stratę będzie miał akcjonariusz, który zakupił 2-iego
maja 2018 roku za 5000 zł akcje spółki PEKAO, a następnie sprzedał je 2 maja 2019 roku.

Żródło: https://www.bankier.pl/

Rozwiązanie dla nauczyciela 5A :
02.05.2018 – kupno za 5000 zł : 117,90 zł = 42 akcje (4951,80 zł)
02.05.2019- sprzedaż 42 akcje x 113,95 zł = 4785,90 zł Strata : 4951,80 z ł - 4785,90 zł =165,90 zł
Obliczenie procentu straty: X = 165,90 zł x 100 % : 4951,80 zł = 3,35 %

Karta pracy 5B
Korzystając z danych zawartych w wykresie oblicz, jaki zysk lub stratę będzie miał akcjonariusz, który zakupił 2-iego
maja 2018 roku za 5000 zł akcje spółki LOTOS, a następnie sprzedał je 2 maja 2019 roku. Oblicz procent zysku lub
straty.

Żródło: https://www.bankier.pl/

Rozwiązanie dla nauczyciela 5B:
02.05.2018 – kupno 5000 zł : 55,40 zł = 90 akcji (4986 zł)
02.05.2019- sprzedaż 90 akcji x 82,50 zł = 7425 zł Zysk : 7425 zł- 4986 zł =2439 zł
Obliczenie procentu zysku: X= 2439 zł x 100 % : 4986 zł = 48,91%
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