
Joanna Piotrowska                                                               08.03.2004 
Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach 
 
 

 

Scenariusz zajęć  z edukacji matematycznej 
przeprowadzonych dla nauczycieli klas I-III 

 
Temat zajęć :Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym w zakresie      
                    1000. Wykorzystanie algorytmów pisemnych do rozwiązywania 

                    zadań tekstowych. 
 

 
Cel ogólny: Sprawdzenie umiejętności stosowania algorytmów dodawania 

                 i odejmowania sposobem pisemnym. Rozwiązywanie zadań 
                 tekstowych. 

 
Cele operacyjne /oczekiwania hospitacyjne/ : 

Uczeń: 
 umie dodawać i odejmować sposobem pisemnym bez przekraczania 

progu dziesiątkowego, 

 umie dodawać i odejmować sposobem pisemnym z przekraczaniem progu 
dziesiątkowego, 

 rozumie proste zadania tekstowe i potrafi je rozwiązać korzystając           
z algorytmów działań pisemnych, 

 wie, że dodawanie i odejmowanie są działaniami wzajemnie odwrotnymi, 
potrafi wykorzystać tę własność do sprawdzania poprawności obliczeń, 

 układa treść zadań tekstowych do działań, 
 potrafi współpracować w grupie. 

 
Metody:” burza mózgów”, metoda pracy we współpracy, metoda  ewalu-   

             acyjna  -„ tarcza strzelecka”, opis     
 

Formy: zbiorowa jednolita i zróżnicowana. 
 

Pomoce dydaktyczne: karty pracy z poleceniami, kartki do zadań, rysunek 

                                   „ Łańcuszka”, pojemniki na „punkty”, opakowania 
                                     z Kinder –niespodzianki/żetony/, tarcza strzelecka. 

 
 

Przebieg zajęć 
 

1. Powitanie gości. 
Dzieci siadają w grupach. Wprowadzeni do tematu zajęć, zapis tematu. 

 
 

2.Omówienie zasad obowiązujących na zajęciach-rozwiązanie zadania nr 1 



 / karta pracy/.                                                                                            
  Odczytanie hasła: Turniej matematyczny 

 
3.Układanie  przykładów dla pozostałych grup – zadanie nr 2/karta pracy/ 

   Konkurs: grupy nawzajem zadają sobie zadania, za prawidłowo wykonany        
   przykład grupa otrzymuje 1  lub 2 pkt.(trudniejsze przykłady-2 pkt. 

   Podsumowanie punktów za I etap. 

 
4.Rozwiązywanie zadań- przedstawiciele grup losują kopertę z dwoma zada- 

   niami. Każda grupa rozwiązuje je na kartkach, a następnie jedna osoba z  
   grupy omawia zadanie i rozwiązuje je.Za prawidłowe rozwiązanie zadania I 

   grupa otrzymuje 1 pkt., a zadania II- 2 pkt. Grupa, która jako pierwsza  
   zgłosi gotowość , otrzymuje dodatkowo 1 pkt. 

 
5.Układanie treści zadania do działania. Każda  grupa otrzymuje to samo 

   działanie i jej zadaniem jest w jak najkrótszym czasie ułożyć treść do  
   zadania i rozwiązać je. Każda grupa czyta swoją treść i ona przede  

   wszystkim podlega ocenie> Za poprawnie ułożoną treść zadania grupa 
   otrzymuje 2 pkt., a za poprawne rozwiązanie również 2 pkt. 

 
6.Zadanie dodatkowe- „Łańcuszek”. Zadaniem grupy jest podanie ostatniego 

   wyniku. Kto zrobi to pierwszy i poprawnie otrzymuje dodatkowo 2 pkt. 

   
7. Podsumowanie zajęć- wygrywa ta grupa, która zdobyła największą ilość 

    punktów. Uczniowie otrzymują tytuł: „Mistrz matematyki”. 
    Wszyscy uczniowie wypełniają „ tarczę strzelecką”-ewaluację własnej 

    wiedzy , zaangażowania, a przede wszystkim umiejętności współpracy 
    w grupie. 

 
8. Pożegnanie gości. Zakończenie zajęć. 
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