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I. WSTĘP 
 

Celem nauczania matematyki w kształceniu zintegrowanym jest 
przyczynienie się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów 
( przede wszystkim do rozwijania ich ogólnych zdolności 
poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia) oraz wstępne 
ukształtowanie rozumienia określonych programem podstawowych 
pojęć matematycznych wraz z opanowaniem odpowiednich 
umiejętności. 

Nauczanie matematyki powinno takŜe wdraŜać uczniów do 
rzetelnej i sumiennej pracy własnej i współdziałania w zespole oraz 
przyczyniać się do wyrabiania poŜądanych postaw i cech, takich jak 
umiejętność koncentracji, wytrwałość w przezwycięŜaniu trudności, 
staranność, krytyczny stosunek do wykonywanej pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.    UZASADNIENIE PODJ ĘTYCH DZIAŁA Ń    
I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

 
W zrozumieniu matematyki punktem wyjścia jest opanowanie 

zasad liczenia. Na ogół zaczynamy juŜ bardzo małe dzieci uczyć 
rachowania na palcach. W ten sposób uczą się kojarzyć liczby  
z rzeczami. Uświadamiamy im stopniowo, Ŝe zasady liczenia 
odnoszą się takŜe do rzeczy abstrakcyjnych, a przedmiotów 
policzalnych moŜe być o wiele więcej niŜ palców u rąk i nóg. 
 
 Podstawą matematyki jest logiczne rozumowanie i wnioskowanie. 
 
  Metoda nauki tabliczki mnoŜenia za pomocą kart matematycznych 
( środek dydaktyczny zatwierdzony przez MEN, numer w zestawie 
0216) jest znakomitym sposobem uatrakcyjnienia lekcji. Gry, 
zabawy i ćwiczenia pomagają nie tylko w pamięciowym opanowaniu 
tabliczki mnoŜenia, która jest często przysłowiową piętą Achillesa 
nawet bardzo dobrych uczniów, usprawniają bowiem wszelkie 
obliczenia rachunkowe w zakresie dodawania, odejmowania oraz 
dzielenia. Braki w sprawnym rachunku pamięciowym powodują 
duŜe trudności przy wielu tematach w klasie IV i V kiedy trzeba 
biegle wykonać nietrudne obliczenia, np. przy ułamkach czy 
opanowaniu algorytmu dzielenia przez liczbę dwucyfrową. 
Rachunek pamięciowy musi być naleŜycie wyćwiczony, aby nie 
było potrzeby wykonywania go na papierze i tracenia czasu na 
zbędne obliczenia.  
 
RóŜnorodność gier kartami matematycznymi uwzględnia zasadę 
stopniowania trudności. Owa róŜnorodność sprawia, Ŝe dzieci 
oprócz ćwiczenia sprawności rachunkowej mają moŜliwość 
rozwijania i doskonalenia : 
- spostrzegania wzrokowego, 
- sprawności manualnej, 
- orientacji przestrzennej, 
- strategicznego rozumowania oraz wielu innych dyspozycji 
intelektualnych.  
 

 



 
Organizacja zajęć : 
 - Program przewiduje realizację zajęć z uŜyciem kart 
matematycznych „Tabliczka MnoŜenia” w klasie I, II i III. 
- Kształcenie wg programu będzie się równieŜ odbywało w korelacji  
z zajęciami wyrównawczymi dla klas I – III. 
- Korelacja programu z prowadzonymi przez autorkę zajęciami 
pozalekcyjnymi „Gry i zabawy matematyczne przy uŜyciu kart 
Tabliczka MnoŜenia dla klas II –IV”. 
- Organizacja Klasowych Mistrzostw w grach matematycznych. 
- Zorganizowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Szkoły w celu 
wyłonienia reprezentacji SP 118. 
- Udział w Dolnośląskich Mistrzostwach Tabliczki MnoŜenia  
w Brzeziej Łące. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III.  CELE EDUKACYJNE PROGRAMU 
 
 
  
 
- Kształtowanie zdolności poznawczych, 
- rozwijanie wyobraźni, intuicji oraz umiejętności wyciągania 
wniosków, 
- pobudzanie aktywności umysłowej, wspomaganie rozwoju 
intelektualnego i wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, 
- usprawnienie i biegłe zastosowanie rachunku pamięciowego, 
- doskonalenie postrzegania wzrokowego, 
- rozwijanie sprawności manualnej, 
- doskonalenie orientacji przestrzennej, 
- usprawnianie pracy w grupie i z zespołem, 
- głębsze zrozumienie pojęć matematycznych, 
- integracja uczniów z róŜnych klas i poziomów podczas udziału  
w zajęciach pozalekcyjnych oraz w trakcie organizowanych 
zawodów. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. TRE ŚCI NAUCZANIA Z UWZGL ĘDNIENIEM 

OSIĄGNIĘĆ   UCZNIA 
 
 

Zagadnienia programowe Uczeń potrafi Forma zajęć 
1. MnoŜenie liczb 

naturalnych (tabliczka 
mnoŜenia w zakresie 30) 

Zastosować znajomość 
tabliczki mnoŜenia w grach 

„Bingo” i „Zaczarowany 
bank” 

Zajęcia z kartami 
matematycznymi 

„Tabliczka mnoŜenia” pod 
koniec klasy I oraz w klasie 

II, zaj ęcia wyrównawcze 
2. MnoŜenie liczb 

naturalnych w zakresie 30 
lub 100 

Sprawdzić opanowanie 
tabliczki mnoŜenia w 
Ŝądanym zakresie oraz 

umiejętność planowania w 
grze „Trzy skarby” 

Zajęcia z kartami 
matematycznymi 

„Tabliczka mnoŜenia”, 
konkursy w klasie I i II 

oraz zajęcia wyrównawcze 
3. MnoŜenie liczb 

naturalnych w zakresie 100 
Zastosować znajomość 

tabliczki mnoŜenia w grach 
„Sokole oko”, „Zoo”, 
„Czerwona-czarna” 

Zajęcia z kartami 
matematycznymi w klasie 

II , III i IV, koło 
matematyczne oraz zajęcia 

wyrównawcze 
4. MnoŜenie liczb 

naturalnych w zakresie 100 
Zastosować znajomość 

tabliczki mnoŜenia w jak 
najkrótszym czasie w grach 
„Krzy Ŝak” i „Olimpijczyk” 

Zajęcia pozalekcyjne, 
turnieje oraz konkursy dla 

klas II, III i IV 

5. Cechy podzielności liczb 
przez 2,3,4,5,9,10 

Zastosować cechy 
podzielności liczb 

naturalnych w grze 
„Szeryf” 

Zajęcia z kartami 
matematycznymi podczas 

lekcji i  konkursów dla 
klasy III i IV. 

6. Kolejność wykonywania 
działań 

Zastosować właściwą 
kolejność wykonywania 

działań w grze „Prymus” 
oraz w grach dla dzieci o 
wysokich dyspozycjach 

intelektualnych 
„Teleturniej” i „Mini 

brydŜ” 

Zajęcia z kartami 
matematycznymi, koło 
matematyczne, turnieje 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW  
 
 
      ZałoŜone cele będą realizowane głównie za pomocą metod 
aktywizujących z wykorzystaniem nowoczesnego środka 
dydaktycznego jakim są karty matematyczne „Tabliczka 
MnoŜenia”. Wszystkie gry, zabawy oraz ćwiczenia są dostosowane 
do potrzeb, zaangaŜowania i moŜliwości dzieci. Gry matematyczne 
umoŜliwi ą dzieciom : 
• zabawową formę uczenia się tabliczki mnoŜenia; 
• doskonalenie rachunku pamięciowego; 
• rozwijanie sprawności manualnej; 
• doskonalenie spostrzegania wzrokowego i orientacji 

przestrzennej; 
• ćwiczenie wielu innych dyspozycji intelektualnych; 
• rozwijanie zainteresowań i zdolności. 
 
Zaplanowane metody i formy pracy, to : 
 
*gry i zabawy z kartami matematycznymi; 
*konkursy plastyczne „Gry i zabawy z tabliczką mnoŜenia”; 
*konkurs „Wierszyki z tabliczką mnoŜenia”; 
*konkursy klasowe w grach matematycznych; 
*turniej szkolny; 
*mistrzostwa Dolnego Śląska w Tabliczce MnoŜenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VI.  EWALUACJA 

 
       Realizując program zakładam jego ewaluację. PosłuŜy ona do 
refleksji nad pracą własną i do doskonalenia programu. Przewiduję 
ewaluację : 
- wewnętrzną (przez nauczyciela prowadzącego zajęcia) poprzez: 
* karty pracy; 
* tygodniowe tabele wynikowe; 
* analizę osiągnięć uczniów; 
* gromadzenie materiałów; 
* analizę zebranych materiałów – sposób realizacji zaplanowanych 
działań; 
* obserwację zachowań i zaangaŜowanie podczas gier indywidualnych 
i zespołowych; 
 
- zewnętrzną - poprzez: 
* konkursy klasowe,  
* szkolny turniej w grach matematycznych oraz 
* Dolnośląskie Mistrzostwa w Tabliczce MnoŜenia. 
 
   Ewaluacja pozwoli mi sprawdzić, czy program rozwija zdolności  
i zainteresowania matematyczne uczniów oraz w jakim stopniu 
wyzwala i ćwiczy ich dyspozycje intelektualne. ZałoŜeniem programu 
jest równieŜ zabawowa forma nauki, nie tylko tabliczki mnoŜenia. 
Ewaluacja pomoŜe takŜe na sprawdzenie popularyzacji tej formy 
nauki wśród uczniów klas II – IV. 
  Analiza uzyskanych wyników pozwoli mi na sprawdzenie stopnia 
realizacji załoŜonych celów, wprowadzenie ewentualnych zmian  
i modyfikacji programu. 
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