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WSTĘP

„Matematyczne myślenie pomaga z zrozumieniu siebie i świata”1 

Matematyka jest wokół nas, organizuje nasze życie i działanie, pomaga w codziennych czynnościach i życiowych 
decyzjach. Potrzebna jest w wielu dziedzinach nauki, ponieważ wiąże się z umiejętnością logicznego myślenia. Uczy 
analizowania i syntetyzowania. 

Jednak uczenie się matematyki jest trudne. Wymaga odpowiedniego rozwoju intelektualnego i psychicznego. 
Wymaga wielokrotnych ćwiczeń i powtórzeń czynności, które nie zawsze są atrakcyjne, a często wręcz nudne. 
Wymaga przełamywania własnych słabości i wytrwałości. Dodatkowo abstrakcyjność pojęć matematycznych spra-
wia, że nasz mózg nie zawsze odbiera je jako ważne i dobre dla nas. 

Dlatego od naszej, pedagogów i nauczycieli, umiejętności ukazania istnienia matematyki w życiu codziennym oraz 
odpowiedniej motywacji zależy sukces edukacyjny naszych uczniów. Program „321 matma!” wraz z podręcznikiem 
metodycznym jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli. Stworzony został kompleksowy i upo-
rządkowany zespół lekcji, pozwalający na efektywną naukę matematyki, a tym samym sukces edukacyjny uczniów. 

1  J. Mason, L. Burton, K. Stacey, Matematyczne myślenie, Warszawa, 2005.
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UCZENIE SIĘ

Jedną z podstawowych zdolności człowieka jest zdolność uczenia się. Uczymy się przez całe nasze życie w każdym 
miejscu, w którym przebywamy. Ważne jest, żeby szkoła również była miejscem, gdzie nabywamy nowe umiejętno-
ści. Aby tak się stało, musimy najpierw zdawać sobie sprawę z tego, jak zachodzi proces uczenia oraz w jaki sposób 
nauczać, aby nauczyć. 

Procesy uczenia zachodzą w mózgu, a jego istotną częścią dla tego przebiegu jest hipokamp. To on zaczyna proces 
uczenia, on jest bramą i przepustką dla nowych informacji. Jak działa? Jeśli oceni, że dana rzecz jest ważna, nowa i 
ciekawa, stworzy jej neuronową reprezentację, czyli zacznie ją magazynować. To informacja, którą warto zapamiętać, 
ponieważ obowiązuje w zdobywaniu wszystkich dziedzin wiedzy, również matematyki. WAŻNA, NOWA I CIEKAWA. 
W szkole to my, nauczyciele, naszą fascynacją przedmiotem, sposobem przekazywania go, a nawet tonem głosu, 
sprawiamy, że mózgi naszych dzieci chcą lub nie zapamiętywać informacje. Ukazywanie treści matematycznych jako 
ważne w życiu dziecka i ciekawe stymuluje zainteresowanie nimi. Pomocne jest podczas nauki tworzenie historii, 
opowieści, które są powiązane z życiem i sytuacjami bliskimi dziecku, co sprawia, że dane aspekty nauki uczniowie 
zaczynają akceptować jako ważne dla nich. 

Zapisanie w hipokampie to tylko początek drogi. Następnie informacja, czy umiejętność musi zostać zapisana na 
czas dłuższy przez utworzenie jej reprezentacji poprzez odpowiednie połączenia między neuronami. Podczas wielo-
krotnych ćwiczeń połączenia te są wzmacniane i następuje wyuczenie danej umiejętności. Jest to proces powolny i 
długotrwały. 

Co wpływa na efektywne uczenie się? 

1. Uwaga – zarówno czujność, czyli pobudzenie, stan gotowości organizmu do nauki, ale 
również selektywna uwaga, czyli skupienie się na określonym aspekcie czy przedmiocie. 

2. Emocje – pomagają nam odnaleźć się w otaczającym nas świecie. Badania naukowe wy-
kazały, że silny i długotrwały stres negatywnie wpływa na neurony hipokampu, jest więc 
niekorzystny dla procesów uczenia się. Uczenie się powinno opierać się na pozytywnych 
emocjach.  

c. Motywacja – nasz mózg posiada specjalne układy, których działanie sprawia, że nagroda 
prowadzi nas do uczenia się. Ludzie są z natury zmotywowani, gdyż odpowiednia motywa-
cja zapewnia im przeżycie. Szczególnie jest to widoczne u dzieci, które tak naprawdę czują 
ciągłą potrzebę zdobywania nowych informacji i umiejętności. W systemie motywacyjnym 
jako ważne zostanie uznane to, co jest nowe i dobre dla nas, a przede wszystkim lepsze 
od tego, czego się spodziewaliśmy. Niekoniecznie będzie to najlepsza ocena w zeszycie2.

2  M. Spitzer, Jak uczy się mózg?, Warszawa, 2007.
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ROZWÓJ DZIECKA 

Dzieci w pierwszym etapie nauki szkolnej (a więc w wieku 6-10 lat) różnią się istotnie między sobą pod względem po-
ziomu rozwoju oraz gotowości do nauki szkolnej. Są to różnice zarówno w poziomie rozwoju pomiędzy dziećmi, lecz 
również wynikające z różnic w rozwoju poszczególnych sprawności każdego dziecka. Konieczne jest, aby nauczyciele 
i pedagodzy pracujący z dziećmi mieli świadomość możliwości i ograniczeń dzieci, z którymi pracują a równocześnie 
uwzględniali ich indywidualne tempo rozwoju.

Charakterystyka ucznia klasy II

Uczeń klasy drugiej to już nie zalękniony, delikatny pierwszak. Ma za sobą okres adaptacji do środowiska szkolnego. 
Korzystając z wcześniejszych wiadomości i umiejętności, zaczyna się intensywnie rozwijać. Kształtuje nie tylko siebie, 
ale i swoje otoczenie.

Rozwój fizyczny

Uczniowie klasy drugiej poznali już i zaakceptowali reguły obowiązujące w szkole. Znane im są zasady spokoju pod-
czas lekcji, umiejętności opanowywania nadmiernej ruchliwości. Pomimo przyswojenia wymogów szkolnego savoir- 
-vivre, potrzeba ruchu jest wciąż w nich intensywnie obecna. W okresie tym następuje dalszy rozwój kośćca i układu 
mięśniowego. Dzieci lepiej kontrolują ruchy silne i zamaszyste niż drobne i wymagające precyzji. Niezwykle ważne 
jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej ilości ruchu oraz dużej ilości ćwiczeń grafomotorycznych. Zadaniem na-
uczyciela jest również zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała dzieci podczas pracy.

Rozwój społeczny

Uczniowie klasy drugiej stają się powoli częścią społeczności innej niż rodzina. Coraz częściej tworzą grupy i grona 
kolegów. Krąg autorytetów poszerza się o uczących nauczycieli. Dzieci coraz lepiej radzą sobie w grupie rówieśni-
czej, niemniej ich wspólna praca wymaga ciągłego wsparcia i doskonalenia. Mowa ucznia klasy drugiej rozwija się 
intensywnie, dzięki umiejętności czytania (a przez to poszerzenia dostępnych źródeł) oraz kontaktom społecznym. 
Dziecko tworzy nowe struktury językowe oraz słownik pojęciowy. Umożliwia to uczniom coraz płynniejszą współpra-
cę, ułatwia dyskusję o wspólnym rozwiązywaniu zadania czy problemu. Wymieniają się zdobytą wiedzą i doświad-
czeniami. Nauczyciel powinien stwarzać okazję do wspólnej pracy w parach lub większych grupach, aby kształtować 
te umiejętności.

Rozwój emocjonalny

Dziecko w tym okresie – po etapie wcześniejszego wycofania się i ostrożności – oswaja się z nową sytuacją szkolną, 
staje się aktywne, energiczne, radosne. Znikają irracjonalne lęki, a w ich miejsce pojawiają się problemy drugoklasi-
sty: przed niepowodzeniem szkolnym, niespełnieniem oczekiwań rodziców i nauczycieli, agresją i ośmieszeniem ze 
strony rówieśników. 

Uczniowie coraz lepiej jednak radzą sobie z kontrolowaniem emocji, porażkami i trudnościami. Równocześnie coraz 
mniej koncentrują się na sobie, a  zauważają emocje innych. Dostrzegają, że te reakcje mają ścisły związek z  tym, 
w jaki sposób się wobec nich wcześniej zachowywało. Przestają uważać się za pępek świata, a coraz więcej wyrażają 
czułości i empatii.
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Rozwój intelektualny

Dziecko ma za sobą okres adaptacji do środowiska szkolnego. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, zdoby-
tych wiadomościach i umiejętnościach,  zaczyna się intensywnie rozwijać intelektualnie. Cały świat wokół zaczyna go 
interesować, zadaje pytania, poszukuje odpowiedzi. W związku z odkrywaniem nowych płaszczyzn wiedzy rozwija 
coraz to nowe zainteresowania i dziedziny. Ten naturalny pęd nie powinien być przez nauczyciela ograniczany, a ra-
czej wykorzystywany jako podstawa do dalszej pracy. Czasami lepiej odłożyć na bok przygotowane wcześniej zajęcia 
i pozwolić dzieciom na zgłębianie właśnie odkrytej nowości, lub też obserwując uczniów, wplatać w przekazywane 
pojęcia matematyczne informacje trudne, intrygujące, nowe.

Pod wpływem nauki i pracy na lekcjach rozwija się uwaga dowolna i umiejętność koncentracji na przedmiocie dzia-
łania. Uczeń coraz bardziej świadomie koncentruje się na zajęciach i stosuje najwygodniejsze dla siebie techniki przy-
swajania wiedzy. Coraz skuteczniej koncentruje się na działaniu, nawet w przypadku, gdy nie jest ono szczególnie 
atrakcyjne i przyciągające uwagę. Podczas zajęć uczeń jest w stanie pracować coraz dłużej i wykonywać większą ilość 
przykładów.

Zwiększenie uwagi dowolnej skutkuje coraz dokładniejszym postrzeganiem cech i właściwości obiektów, selekcjo-
nowaniem ich i porządkowaniem oraz dostrzeganiem i wyszukiwaniem w innych przedmiotach. 

Uczeń nadal funkcjonuje w stadium operacji konkretnych, dlatego wszelkie działania powinny się opierać na konkret-
nych przykładach lub odwoływać się do nich, czyli do wcześniejszych doświadczeń dziecka lub wyobrażeń czynności. 

Dzięki pracy w klasie pierwszej, uczeń czyta i pisze, dobrze orientuje się w przestrzeni, liczy w zakresie 20, a nawet 100, 
rozumie istotę działań dodawania i odejmowania oraz ich zależność. Trudność może sprawiać mu jeszcze rozumienie 
systemu dziesiętnego, działania z przekraczaniem progu dziesiątkowego oraz rozumienie pojęcia czasu.

Dojrzałość do nauki matematyki w klasie II

W klasie drugiej o sukcesie w uczeniu się matematyki nie decyduje już jedynie osiągnięcie odpowiedniej dojrzałości 
szkolnej i dojrzałości do uczenia się matematyki. Są one oczywiście konieczne, jednakże przyczyną trudności mogą 
stać się również błędne, niedojrzałe lub niedostatecznie ukształtowane podstawowe pojęcia z zakresu liczby i działań 
na nich. Dlatego tak istotne jest, aby nauczyciele w pierwszym okresie szczególnie starannie i uważnie wprowadzali 
pojęcia matematyczne, obserwowali uczniów i ich postępy. 

Istotą nauczania matematyki w klasie drugiej jest dobudowywanie do zastanego systemu pojęciowego dziecka ko-
lejnych pojęć zależnych od już istniejących oraz automatyzowanie czynności rachunkowych. Aby tego dokonać, 
nauczyciel musi mieć pewność poprawnie ukształtowanego systemu pojęć i  zależności zdobywanych w  klasie 
pierwszej. 
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STRUKTURA PROGRAMU
Najważniejszą umiejętnością z zakresu matematyki, jaką powinno opanować dziecko podczas nauki w szkole podsta-
wowej jest zastosowanie jej narzędzi w codziennym życiu oraz zdolność do prowadzenia elementarnych rozumowań 
matematycznych. Nauka powinna opierać się na wspomaganiu kształtowania czynności umysłowych kluczowych 
dla dziedziny oraz na rozwijaniu intuicji matematycznych. . Następnie kształtuje się pojęcia liczbowe i rachunkowe.3 
Program „321 matma!” dla klasy drugiej zawiera treści wynikające z podstawy programowej oraz analizy możliwości 
i umiejętności uczniów kontynuujących naukę w szkole. 

Program „321 matma!” dla klasy drugiej rozpoczyna przygodę z matematyką od utrwalenia treści poznanych pod ko-
niec klasy pierwszej, czyli operowania liczbami w zakresie 100 – odczytywania ich i rozumienia ich zapisu w systemie 
dziesiątkowym, porównywania, dodawania i odejmowania liczb. Treści te są opracowane w sposób, który umożliwia 
przeprowadzenie zajęć jako utrwalenie i rozszerzenie poznanych wcześniej treści lub wprowadzenie tego tematu od 
początku, jeżeli nie był on zrealizowany w klasie pierwszej. W dalszej części programu zakres liczbowy jest rozszerzany 
do 1000, w zakresie odczytywania, zapisywania, porównywania, dodawania i odejmowania liczb. „321 matma!” daje 
również nauczycielowi możliwość wprowadzenia algorytmu dodawania i odejmowania pisemnego, jeżeli grupa jest 
na to gotowa.  

Kolejne lekcje wprowadzają działanie mnożenia, jako sumy jednakowych składników, ze szczególnym uwzględnie-
niem praktycznych aspektów działania oraz tabliczki mnożenia kolejnych liczb (2, 3, 4, 5 oraz 10) i przygotowują do 
wprowadzenia dzielenia poprzez zadania związane z codziennymi sytuacjami rozdzielania przedmiotów, pieniędzy 
i wielkości. 

W programie szczególną uwagę poświęca się umiejętnościom praktycznym. Lekcje dotyczące czasu skupiają się nie 
tylko na umiejętności odczytywania godzin, ich połówek i kwadransów, lecz przede wszystkim zrozumienia pojęcia 
upływu czasu, wydarzania się sytuacji w przeszłości i przyszłości. Program „321 matma!” wprowadza jednostki dłu-
gości (milimetry, centymetry, metry i kilometry), masy (kilogramy i gramy) i pojemności (litry i mililitry) w sytuacjach 
praktycznych i bliskich dzieciom.

Program „321 matma!” przybliża nazwy, wygląd i cechy charakterystyczne figur geometrycznych zarówno płaskich, 
jak i przestrzennych, ukazując je jako kształty obecne wokół nas. Ukazuje sposoby obliczania obwodów i pól figur 
płaskich bez wprowadzania wzorów. Przedstawia również pojęcia geometryczne takie jak prosta, punkt, odcinek, 
łamana, półprosta, kąt, symetria, perspektywa na podstawie praktycznych zadań i ćwiczeń. 

Niesamowicie interesującym działem jest cykl lekcji kończący klasę drugą związany ze zbieraniem i porządkowaniem 
informacji, wykreślaniem wykresów i  odczytywaniem z  nich danych, wprowadzający pewne elementy rachunku 
prawdopodobieństwa na podstawie doświadczeń z rzutami kostką oraz zawierający problemy matematyczne sfor-
mułowane w sposób umożliwiający znalezienie wielu rozwiązań i dyskusje z nimi związane.

Konstrukcja programu zakłada pracę wielowymiarową, dlatego lekcje poza tematem przewodnim przeplatane są 
dużą ilością zadań rozwijających logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, grafomotorykę. 

Każdy dział pojęciowy zawiera:

• gry, które służą utrwaleniu i  urozmaiceniu nauki, uczą współpracy, mogą być używane 
podczas innych lekcji lub jako zadania domowe,

• podsumowanie pozwalające dziecku sprawdzić stopień opanowania materiału

• rysowanie, które utrwala umiejętność pisania poznanych na lekcji znaków, liczb, rozwija 
grafomotorykę.

3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30.05.2014 roku, zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół. Dz.U.poz 808.
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Mając świadomość szczególnej wrażliwości dziecka w  tym okresie na ocenę swojej działalności, wprowadzono 
system pozytywnej motywacji nagradzający zarówno cząstkowe osiągnięcia, jak i całościowe rozwiązanie zadania. 
Z tego też powodu w programie pojawiają się zadania o zróżnicowanym poziomie trudności pozwalające nauczy-
cielowi  na takie zorganizowanie pracy, aby stworzyć pozytywne środowisko dla uczniów o różnych możliwościach 
edukacyjnych. 

Uporządkowanie wiadomości i umiejętności uczniów

Dzięki nauce w  klasie pierwszej uczniowie znają już podstawowe pojęcia matematyczne, posługują się liczbami 
w zakresie 20, wykonują podstawowe działania (dodawanie i odejmowanie). W szczególnych przypadkach nauczy-
ciel mógł rozszerzyć zakres liczbowy do 100. Celem dwóch pierwszych działów w klasie drugiej jest powtórzenie, 
utrwalenie i uporządkowanie wiadomości i umiejętności uczniów z klasy pierwszej. Zawierają one podstawowe te-
maty takie jak: odczytywanie liczb i rozumienie ich zapisu w systemie dziesiątkowym, ich porównywanie, dodawanie 
i odejmowanie. Pozwala to nauczycielowi uporządkować wiedzę uczniów oraz zorientować się w ich indywidualnym 
poziomie i potrzebach oraz uzupełnić brakujące elementy wiedzy konieczne do dalszego rozwijania umiejętności 
matematycznych.

Treści te są opracowane w sposób, który umożliwia przeprowadzenie zajęć jako utrwalenie i rozszerzenie poznanych 
wcześniej treści lub wprowadzenie tych tematów od początku, jeżeli nie był on zrealizowany w klasie pierwszej.
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Rozszerzenie zakresu liczbowego do 20

Na podstawie lekcji: 

1.0. Liczby w zakresie 20

1.1. Dziesiątki i jedności

1.2. Miejsca na podziałce 

Dział ten jest umieszczony na początku programu w klasie drugiej, ponieważ umiejętność rozumienia istoty systemu 
dziesiętnego oraz działań z przekroczeniem progu dziesiątkowego jest niezwykle istotne dla dalszej nauki matema-
tyki w szkole. 

Przekraczanie progu dziesiątkowego dla dzieci stanowi pewną trudność umysłową. Większość z nas posiada dziesięć 
palców u rąk, a to one stanowią podstawowy zbiór zastępczy, którym operują dzieci podczas obliczeń. Dlatego też 
obliczenia powyżej tej liczby stanowią dla dziecka problem, którego rozwiązania musi poszukać. Dlatego ważne 
jest aby poświęcić szczególną uwagę kształtowaniu odpowiednich strategii rozwiązywania tej trudności w umysłach 
dzieci. Prof. Z. Cydzik zwraca uwagę, że przed wprowadzaniem dzieciom tego zagadnienia należy upewnić się, że 
uczniowie dobrze opanowali czynności dodawania i odejmowania w zakresie pierwszej dziesiątki ze szczególnym 
uwzględnieniem na dopełnianie do 10 i odejmowanie od 10 oraz rozumieją dziesiątkowy system pozycyjny.

Zajęcia w klasie drugiej rozpoczynają się od ukazania znaczenia liczb jako określeń ukazujących wagę, pojemność, 
cenę. Te zadania mają wpłynąć na pozytywne kształtowanie u uczniów podejścia do poznawania liczb poprzez uka-
zanie ich obecności w codziennym życiu (ekran 1.0.3).

Zadania wprowadzane w lekcji za każdym razem sugerują dziecku, że liczby drugiej dziesiątki zawierają liczbę z pierw-
szej dziesiątki i dolicza się do niej kolejne jedności. Sposób zaznaczania ilości przeliczanych przedmiotów narzuca 
dziecku myślenie w systemie dziesiątkowym. Stałe kolory oznaczają dziesiątki (czerwony) i  jedności (niebieski) co 
pozwala postrzegać liczby jako sumy dziesiątek i jedności. Wykorzystanie klocków do ukazania systemu dziesiętnego 
ma tą zaletę, że przygotowuje dziecko do możliwości rozkładania dziesiątki na jedności i  składania odpowiedniej 
ilości jedności i przekwalifikowania ich na pozycje dziesiątek. Jest to niezwykle ważne przy wykonywaniu działań 
z przekroczeniem progu dziesiątkowego (ekran 1.1.2).

ekran 1.0.3 ekran 1.1.2
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Kolejnym środkiem dydaktycznym bardzo często stosowanym w programie, szczególnie pomocnym w ukazaniu po-
jęć systemu dziesiątkowego, są pieniądze. Jest to element bliski, znany i bardzo atrakcyjny dla dziecka ośmioletniego, 
a przy okazji świetnie oddający istotę systemu dziesiętnego, dopełniania do dziesiątek w dodawaniu i rozmieniania 
dziesiątek, aby wydać resztę (ekran 1.1.1).

Ponieważ dziecko klasy drugiej swobodnie posługuje się już umiejętnością czytania, liczby ukazane są nie tylko w for-
mie ilustracji, lecz również słów. Wprowadzenie liczebników rozpoczyna się od zapisu w  formie określenia ilości 
dziesiątek i  jedności w  liczbie i w kolejnych zadaniach przechodzi do pełnego zapisu liczebników. Pozwala to na 
zrozumienie istoty powstawania liczebników, a co za tym idzie umiejętności tworzenia ich w razie potrzeby z zacho-
waniem zasad ortografii (ekran 1.1.3).

ekran 1.1.1

ekran 1.1.5

ekran 1.1.3

ekran 1.1.7

Kolejną ważną umiejętnością, którą  uczeń  powinien w pełni zrozumieć zanim nauczyciel zacznie wprowadzać ko-
lejne pojęcia matematyczne, to powiązanie w umyśle poznanych liczb w system liczb naturalnych. Pierwsze lekcje 
przechodzą w zadaniach od tworzenia sekwencji kolejnych liczb rosnących i malejących, rozpoczynając od podanej 
liczby (ekran 1.1.5), poprzez tworzenie takich ciągów, kiedy przeskok jest większy niż jeden (ekran 1.1.7) aż do 
sytuacji niedoboru, gdy nie ma podanych początkowych wyrazów ciągu, a uczeń musi go utworzyć od wyrazów 
znajdujących się na dalszych miejscach.
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Pozwala to na automatyzację czynności porządkowania, a z drugiej strony oderwanie się od bezmyślnego wstawia-
nia kolejnych liczb i skupienie nad działaniem (ekran 1.1.6). 

Opierając się na sytuacjach bliskich dziecku, z którymi styka się w życiu codziennym, stwarzamy mu okazję do prak-
tycznego wykorzystywania zdobywanej wiedzy i zwiększania motywacji. Dlatego użycie zapisu dziesiętnego liczb 
na przykład do przedstawienia swojej daty urodzenia, pomaga dziecku zrozumieć zarówno konstrukcję liczb drugiej 
dziesiątki, jak i ich aspekt algebraiczny (ekran 1.1.15).

ekran 1.1.6

ekran 1.2.2

ekran 1.1.15

ekran 1.2.1

W zakresie poznawania liczb drugiej dziesiątki mieści się również ich porównywanie. Uczniowi w klasie drugiej nie 
powinno sprawiać to większych trudności, ponieważ przeliczanie w zakresie 20 na tym etapie powinno być już czyn-
nością w pełni opanowaną i zautomatyzowaną (ekran 1.2.2). 

Pomocą i wsparciem dla ucznia w tym zakresie służyć nam będzie oś liczbowa, która w bardzo oczywisty sposób 
pokazuje nam zależności pomiędzy liczbami (ekran 1.2.1).
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ekran 1.2.3 ekran 1.2.11

Dlatego też warto poświęcić dodatkowy czas na zajęciach na upewnienie się, czy uczniowie umieją sprawnie przy-
porządkowywać liczby na osi liczbowej (ekran 1.2.3).

By trenować umiejętność szacowania i przybliżania wyników, oś liczbowa w niektórych zadaniach może być pozba-
wiona dokładnej podziałki (ekran 1.2.11). 

ekran 1.2.12 ekran 1.2.8

Praca z osią nie zawsze musi opierać się jedynie na zaznaczaniu lub znajdywaniu liczb na niej. Oś może służyć do 
zabawy i „skakania” po liczbach, poszukiwania liczb, zabaw detektywistycznych. Tak przygotowane zadania obudzą 
w dzieciach poczucie przygody i zabawy (ekran 1.2.12).

Innym sposobem zaciekawienia dzieci liczbami są zagadki dotyczące liczb. Ukazują one liczby od innej strony, zmu-
szają do zastanowienia się nad ich cechami i właściwościami, a także przemycają wiedzę o ich wzajemnych zależno-
ściach (ekran 1.2.8).
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Liczby mogą również tworzyć zbiory charakteryzujące 
się pewnymi cechami. Warto od początku ukazywać je 
uczniom i uczyć dzieci grupowania i poszukiwania cech 
wspólnych liczb (ekran 1.2.5).

Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Utrwalenie liczb drugiej dziesiątki.

cele
(z odniesieniami 
do podstawy 
programowej)

•  zapisuje cyframi i odczytuje liczby drugiej dziesiątki (7.3)
•  rozumie dziesiątkowy system zapisu (7.3)
•  porównuje dwie liczby w zakresie 20 (7.4)

wykaz nabywa-
nych umiejętności

•  umiejętność zapisu liczb drugiej dziesiątki
•  umiejętność porównywania liczb drugiej dziesiątki
•  umiejętność zaznaczania i znajdywania na osi liczb drugiej dziesiątki

metody
•  podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
•  poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
•  problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
•  praca z całą grupą
•  praca indywidualna

środki 
dydaktyczne 

•  program „321 matma!”
•  kartoniki z liczbami 1-19, z liczbą 0 oraz znakiem „>”
•  sznurek zawieszony na ścianie, klamerki
•  zasłonka lub kawałek materiału

ekran 1.2.5
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Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Nauczyciel przyczepia uczniom na 
plecach plansze z liczbami w zakre-
sie 1-19. Jeżeli uczniów jest więcej 
niż 19, można niektóre liczby przy-
czepić podwójnie.

Staje przed klasą. Odwraca się na 
chwilę plecami do klasy, aby wszy-
scy mogli przyjrzeć się jego liczbie. 
Następnie zadaje pytania tak, aby 
odgadnąć swoją liczbę. Pytania mu-
szą być tak sformułowane, aby dało 
się na nie odpowiedzieć „tak” lub 
„nie”. Pozostali uczniowie nie mogą 
udzielać innych odpowiedzi. 

Na zakończenie zabawy, gdy 
wszyscy odgadną już swoje liczby, 
nauczyciel prosi o ustawienie się 
wszystkich po kolej od najmniejszej 
liczby do największej wzdłuż sznur-
ka zawieszonego na ścianie.

Uczniowie ustawiają się kolej-
no, a następnie zdejmują swoje 
liczby i przyczepiają je do sznurka 
klamerkami.

Nauczyciel sprawdza poprawne 
ułożenie liczb zawieszonych przez 
uczniów na sznurze. Pomaga  
uczniom, którzy mają trudności 
z ćwiczeniem.

Uczniowie na swoich urządzeniach 
porządkują liczby, korzystając 
z planszy zawieszonych na sznurku, 
jeżeli mają problemy.

Nauczyciel prosi wybranych 
uczniów o ich spostrzeżenia i pod-
sumowanie pod osią liczbową.

Wybrani uczniowie czytają swoje 
wnioski. Reszta klasy słucha i odnosi 
się do nich.

Nauczyciel naprowadza uczniów na 
podobieństwo ich  sznurka z liczba-
mi do osi liczbowej. Prosi o ukaza-
nie, gdzie na ich osi powinno być 0 
i strzałka.

Uczniowie na osi ze sznurka do-
czepiają w odpowiednim miejscu 
0 oraz znak „>”, ustawiając go nie 
tylko w odpowiednim miejscu, ale 
i kierunku.

Korzystając z pomocy na ścianie, 
zaznaczają podane liczby na osi 
liczbowej w ćwiczeniu.

Nauczyciel zadaje uczniom zagadki 
liczbowe takie jak:
• liczba o 2 większa od 5
• liczba o 5 mniejsza od 16
• o ile większa jest liczba 5 od 2?
• o ile mniejsza jest liczba 15 od 17?

Wybrany uczeń podchodzi do 
liczby na sznurku i rozpoczynając 
od odpowiedniej liczby, poszukuje 
odpowiedzi na pytanie nauczyciela.

Podczas wykonywania zadań na-
uczyciel powoli zakrywa wykonaną 
z klasą na ścianie oś liczbową.

Uczniowie odpowiadają na pytania 
w zadaniu i podają odpowiednie 
liczby.
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Prosi uczniów, aby zamknęli oczy 
i postarali się wyobrazić sobie oś 
liczbową, która znajduje się na ścia-
nie pod zasłonką.

Uczniowie zamykają oczy, wyobra-
żają sobie oś liczbową.

Zadaje pytania, np.:
• Która liczba na osi liczbowej była 

najbardziej z lewej strony?
• Która liczba była przed liczbą 10?
• Jaka liczba była mniej więcej na 

środku naszej osi?

Uczniowie próbują odpowiadać na 
pytania. W przypadku wątpliwości 
najpierw dyskutują pomiędzy sobą 
poprawne rozwiązanie, a następnie 
wspólnie z nauczycielem zaglądają 
za zasłonkę.

Uzupełniają liczby na osi liczbowej, 
szacując ich rozmieszczenie.

Nauczyciel obserwuje pracę 
uczniów. W przypadku problemów 
odsłania oś liczbową na ścianie lub 
pozwala na nią zaglądać wybranym 
uczniom z trudnościami.

Uzupełniają znaki pomiędzy liczba-
mi, starając się wykonywać to na osi 
w wyobraźni.

Nauczyciel prosi uczniów, aby 
w domu spróbowały rozwiązać 
zadanie z ekranu 12. 

Uczniowie zaznaczają ekran 12 jako 
pracę domową.
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Działania w zakresie 20

Na podstawie lekcji: 

1.3. Dodawanie 

1.4. Doskonalimy dodawanie

1.5. Odejmowanie

1.6. Doskonalimy odejmowanie

1.7. Wszystkiego po trochu 

Szczególnie ważne jest, aby uczeń w pełni rozumiał pojęcie systemu dziesiątkowego oraz przekraczanie progu dzie-
siątkowego zanim nauczyciel zacznie rozszerzać zakres poznanych liczb, ponieważ brak pełnego zrozumienia tych 
pojęć będzie skutkował problemami w operowaniu wyższymi liczbami oraz przekraczaniu progu setnego i tysięcz-
nego. Ponadto podstawa programowa wymaga, aby uczniowie opanowali ze zrozumieniem metodę dodawania 
i odejmowania liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Pierwszym etapem utrwalenia działań dodawania i odejmowania w drugiej dziesiątce, które zostały wprowadzone 
w części pierwszej programu, są działania nieprzekraczające progu dziesiątkowego. Lekcje ukazują istotę działania na 
ilustracji, przypominają zapis działania i nazwy jego elementów (ekran 1.3.1).

Następnie utrwalamy działania na wyrażeniach o kolejnym stopniu trudności. Od najprostszych: ukazujących zwią-
zek działań w drugiej dziesiątce z działaniami w zakresie dziesięciu (ekran 1.5.2) poprzez wykonywanie działań na 
liczbach i wyszukiwanie wśród nich łatwiejszych i  trudniejszych (jest to przygotowanie ucznia do wprowadzenia 
różnorodnych sposobów wykonywania działań z przekroczeniem progu i ma ukazywać uczniowi ich sensowność – 
(ekran 1.3.3) aż do samodzielnego tworzenia działań i obliczania ich wyników z podanych liczb. Zadanie to wymaga 
od ucznia nie tylko samodzielności, ale również twórczego myślenia i podejmowania różnych strategii rozwiązywa-
nia problemów (ekran 1.3.4).

ekran 1.3.1 ekran 1.5.2
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Umiejętność wykonywania działań przy równoczesnej konieczności namysłu nad zadaniem zapewniają liczne za-
gadki logiczne, jak na przykład odgadywanie liczb w działaniach zastąpionych symbolami (ekran 1.5.9).

Zarówno w lekcji utrwalającej umiejętność dodawania, jak i odejmowania pojawiają się zadania ukazujące uczniowi 
związek pomiędzy działaniem a  jego treścią, która może być wyrażona zarówno w  formie ilustracji, jak i  słownej. 
Pomaga to dzieciom przejść od konkretów i  wyobrażeń do działań w  sferze abstrakcyjnej oraz przygotowuje do 
pracy z zadaniem tekstowym (ekrany 1.3.5 oraz 1.5.5).

ekran 1.5.9

ekran 1.5.5

ekran 1.3.5

ekran 1.3.3 ekran 1.3.4
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Obie lekcje zawierają również zadania dodatkowe związane z rozwijaniem myślenia matematycznego i przygotowa-
niem do opracowywania w późniejszym okresie kolejnych, trudniejszych zagadnień – na przykład kombinatoryka 
(ekran 1.3.6).

Kolejnym etapem wprowadzania działań z  przekraczaniem progu dziesiątkowego jest ukazanie różnych strategii 
rozwiązania problemu. Jest ważne, by podczas zajęć nauczyciel pozwalał uczniom na samodzielne odkrywanie tych 
sposobów, chociaż w klasie drugiej warto wyróżniać i podkreślać sposoby, które są racjonalnie uzasadnione z punktu 
widzenia posługiwania się systemem dziesiątkowym4.

Po poprzednich lekcjach utrwalających samo działanie dodawania liczby jednocyfrowej do dwucyfrowej bez prze-
kraczania progu dziesiątkowego i ćwiczeniach ukazujących, że niektóre działania wykonuje się łatwiej a inne trud-
niej, kolejne lekcje proponują uczniowi sposób, w jaki najwygodniej może poradzić sobie z przekraczaniem progu 
dziesiątkowego. Ukazane jest to oczywiście na materiale ilustracyjnym odwołującym się do sytuacji codziennych 
i o przyjaznych skojarzeniach takich jak na przykład kupowanie lodów (ekran 1.4.1).

Program nie narzuca bezpośrednio sposobu wykonywania działania wskazanego na pierwszym ekranie, lecz ak-
ceptuje wszystkie poprawne odpowiedzi uczniów. Jest to istotne w kształtowaniu u dzieci własnych strategii pracy 
i działania (ekran 1.4.2).

Wskazane jest, aby nauczyciel podczas pracy nad działaniem odejmowania zwracał uwagę na zależność obu działań 
i przypominał o możliwości sprawdzenia odejmowania, jako działania trudniejszego, dodawaniem, czyli działaniem 
prostszym (ekran 1.6.3).

4  H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków, 2004.

ekran 1.3.6

ekran 1.4.2

ekran 1.4.1

ekran 1.6.3
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Podczas lekcji pojawia się sporo zadań doskonalących sprawność rachunkową w  tym zakresie, dających dziecku 
możliwość wielokrotnego przeliczenia podobnych przykładów i automatyzacji czynności w umyśle dziecka (ekran 
1.4.3).

Pojawiają się również zadania, do rozwiązania których nie wystarczy wykonanie utartego schematu. Konieczność 
obliczenia jednego ze składników przy danej sumie, czy też odjemnej lub odjemnika przy danej różnicy, pozwalają 
nauczycielowi na sprawdzenie rozumienia wykonywanej czynności i umiejętności sprawnego posługiwania się dzia-
łaniami dodawania i odejmowania. Przygotowują również uczniów na wprowadzenie rozwiązywania problemów 
matematycznych za pomocą równań (ekran 1.4.4).

ekran 1.4.3 ekran 1.4.1

ekran 1.4.7Konsekwentnie pojawiają się zadania ukazujące ucznio-
wi związek pomiędzy działaniem a jego treścią. Istotnym 
elementem tych zadań jest ukazanie uczniowi isto-
ty rozwiązania, czyli odpowiedzi na zadane pytanie. 
Wyszukiwanie odpowiedzi z  dostępnych źródeł, czyli 
w tym przypadku ilustracji, przyzwyczaja dzieci do tego, 
że najważniejsze jest zawsze odszukanie pytania, na któ-
re chcemy odpowiedzieć i wyszukanie danych pozwala-
jących na znalezienie odpowiedzi (ekran 1.4.7).
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Jako swego rodzaju podsumowanie zdobytej wiedzy i powiązanie w umyśle dziecka poznanych działań i zależności 
między nimi pojawia się zadanie abstrahujące od dodawania i odejmowania liczb i przechodzące do wykonywania 
działań na liczbach (ekrany 1.6.8 i 1.6.10).

ekran 1.6.8

ekran 1.7.1

ekran 1.6.10

ekran 1.7.2

Na zakończenie działu znajduje się lekcja utrwalająca poznane działania wymagająca jednak umiejętności wyko-
nywania ich równocześnie. Są to działania typu „a+b-c”. W programie ukazany jest sposób ich rozwiązania zarówno 
na ilustracji, ale również na osi liczbowej, co w przyszłości umożliwi uczniowi wspomaganie swojej pracy nie tylko 
w zakresie małych liczb możliwych do zilustrowania, ale również obliczeń na osi liczbowej dla większych liczb (ekran 
1.7.1).

Jak w każdej lekcji programu utrwalenie tej umiejętności przebiega od działań na konkretach (ekran 1.7.2) do dzia-
łań na liczbach (ekran 1.7.3) aż do zadań wymagających oderwania się od schematycznego wykonywania poznanej 
czynności (ekran 1.7.4 oraz 1.7.9). Pojawiają się zadania ukazujące zależności pomiędzy działaniami dodawania 
i odejmowania (ekran 1.7.6) przygotowujące do myślenia o działaniach jako elementach poszukiwania rozwiązań 
problemów matematycznych (ekran 1.7.5) oraz rozwiązywania równań (ekran 1.7.7).
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ekran 1.7.3

ekran 1.7.9

ekran 1.7.5

ekran 1.7.4

ekran 1.7.6

ekran 1.7.7
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Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

cele
(z odniesieniami do pod-
stawy programowej)

• odejmuje liczby w zakresie 20 (7.5)
• rozwiązuje proste zadania związane z porównywaniem różnicowym (7.8)

wykaz nabywanych 
umiejętności

• umiejętność odejmowania liczb w zakresie 20
• umiejętność prowadzenia dyskusji: mówienia i słuchania

metody
• podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
• poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
• problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
• praca z całą grupą
• praca dzieci w grupach
• praca indywidualna

środki dydaktyczne 

• program „321 matma!”
• kartoniki z działaniami dodawania w zakresie 20
•  kapelusz
• liczydło
• klocki (liczmany)

OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Rozpoczyna zabawę „Kot 
w kapeluszu”. 

Siedzą w kręgu razem z nauczycie-
lem. Osoba po prawej stronie na-
uczyciela losuje kartonik z kapelusza 
z  działaniem dodawania w zakresie 
20. Podaje głośno przykład i obli-
cza wynik. Reszta grupy sprawdza 
poprawność wykonanego działania. 
W przypadku trudności może użyć 
do obliczeń liczydło. Po wyloso-
waniu kartonika z wizerunkiem 
kota może zadać dowolne zadanie 
nauczycielowi.
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Nauczyciel prosi o przyjrzenie się 
ilustracji na ekranie pierwszym 
lekcji.

Uczniowie oglądają ilustrację.

Prosi o opowiedzenie treści ilustracji. 
Jakie są na niej postaci? Co się na 
niej mogło wydarzyć? Jakie można 
do niej zadać pytanie?
Stara się nakierować uczniów na 
stworzenie poprawnego zadania 
matematycznego z uwzględnie-
niem poprawnie podanych danych 
i zależności pomiędzy nimi oraz 
zadanie odpowiedniego pytania.

Uczniowie opowiadają ilustrację we-
dług wskazań nauczyciela.

Uczniowie wykonują obliczenia i od-
powiadają na zadane przez siebie 
pytanie.

Nauczyciel obserwuje dzieci i roz-
daje uczniom tego potrzebującym 
klocki do prowadzenia obliczeń na 
konkretach.
Uczniowie obliczają zadania. 
Zaznaczają zadania, które były dla 
nich najprostsze.

Uczniowie obliczają przykłady odej-
mowania w zakresie 20 bez przekra-
czania progu dziesiątkowego.

Dzielą się na grupy według tego, 
który przykład był dla nich najprost-
szy do rozwiązania.
Tłumaczą, w jaki sposób liczyły ko-
lejne przykłady i dlaczego wybrały 
ten jako najprostszy.

Prosi uczniów o wybranie odpo-
wiedniego miejsca w zależności od 
tego, które działanie w przykładzie 
pierwszym było dla nich najprostsze 
do rozwiązania.

Prosi uczniów w kolejnych grupach 
o wytłumaczenie, dlaczego akurat 
ten przykład łatwej im było obliczyć 
niż inne.

Podobne rozwiązanie (dzielenie na 
grupy i uzasadnianie) przeprowadza 
dla kolejnych dwóch przykładów.
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Jeżeli w ostatnim przykładzie po-
dział na grupy był w miarę równy, 
zostawia grupy w takim składzie, 
jeżeli nie - wyrównuje skład grup 
tak, żeby były w miarę równe (po 
4-5 osób) do pracy nad następnym 
zadaniem.

Uczniowie w grupach rozwiązują 
zadanie i odpowiadają na pytania.

Nauczyciel sprawdza zadania, 
prosząc grupy o podanie sposobu 
rozwiązania zadania.
Za każdym razem pyta się, czy ktoś 
rozwiązał to zadanie inaczej, czy jest 
możliwe inne rozwiązanie.
Możliwe są takie obliczenia tego 
zadania: liczenie od danej liczby do 
kolejnej na palcach, poprzez działanie 
dodawania oraz odejmowania.

Grupy prezentują swoje sposoby 
rozwiązania zadania, tłumacząc 
w jaki sposób, jakim działaniem 
obliczyli rozwiązanie.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
w domu wykonali zadanie z ekranu 
5. Sprawdza, czy wszyscy uczniowie 
wiedzą, w jaki sposób rozwiązać 
zadanie.

Uczniowie zaznaczają ekran 5 jako 
pracę do domu.
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Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100

Na podstawie lekcji: 

2.0. Nie bójmy się dużych liczb

2.1. Kto jest kim?

2.2. Liczby duże, że aż strach

2.3. Kto tu za kim stoi?

2.4. Mniej więcej

2.5. Kto jest większy, kto ładniejszy?

2.6. Wszystkiego po trochu

2.8. Dodawanie okrąglutkich liczb

2.9. Dodawanie

2.11. Odejmowanie okrąglutkich liczb

2.12. Odejmowanie

Kolejnym działem, realizowanym częściowo już w  klasie pierwszej, jest rozszerzenie zakresu liczbowego do 100. 
W klasie pierwszej odbyło się jedynie wstępne zapoznanie dzieci z tematem, którego rozszerzenie i utrwalenie bę-
dzie odbywać się w klasie drugiej. Również w klasie drugiej i trzeciej nastąpi udoskonalenie sprawności rachunkowej. 
Na początku najważniejsze jest zrozumienie pewnych schematów działań w obrębie liczb pierwszej setki, ich po-
wiązanie w umyśle dziecka w strukturę kolejnych liczb naturalnych w pewnym zakresie. Dział ten, w programie dla 
klasy pierwszej umiejscowiony jako ostatni, mógł zostać zrealizowany w klasie pierwszej lub przeniesiony w całości 
do realizacji w klasie drugiej. W części drugiej programu „321 matma!” jest on rozbudowany i rozszerzony. Pozwala 
na pełne i gruntowne przekazanie tematu. Ukazuje liczby w systemie dziesiętnym, porówuje je. Działania dodawania 
i odejmowania wprowadza etapami: od dodawania i odejmowania pełnych setek, następnie dziesiątek i  jedności. 
W dziale tym pojawia się również temat parzystości liczb, przygotowania do wprowadzenia algorytmu rozwiązywa-
nia zadań tekstowych oraz będących w obiegu monet i prostych obliczeń pieniężnych. 

Pierwszym etapem pracy z dziećmi powinno być wykorzystanie zdobytych już przez uczniów doświadczeń i spo-
strzeżeń. Uczniowie codziennie spotykają się z liczbami większymi od 10 czy 20. Nie zawsze potrafią je odczytać, ale 
pamiętają, gdzie takie liczby się znajdują. Niezwykle ważne jest, aby zrozumiały powszechność obecności dużych 
liczb w codziennym życiu (ekran 2.0.1) oraz opanowały techniki skutecznego przeliczania tak dużej ilości elemen-
tów (ekran 2.0.2). 

ekran 2.0.1 ekran 2.0.2
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Ćwiczenie takie przygotowuje uczniów również do zrozumienia systemu dziesiętnego (ekran 2.0.3). 

Dzieci znając już liczby i działania, mogą operować liczbami zapisanymi nie tylko w najprostszy sposób. Zapisanie 
liczb w ich aspekcie algebraicznym za pomocą działań umożliwia praktyczną zabawę nimi, a nawet układanie za-
dań tekstowych. Pozwala to nauczycielowi sprawdzić, czy uczniowie posiadają intuicyjną świadomość konstrukcji 
zadania tekstowego (podanie odpowiedniej ilości danych oraz zależności pomiędzy nimi, pytanie) oraz umożliwi 
ewentualną pracę nad tym zagadnieniem przed wprowadzeniem umiejętności rozwiązywania zadań (ekran 2.0.4).

Zabawy związane z liczbami takie jak rzucanie na określoną odległość lub zabawa w sklep pozwalają ukazywać ma-
tematykę jako element codziennego życia, element wcale nie przykry czy trudny (ekran 2.0.5). 

Dzieci podczas dotychczasowej nauki w szkole, w klasie pierwszej opanowały już podstawową, intuicyjną wiedzę na 
temat systemu dziesiętnego. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 jest dobrym momentem na zebranie i upo-
rządkowanie tej wiedzy oraz uświadomienie dzieciom istnienia i sensu takich pojęć jak „dziesiątka” i „jedność” (ekran 
2.1.1).

ekran 2.0.3 

ekran 2.0.5

ekran 2.0.4

ekran 2.1.1
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W dalszym etapie należy tą wiedzę utrwalić, dostarczając odpowiedniej ilości zróżnicowanych, ale i powtarzalnych 
ćwiczeń mających na celu wyznaczanie dziesiątek i jedności, ich przeliczanie i zliczanie w całość liczb. Ćwiczenia te 
wykonywane są początkowo na konkretach takich jak klocki oraz pieniądze ułożone w sposób narzucający myślenie 
o nich w kategoriach systemu dziesiętnego (ekrany 2.1.2, 2.1.5 oraz 2.1.7).

Ćwiczeniem zbierającym początkową wiedzę na ten temat jest umiejętność zaznaczania odpowiedniej liczby w ta-
beli. Kształt figury do kolorowania i układ małych kwadratów sugerują zaznaczanie zgodne z układem dziesiątkowym. 
Istnieje również inna możliwość rozwiązania tego zadania: indywidualnie,  w sposób dogodny i satysfakcjonujący 
ucznia (ekran 2.1.9). 

ekran 2.1.2

ekran 2.1.7

ekran 2.1.5

ekran 2.1.9
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Po zrozumieniu przez uczniów systemu dziesiętnego ukazuje się wszystkie liczby w zakresie 1-100 ułożone w kwa-
dracie liczbowym w sposób pozwalający zaobserwować ich regularność i zmiany w nich cyfr oznaczających dziesiąt-
ki i jedności (ekran 2.3.1) oraz na osi liczbowej łączącej w sobie aspekt kardynalny, porządkowy, miarowy i algebra-
iczny liczb (ekran 2.2.2).

ekran 2.3.1

ekran 2.2.5

ekran 2.2.2

ekran 2.2.7

W celu uzmysłowienia uczniom relacji i powiązań pomiędzy liczbami naturalnymi wprowadza się zadania z poszuki-
wania liczb następnych i poprzednich oraz wyszukiwania ich w kwadracie liczbowym (ekran 2.2.5).

Podobne, pozwalającymi zauważyć pewne zależności, są ćwiczenia wyszukiwania w kwadracie liczbowym liczb są-
siadujących ze sobą nie tylko w poziomie, ale i w pionie, co prowadzi do obserwacji zmian w cyfrze dziesiątek (ekran 
2.2.7).
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Umiejętności te są rozwijane poprzez zabawne zadania związane z kwadratem liczbowym oraz zgadywaniem liczb 
(ekran 2.3.2).

Odpowiednia ilość powtórzeń zadań związanych z liczbami, ich kolejnością, miejscem w kwadracie liczbowym, aryt-
metycznymi ciągami liczbowymi, szukaniem liczb sąsiadujących ze sobą gwarantują, że nauczyciel będzie miał moż-
liwość takiego ugruntowania wiedzy uczniów, które zapewni im swobodne poruszanie się w świecie liczb w dalszych 
etapach nauki. Dopiero po szerokim zakresie ćwiczeń dotyczących liczb pojawia się kolejny etap rozszerzania zakresu 
liczbowego do 100: powiązanie poznanych liczb poprzez porównywanie ich, dodawanie i odejmowanie. Zależności 
te ukazuje się najpierw na klockach (ekran 2.4.1), a dopiero w późniejszym etapie już tylko na materiale liczbowym 
(ekran 2.4.2).

Do utrwalenia wiedzy wykorzystuje się zadania ustawiania liczb w szeregi rosnące i malejące, szukania liczb sąsied-
nich oraz zgadywania liczb na podstawie zagadek słownych (ekran 2.4.7).

ekran 2.3.2

ekran 2.4.2

ekran 2.4.1

ekran 2.4.7
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Jednakże program „321 matma!” rozwija umiejętność porównywania liczb również w  zapisie algebraicznym, czyli 
w formie działań. Porównywanie liczb zapisanych za pomocą działań w swej istocie nie różni się od porównywania 
liczb, jednak ogromną trudnością dla dzieci może być inna i bardziej rozbudowana formuła porównania, która powo-
duje zagubienie się w świecie znaków oraz konieczność wykonania dodatkowego etapu, czyli obliczenie działania 
przed porównaniem liczb. Dlatego też w programie poświęcona jest temu zagadnieniu oddzielna lekcja, która ma 
oswoić uczniów z takimi sytuacjami (ekran 2.5.1).

Zawiera w sobie proste ćwiczenia porównywania liczb zapisanych w formie działań (ekran 2.5.2), a także uzupełnie-
nia liczb w działaniach tak, aby pasowały do podanych znaków. Zadania te są niezwykle cenne ze względu na swoją 
otwartość, która umożliwia dziecku wpisanie działania na miarę swoich możliwości (ekran 2.5.8).

W lekcji wprowadza się również proste ćwiczenia porównywania różnicowego w formie odpowiedzi na proste pyta-
nia dotyczące konkretnych sytuacji (ekran 2.5.4).

ekran 2.5.1

ekran 2.5.8

ekran 2.5.2

ekran 2.5.4
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Nauczyciel może dowolnie rozwinąć poziom prac nad po-
równywaniem, dzięki opcji samodzielnego układania zadań 
przez dziecko. Takie otwarte ćwiczenie daje możliwość nie 
tylko kształtowania w uczniach wrażliwości na kluczowe ele-
menty zadania tekstowego, ale również dostosowania po-
ziomu lekcji do możliwości grupy (ekran 2.5.5).

Zanim nauczyciel przejdzie do kolejnego etapu, czyli działań 
w zakresie 100, ma możliwość upewnienia się, czy wszystkie 
dzieci odpowiednio utrwaliły sobie zdobytą wiedzę i potra-
fią ja wykorzystać w konkretnych sytuacjach (ekran 2.6.1).

Zadania pojawiające się w lekcji podsumowującej ten etap 
dotyczą wszystkich wcześniejszych umiejętności takich jak 
porównywanie liczb (ekran 2.6.4), tworzenie arytmetycz-
nych ciągów liczbowych (ekran 2.6.3), czy odszukiwanie 
liczb w kwadracie liczbowym (ekran 2.6.6).

ekran 2.6.3

ekran 2.6.1

ekran 2.6.6

ekran 2.6.4

ekran 2.5.5
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Po upewnieniu się, że klasa opanowała podane umiejętności możemy przejść do działań dodawania i odejmowania 
w zakresie 100. Lekcje te rozpoczynają się od lekcji wykonywania tych działań na pełnych dziesiątkach (ekrany 2.8.1 
i 2.11.1).

ekran 2.8.1

ekran 2.8.2

ekran 2.8.3

ekran 2.11.1

ekran 2.11.2

ekran 2.11.4

A następnie przechodzą do wielokrotnych ćwiczeń o podobnym schemacie rozwiązania, mających na celu utrwa-
lenie poznanej umiejętności. Ćwiczenia te rozpoczyna się od operacji na konkretach (ekrany 2.8.2 i 2.11.2), żeby 
w dalszym etapie przejść do obliczeń tylko na materiale liczbowym. Musimy jednak pamiętać, że uczniowie w klasie 
pierwszej mają prawo do trudności w obliczeniach pamięciowych, zwłaszcza operując na tak dużych liczbach, dla-
tego też nauczyciel powinien pozwalać uczniom, którzy tego potrzebują na liczenie na zbiorach zastępczych, takich 
jak patyczki czy liczydło (ekran 2.8.3 i 2.11.4). 
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Zbiorem zastępczym pozwalającym dzieciom na uła-
twienie w  ich umyśle obliczeń stosowanym często 
w  programie są pieniądze. W  tych lekcjach dodatko-
wym atutem operacji na monetach i  banknotach jest 
zbieżność w polskim systemie monetarnym banknotów 
z dziesiątkami a monet z jednostkami (ekran 2.8.8). 

Doskonaląc umiejętność dodawania liczb w zakresie 100 
pełnymi dziesiątkami, uczeń, dzięki odpowiedniemu uło-
żeniu i powiązaniu przykładów, uzmysławia sobie struk-
turę wybranych liczb ze szczególnym uwzględnieniem 
liczby 100 (ekrany 2.8.7 i 2.8.11).

Dopiero po opanowaniu przez uczniów umiejętności 
przeprowadzania operacji matematycznych na pełnych 
dziesiątkach przechodzimy do dodawania i odejmowa-
nia w zakresie 100 wszystkich pozostałych liczb, ukazując 
je jako sumowanie i odejmowanie dziesiątek i  jedności. 
Zadania są tak dobrane, aby dziecko na tym etapie nie 
musiało przekraczać progu dziesiątkowego. Pierwsza 
część lekcji bazuje na dodawaniu i  odejmowaniu od 
liczb dwucyfrowych liczb jednocyfrowych (ekrany 2.9.1 
i 2.12.1).

ekran 2.9.1

ekran 2.8.7

ekran 2.12.1

ekran 2.8.11

ekran 2.8.8
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Utrwalenie algorytmu dodawania i odejmowania w zakresie 100 rozpoczyna się oczywiście na materiale konkretnym 
i bliskim dziecku (ekran 2.9.2 i 2.12.2). 

Następnie pojawia się możliwość doskonalenia tej umiejętności na liczbach, ale z możliwością stworzenia sobie zbio-
rów zastępczych w programie i zilustrowania działań (ekran 2.12.3).

Kolejnym etapem pośrednim jest obliczanie działań dodawania i odejmowania z wykorzystaniem kwadratu liczbo-
wego (ekran 2.9.5). 

ekran 2.12.3

ekran 2.9.2

ekran 2.9.5

ekran 2.12.2
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Ostatnim etapem są obliczenia działań prowadzone 
w  umyśle dziecka. Jak jednak zostało wcześniej wspo-
mniane, tylko od rozeznania nauczyciela zależy, czy 
dziecko powinno mieć możliwość korzystania z liczydła 
przy obliczaniu danych działań. Ponieważ nie przekracza-
ją one progu dziesiątkowego ich, policzenie w  umyśle, 
czy nawet z  wykorzystaniem palców przy obliczeniach 
jedności nie powinno sprawiać dzieciom większego pro-
blemu (ekran 2.9.7).

Konstrukcja lekcji zakłada możliwość przypomnienia 
podczas pracy schematu wykonywania działania oraz 
stopniowego rozszerzania umiejętności. Umożliwia to 
nie tylko wielokrotne powracanie do podstaw i  przy-
pominanie uczniom podstawowych zasad, ale również 
możliwość dowolnego rozdzielania lekcji programu na 
mniejsze jednostki w  zależności od możliwości grupy 
(ekrany 2.9.8, 2.9.9, 2.12.8 oraz 2.12.9).

ekran 2.12.8

ekran 2.9.8

ekran 2.12.9

ekran 2.9.9

ekran 2.9.7
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Zadaniami wiążącymi poznane umiejętności z szerszą wiedzą oraz czynnościami życiowymi są zadania znajdujące się 
w dalszych etapach lekcji (ekrany 2.9.13 oraz 2.12.13).  

Również pod koniec lekcji pojawiają się zadania wymagające nie tylko zastosowania poznanych algorytmów, ale 
również logicznego myślenia i szukania rozwiązania w nietypowy sposób (ekrany 2.9.16 oraz 2.9.18).

Pojawiają się tu zadania, które mają kształtować w dzieciach matematyczne  sposoby patrzenia na świat i przygoto-
wywać do wprowadzenia trudniejszych pojęć matematycznych: na przykład korzystanie z tabel czy przyporządko-
wanie (ekrany 2.12.17 oraz 2.9.19).

ekran 2.12.17

ekran 2.9.16

ekran 2.9.13

ekran 2.9.19

ekran 2.9.18

ekran 2.12.13
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Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Liczby parzyste – utrwalenie.

cele
(z odniesieniami do pod-
stawy programowej)

• zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 100 (7.3)
• wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 100 (7.3)

wykaz nabywanych 
umiejętności

•  umiejętność czytania ze zrozumieniem
• umiejętność rozpoznawania liczb parzystych i nieparzystych

metody

• podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
• poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
• ekspresyjna (tworzenie sztuki)
• problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
• praca z całą grupą
• praca dzieci w grupach
• praca indywidualna

środki dydaktyczne 
• program „321 matma!”
• kartoniki
• plansza z dwoma zbiorami (liczby parzyste, liczby nieparzyste)

OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Prosi uczniów o ustawienie się 
w dwuszeregu i odliczenie kolejno.

Ustawiają się w dwuszeregu 
i odliczają.

Prosi o wystąpienie do przodu osób 
z liczbami parzystymi.

Występują osoby, które odliczyły 
liczby parzyste.

Zadaje pytania:
-Jakie to są liczby parzyste?
-Jakie to są liczby nieparzyste?
-Czy liczba 58 jest liczbą parzystą? 
Dlaczego? Itd.

Odpowiadają na pytania.

Prosi o uważne przeczytanie instruk-
cji do kolorowania i pokolorowanie 
odpowiednie koralików.

Kolorują koraliki według instrukcji.

Zadaje pytania:  
-W jaki sposób obliczyły, ile jest 
wszystkich koralików?  
-Czy trzeba wszystkie zliczyć, czy da 
się inaczej?

Odpowiadają na pytania do zadania 
i pytania nauczyciela.
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Prosi o wykonanie zadania na ekra-
nie 8. Obserwuje uczniów i wspiera 
osoby z trudnościami, pozwalając 
im sprawdzać liczby na przykład na 
kwadracie liczbowym.

Wypisują liczby parzyste i nieparzy-
ste pomiędzy podanymi liczbami.

Siada z uczniami w kręgu i roz-
poczyna odliczanie, podając za 
każdym razem, czy liczymy parzyste 
czy nieparzyste.

Odliczają kolejno wszystkie parzyste 
i nieparzyste liczby od rozpoczętej 
przez nauczyciela.

Dzieli uczniów na pary. Prosi, aby 
w parach przeczytały uważnie zda-
nia i zaznaczyły zdania prawdziwe.

Uczniowie w parach zaznaczają 
zdania prawdziwe, a fałszywe zamie-
niają pod spodem tak, aby były 
prawdziwe.

Nauczyciel sprawdza z uczniami 
sposób wykonania zadania.

Kolejne pary odczytują po jednym 
wybranym zdaniu prawdziwym. Gdy 
zakończy się odczytywanie zdań 
prawdziwych, kolejne pary odczy-
tują zdanie fałszywe i sposób, w jaki 
poprawiły je na prawdziwe.

Nauczyciel prosi o odnalezienie 
wszystkich liczb występujących 
w zdaniach, wypisanie każdej z nich 
na oddzielnym kartoniku  
i zastanowienie się, czy dana liczba 
jest parzysta czy nie.

Uczniowie wypisują na oddziel-
nych kartonikach liczby z zadań. 
Przyklejają je w odpowiednich zbio-
rach na  planszy liczb parzystych 
i nieparzystych.

Nauczyciel zadaje zagadki o licz-
bach na planszy typu:
„Jest to liczba parzysta, mniejsza 
od…, większa od…, która jest 
sumą/różnicą liczb…”.

Uczniowie zgadują zagadki 
nauczyciela.

Nauczyciel proponuje, żeby chętni 
uczniowie sami ułożyli zagadki 
o liczbach dla klasy.

Chętni uczniowie sami układają i za-
dają reszcie klasy zagadki o liczbach.

Prosi o rozwiązanie zagadek z ekra-
nu 10.

Czytają samodzielnie zagadki i od-
gadują liczby.
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Działanie mnożenia

Na podstawie lekcji: 

3.0. Mnożenie

3.1. Dodać czy pomnożyć?

3.2. Smaczne mnożenie

3.4. Mnożenie przez 2

3.5. Drugie mnożenie przez 2

3.6. Mnożenie przez 4

3.7. I znów mnożenie przez 4

3.8. Mnożenie przez 5

3.9. Jeszcze raz mnożenie przez 5

3.10. Mnożenie przez 10

3.11. Mnożenie przez 3

3.12. Kolejne mnożenie przez 3

3.13. Bardzo dużo mnożenia

Kolejnym działaniem, z którym zaznajamiają się dzieci jest mnożenie.  Może mieć ono różne interpretacje. Najbardziej 
powszechnym jest postrzeganie mnożenia jako skróconego dodawania jednakowych składników. Inną możliwością 
interpretowania tego działania to związek mnożenia z  polem prostokąta czy iloczynem ilości par, jakie można 
utworzyć, łącząc każdy z  każdym elementy dwóch zbiorów. Najczęściej mnożenie jest wprowadzane w  aspekcie 
dodawania jednakowych składników, jednakże nauczyciel powinien mieć świadomość, jak może rozszerzyć to 
pojęcie i pełniej ukształtować je w umysłach dzieci, ponieważ tylko elastyczność ukształtowania pojęcia, warunkuje 
umiejętność skutecznego korzystania z niego w przeróżnych, codziennych sytuacjach w życiu.

Wprowadzając mnożenie jako sumę jednakowych składników, powinno się równocześnie bardzo uważać, aby nie 
zatracić związku mnożenia z dzieleniem jako działaniem odwrotnym. Zbyt długie wiązanie mnożenia z dodawaniem 
może zaburzyć równowagę zależności rozumianych przez dzieci. Rozpoczynamy wprowadzanie pojęć od działania 
mnożenia, ponieważ w przypadku liczb naturalnych -  tak jak w dodawaniu - polega ono na zwiększaniu liczb w kie-
runku zgodnym z  ich wzrostem na osi liczbowej. W związku z tym jest ono intuicyjnie i  rachunkowo prostsze dla 
dzieci w pierwszym etapie nauki od działań odejmowania czy dzielenia.

Jak każde działanie możemy je uporządkować względem stopnia trudności. Uwzględnić należy:

• wielkość czynników, 

• przekraczanie progu dziesiątkowego,

• czynniki trudne do zapamiętania.
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Podczas lekcji wprowadzającej działanie mnożenia pierwszym etapem jest odkrycie sytuacji, w której następuje intu-
icyjny proces mnożenia (ekran 3.0.1).  

Nauczyciel prosi uczniów, aby przeczytali formułę skupiającą się na określeniu ilości zbiorów oraz wyrażeniu „po ile 
elementów” zawierają jednakowo liczne zbiory. To pozwala doprowadzić do wykształcenia się pierwszego etapu 
nazywania mnożenia, czyli „ x razy po y”. 

Takie przygotowanie pozwoli dzieciom samodzielnie rozwiązywać zadania związane z mnożeniem jako sumy iden-
tycznych składników w sytuacjach związanych z codziennymi czynnościami (np.: gotowanie – ekran 3.0.2).

Nauczyciel ukazuje uczniom formułę mnożenia, tłumacząc sposób zapisu oraz istniejące w nim znaki. Ważne jest, 
aby dzieci przechodziły od konkretnej sytuacji do opisu słownego, a następnie do formuły matematycznej (ekrany 
3.1.1 oraz 3.2.1)5.

5  Z. Cydzik, Nauczanie matematyki w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej, Warszawa, 1986.

ekran 3.0.1

ekran 3.1.1

ekran 3.0.2

ekran 3.2.1
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W  kolejnym etapie dzieci uczą się działania na sytuacjach sumowania identycznych składników, przechodząc od 
ilustracji do zapisu symbolicznego uwzględniającego obie możliwości zapisu, to znaczy zarówno w formule sumy, 
jak i iloczynu. Początkowo znak iloczynu zastępuje formuła słowna „razy po” (ekrany 3.1.2 oraz 3.2.2), aby następnie 
przejść do znaku umownego iloczynu (ekran 3.1.3).

Rozwijając i sprawdzając rozumienie pojęcia mnożenia, nauczyciel może poprosić o samodzielne zilustrowanie sytu-
acji do konkretnego działania. Aby dziecko przedstawiło rysunkowo działanie, musi wyobrazić sobie sytuację, która 
jest wyrażona przez to działanie, a więc umieć odczytać jego istotę (ekran 3.2.4).

ekran 3.1.2

ekran 3.1.3

ekran 3.2.2

ekran 3.2.4
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Aby doskonalić sprawność rachunkową i ułatwiać dzieciom zrozumienie i sprawność wykonywania kolejnych dzia-
łań, pojawia się sporo ćwiczeń przeliczania szeregu liczbowego zarówno zgodnie z jego wzrostem, jak i w przeciwną 
stronę. Opierają się one o znane działania dodawania i odejmowania, aby ćwiczyć umiejętności sprawnego liczenia 
nie tylko co jeden, ale również przeliczania przy przeskakiwaniu o dowolną liczbę (ekran 3.1.5).

Dodatkowym elementem pomagającym uczniom zrozumieć istotę działania mnożenia jest wykonywanie obliczeń 
w sytuacjach codziennych. Na przykład gotowanie: według przepisów bardzo prostych, możliwych do wykonania 
przez dzieci samodzielnie w domu, na dodatek odrobinę śmiesznych, wywołujących pozytywne emocje. Dodatkową 
zaletą tego ćwiczenia jest wzbudzenie poczucia spraw-
czości oraz przygotowanie do układania i  rozwiązywa-
nia zadań tekstowych. Ćwiczenie to można wykorzystać 
również do zabaw w tworzenie i poszukiwanie w życiu 
codziennym innych sytuacji i historii związanych z dzia-
łaniem mnożenia (ekran 3.2.7).

W  dalszej części następuje utrwalenie poznanej umie-
jętności poprzez przeplatające się zadania z ilustracjami 
oraz działaniami (ekran 3.2.3). 

Po upewnieniu się, że uczniowie zrozumieli istotę dzia-
łania mnożenia i potrafią je stosować do rozwiązywania 
zadań nauczyciel powinien przejść do uporządkowania 
wiedzy i  nauki tabliczki mnożenia. Nie ma możliwości 
sprawnego prowadzenia obliczeń matematycznych 
bez utrwalonej znajomości tabliczki mnożenia. Jednak 
jej opanowywanie pamięciowe nie musi być dla ucznia 
nudne i  przytłaczające. Warto poświęcić na to zadanie 
odpowiednio dużo czasu, ponieważ jest to absolutna 
podstawa, której brak jest chyba najczęstszą przyczyną 
niepowodzeń matematycznych w starszych klasach. 

ekran 3.2.7

ekran 3.1.5

ekran 3.2.3
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Stosując program „321 matma!”, nauczyciel powinien zaplanować oddzielne lekcje wprowadzające kolejne etapy 
tabliczki mnożenia, mnożenie przez 2, następnie przez 4, 5, 3, a nawet 10. Są to liczby, których tabliczka mnożenia jest 
łatwiejsza do zapamiętania przez dziecko. Lekcje wprowadzające tabliczkę mnożenia przez kolejne liczby są opra-
cowane w sposób podobny, aby dać dzieciom poczucie powtarzalności i bezpieczeństwa podczas zdobywania tej 
umiejętności. Omówimy je na podstawie tabliczki mnożenia przez dwa, ukazując podobne ekrany z innych lekcji.

Nauczyciel rozpoczynając, przybliża wszystkie kolejne mnożenia przez 2 liczb do 10, ilustrując to za pomocą odpo-
wiednio ułożonych liczmanów lub klocków (ekrany 3.4.1 i 3.6.1), a następnie utrwala wszystkie poznane wcześniej 
działania: 

• w formie iloczynów (ekrany 3.4.2 i 3.8.3),

• w  formie szeregu liczbowego pozwalającego zauważyć dziecku wzrastanie i  skoki liczb 
w tych działaniach (ekrany 3.4.3 oraz 3.11.3)

• oraz w formie tworzenia działań do ilustracji (ekran 3.4.4 oraz 3.10.4),

• jak również tworzenia ilustracji do działań z zakresu danej tabliczki mnożenia. Dodatkowym 
uatrakcyjnieniem tego zadania jest możliwość samodzielnego wybierania przez ucznia 
działań do zilustrowania (ekran 3.12.2).

Najtrudniejszym etapem tworzenia zadań do działania jest ich zapis słowny. Po opanowaniu umiejętności zapisu 
działania do ilustracji i tworzenia ilustracji do działania następuje etap zapisania słownego zadania. Rolą nauczyciela 
jest zwrócenie uwagi na poprawność tworzenia zapisu pod względem danych, zależności pomiędzy nimi oraz od-
powiedniego sformułowania przez dziecko pytania (ekran 3.12.3). 

ekran 3.4.2

ekran 3.4.1

ekran 3.8.3

ekran 3.6.1
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ekran 3.4.4

ekran 3.12.2

ekran 3.4.3 

ekran 3.10.4

ekran 3.12.3

ekran 3.11.3
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To nie koniec utrwalania tabliczki mnożenia przez daną liczbę. Aby jednak dziecko nie odebrało wykonywania kolejny 
raz tych samych działań jako nużące i po prostu nudne, pojawiają się gry i łamigłówki, takie jak memo (ekrany 3.4.5 
i 3.6.5) oraz wyrazy ukryte za pomocą szyfru (ekran 3.4.6 i ekran 3.8.6).

Wzrastająca atrakcyjność ćwiczeń pozwoli nauczycielowi aktywować uczniów i zmotywować ich do dalszej pracy. 
Konstrukcja lekcji umożliwia przerwanie zajęć w momencie nadmiernego znużenia dzieci lub jeżeli aktywność grupy 
tego nie wymaga. Dalszą pracę kontynuować można po uprzednim przypomnieniu i utrwaleniu w umyśle dziecka 
podstawowej zasady mnożenia (ekrany 3.4.7 i 3.11.8).

ekran 3.4.6

ekran 3.4.7

ekran 3.4.5 

ekran 3.8.6

ekran 3.11.8

ekran 3.6.5
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Podsumowaniem lekcji jest zadanie związane z oderwaniem się od automatycznego wykonywania mnożenia i sa-
modzielnym wyszukaniem przez dziecko w swoim umyśle wszystkich iloczynów tabliczki mnożenia przez dwa (ekra-
ny 3.4.10 oraz 3.10.5).

Przez cały czas ukazywany jest związek mnożenia z dodawaniem (ekran 3.7.1).

Warto również pamiętać o ukazaniu dzieciom od początku własności przemienności mnożenia. Program zaczyna od 
ukazania tej własności ilustracją (ekran 3.5.1), a następnie przechodzi do postrzegania jej bardziej abstrakcyjnego 
(ekran 3.5.2 i 3.5.3).

ekran 3.7.1

ekran 3.5.2

ekran 3.5.1

ekran 3.5.3

ekran 3.10.5ekran 3.4.10
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Jednocześnie cały czas utrwalana jest tabliczka mnoże-
nia (ekran 3.5.4 i ekran 3.5.6), następnie ukazywana 
jest ta własność na wielokrotnie powtarzanych przykła-
dach (ekran 3.5.5). 

Aby ułatwić dzieciom zapamiętanie tabliczki mnożenia, 
ukazuje się iloczyny tej tabliczki w  formie szeregu licz-
bowego wielokrotnie wcześniej ćwiczonego i bliskiego 
dziecku (ekran 3.5.10 i ekran 3.9.8).

ekran 3.5.6

ekran 3.5.10

ekran 3.5.5

ekran 3.9.8

ekran 3.5.4
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Kolejnym etapem utrwalania tabliczki mnożenia jest 
wyszukiwanie brakującego czynnika (ekrany 3.5.9 oraz 
3.9.7) oraz porównywanie iloczynu z tabliczki mnożenia 
z  liczbą. Nauczyciel powinien poświęcić temu ćwicze-
niu szczególną uwagę, gdyż wymaga ona wykonania 
w  umyśle dziecka dwóch etapów czynności, a  miano-
wicie obliczenia iloczynu lub iloczynów działań po obu 
stronach nierówności, a  następnie porównania dwóch 
liczb (ekrany 3.5.13, 3.11.12 oraz 3.9.10).

ekran 3.9.7

ekran 3.11.12

ekran 3.5.13

ekran 3.9.10

ekran 3.5.9
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Na zakończenie lekcji pojawiają się zadania mające 
oderwać ucznia od schematycznego myślenia i  stwo-
rzenia mu okazji do myślenia twórczego i  aktywnego, 
opartego nie tylko na materiale liczbowym. W  lekcji 
związanej z  utrwalaniem tabliczki mnożenia przez 2 są 
to palindromy, zarówno liczbowe, jak i  wyrazowe czy 
zdaniowe (ekrany 3.5.8 oraz 3.5.12).

W  lekcji mnożenia przez 3 są to zadania związane 
z ujmowaniem liczb i wyrazów jako zbiorów elementów, 
zliczania ich i porównywania (ekran 3.11.11).

W lekcji mnożenia przez 4 są to łamigłówki wymagające 
badanie rozwiązania metodą prób i błędów, a nie wyko-
nanie konkretnego działania (ekran 3.6.9) oraz zadania 
związane z przeliczaniem składników w przepisach kuli-
narnych (ekran 3.7.9).

ekran 3.5.12

ekran 3.6.9

ekran 3.11.11

ekran 3.7.9

ekran 3.5.8
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W lekcji mnożenia przez 4, 5 i 10 wykorzystane są łamigłówki polegające na odszukiwaniu liczb zastąpionych symbo-
lami w działaniach (ekran 3.8.11 oraz 3.10.10).

Ostatnim etapem pracy nad tabliczką mnożenia jest lekcja zawierająca zadania z całym jej zakresem ukazanym w for-
mie tabeli (ekran 3.13.1).

Dziecko na tym etapie powinno umieć samodzielnie odnaleźć działanie lub kilka działań do podanego wyniku (ekra-
ny 3.13.2 oraz 3.13.5), a także zastosować działanie do znajdywania odpowiedzi na pytania w konkretnych sytu-
acjach codziennych (ekran 3.13.3).

ekran 3.13.1

ekran 3.13.5

ekran 3.13.2

ekran 3.13.3

ekran 3.10.10ekran 3.8.11
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Utrudnieniem takich zadań, które dzieci z natury rozwią-
zują intuicyjnie, jest zadanie wieloetapowe, które wyma-
ga wykonania kilku działań, aby otrzymać odpowiedź. 
Zadania takie dają nauczycielowi możliwość poznania 
różnorodnych strategii rozwiązań stosowanych przez 
uczniów, a uczniom rozwijania umiejętności logicznego 
myślenia (a nie tylko automatycznego wykonywania po-
znanych algorytmów działań) i wykorzystywania zdoby-
tej wiedzy w rozwiązywaniu szerszych problemów ma-
tematycznych (ekran 3.13.7).

Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Tabliczka mnożenia przez 5.

cele
(z odniesieniami do pod-
stawy programowej)

• mnoży liczby przez 5 w zakresie 50 (7.6)
• podaje z pamięci iloczyny tabliczki mnożenia przez 5 w zakresie 50 (7.6)

wykaz nabywanych 
umiejętności

• podawania z pamięci iloczynów tabliczki mnożenia przez 5 w zakresie 50

metody
• podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
• poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
• problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
• praca z całą grupą
• praca dzieci w grupach
• praca indywidualna

środki dydaktyczne • program „321 matma!”

ekran 3.13.7



52

PORADNIK METODYCZNY – PRACA Z PROGRAMEM 321 matma! - KLASA 2

OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Demonstruje dzieciom ilustrację. 
Wyjaśnia, że na dzisiejszej lekcji po-
znają tabliczkę mnożenia przez 5.

Uczniowie przyglądają się ilustracji.

Wspiera pracę uczniów słabszych. 

Na podstawie poznanej własności 
działania przez 5 starają się samo-
dzielnie uzupełnić tabliczkę mnoże-
nia przez 5.

Dzieli uczniów na sześcioosobowe 
grupy. Proponuje dzieciom zabawę 
w grupach.
Obserwuje pracę grup, w przypad-
ku grup bardzo dobrze radzących 
sobie z zadaniem może podpo-
wiedzieć utrudnienie w postaci 
ograniczonego czasu na policzenie 
palców dla szeryfa. W przypadku 
grup słabszych może zapropono-
wać zliczanie palców po koleji.

Jedna osoba w grupie jest Szeryfem 
i zajmuje się zliczaniem. Pozostałe 
osoby trzymają ręce schowane za 
plecami. Na sygnał szeryfa „Pokażcie 
dłonie!” osoby mogą pokazać jedną 
dłoń, obie dłonie lub trzymać obie 
dłonie schowane nadal za plecami. 
Szeryf zlicza dłonie i podaje dzia-
łanie mnożenia i wynik, czyli, ile 
pokazanych jest palców. Po trzech 
próbach następuje zmiana szeryfa 
tak, aby każdy kolejno był szeryfem.

Podpowiada uczniom z trudnościa-
mi możliwość sprawdzenia wyników 
na ekranie 2.

Uczniowie uzupełniają kolejne ele-
menty ciągu liczbowego, wypisując 
iloczyny tabliczki mnożenia przez 5. 



53

PORADNIK METODYCZNY – PRACA Z PROGRAMEM 321 matma! - KLASA 2

Dzieli uczniów na grupy. Proponuje 
zawody w odgadnięcie hasła. 

Każda grupa wykonuje działania 
i odgaduje hasło. 

Zapisuje sobie czas wykonania 
zadania przez kolejne grupy.

Po rozwiązaniu pokazuje hasło na 
swoim urządzeniu nauczycielowi.

Ogłasza wyniki konkursu. Aby 
zminimalizować ryzyko porażki 
u kolejnych grup może podać różne 
kategorie zawodów, np.: 
• 1. miejsce w kategorii grup złożo-

nych z samych dziewczynek,
• 1. miejsce w kategorii grup siedzą-

cych pod oknem
• 1. miejsce w kategorii grup z cza-

sem poniżej 3 minut, aby każda 
z grup dostała jakieś pierwsze 
miejsce.

Wspólnie oklaskują zwycięzców.

Po podsumowaniu zawodów, pyta 
się uczniów, czy znają to przysłowie. 
Co według nich ono oznacza.

Odpowiadają na pytanie nauczycie-
la. Dyskutują nad znaczeniem tego 
przysłowia.

Prosi uczniów, aby usiedli w kręgu 
i proponuje zabawę: „1,2,3 bum”. 
Zabawa polega na odliczaniu kolej-
nych liczb w kręgu i zastępowaniu 
co piątej liczby słowem „bum”. Grę 
można prowadzić do liczby 50 i na-
stępnie zaczynać od początku lub 
odliczać od 50 w dół lub jeżeli na-
uczyciel uzna grupę za odpowied-
nio przygotowaną, można liczyć do 
100 lub tyle, ile dzieci dadzą radę. 

Uczniowie siadają w kręgu. Liczą 
kolejno liczby, osoba na którą 
wypadnie liczba 5 musi powiedzieć 
„bum”. Jeżeli się pomyli, odpada (lub 
musi dać fanta) pozostałe osoby li-
czą dalej. To samo powtarza się przy 
każdej wielokrotności liczby 5.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
w domu wykonali zadanie z ekranu 
3. Sprawdza, czy wszyscy uczniowie 
wiedzą, w jaki sposób rozwiązać 
zadanie.

Uczniowie zaznaczają ekran 3 jako 
pracę do domu.
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Działanie dzielenia, bez zapisu

Na podstawie lekcji: 

6.0. Mnożenie i dzielenie

6.1. Mnożenie parami

6.2. Mnożenie całych rąk

6.3. Potrójne mnożenie

6.4. Sprawiedliwy podział

6.5. Podzielmy się po równo

6.6. Rozmieszczenie

6.7. Pół, ćwierć, coraz mniej

6.8. I jeszcze raz na pół

8.1. Słodkie podziały

8.2. Wielokrotne zgięcia

Dzielenie to najtrudniejsze z  czterech podstawowych 
działań arytmetycznych. Jego rozwiązanie właściwie 
polega na pewnej formie zgadywania odpowiedzi, czy 
też poszukiwania odpowiadającego dzieleniu odpo-
wiedniego mnożenia. Dlatego niezwykle istotne jest, 
aby przed opracowaniem pojęcia dzielenia powrócić 
i  utrwalić znajomość tabliczki mnożenia. Stąd też dział 
szósty programu opierający się na wprowadzeniu poję-
cia dzielenia rozpoczyna się od powtórzenia poznanych 
wcześniej tabliczek mnożenia (ekran 6.0.1).

Trzy kolejne lekcje powtarzają tabliczki mnożenia przez 
2 i 4, przez 5 i 10 oraz przez 3. Nauczyciel powinien roz-
począć od przypomnienia uczniom całej tabliczki mno-
żenia przez dane liczby (ekran 6.1.1) oraz podstawowej 
zasady - przemienności mnożenia (ekran 6.3.2).

ekran 6.1.1

ekran 6.0.1

ekran 6.3.2
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Kluczowe staje się przejście do zadań, w których uczeń do podanego wyniku wyszukuje odpowiednie działanie. Jest 
to niezwykle ważne, gdyż uczniowie bardzo często zapamiętują tabliczkę mnożenia w kolejności: najpierw działanie, 
potem wynik. Jest to oczywiście bardzo dobre i konieczne, niemniej do opanowania działania dzielenia równie istot-
ne staje się opanowanie umiejętności odwracania tej czynności, a mianowicie zgadywania działania, mając podany 
wynik (ekran 6.2.3).

Kolejnym etapem mającym ułatwić uczniom opanowanie dzielenia jest doskonalenie umiejętności znajdowania jed-
nego z czynników przy podanym iloczynie. Właściwie jest to już nieświadomie przez uczniów wykonywana czynność 
dzielenia (ekran 6.1.12).

Podobnym w swojej strukturze są zadania z  rozmienianiem pieniędzy. Uczeń posiadając podaną kwotę (iloczyn), 
musi odnaleźć ilość banknotów o określonej wartości (jeden z czynników – ekran 6.2.8). 

Dopiero po utrwaleniu i przypomnieniu tabliczki mno-
żenia i upewnieniu się przez nauczyciela, czy uczniowie 
sprawnie i bez trudności posługują się mnożeniem, mo-
żemy przejść do właściwego wprowadzenia dzielenia.

Dzielenie jako działanie składa się z  dwóch różnych, 
lecz bardzo zbliżonych znaczeniowo pojęć: mieszczenia 
i podziału.

Podział to zdania polegające na rozdzielaniu elementów 
zbioru do określonej ilości podzbiorów. Operacją wyko-
nywaną w zadaniu jest wyszukiwanie ilości elementów 
przynależnych do pojedynczego podzbioru.

Mieszczenie to zadania opierające się na odnajdywaniu 
ilości podzbiorów, do których rozmieszczamy określoną 
ilość elementów, wiedząc ile elementów ma zawierać 
pojedynczy podzbiór.

ekran 6.1.12

ekran 6.2.3

ekran 6.2.8
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Program „321 matma!” rozpoczyna od wprowadzenia działań na podział. Dzielenie zabawek, cukierków czy kloc-
ków to naturalne doświadczenia, które dzieci od najmłodszych lat zdobywają w domu, przedszkolu i na podwórku. 
Teraz zadaniem nauczyciela jest jedynie ukazanie uczniom związku pomiędzy ich doświadczeniami a matematyką. 
Dlatego też podczas rozwiązywania zadań wskazane jest odwoływanie się do doświadczeń dzieci i  wiązanie ich 
z symbolicznymi działaniami na ilustracjach (ekrany 6.5.1 i 6.4.1).

Podstawową strategią „sprawiedliwego” podziału jest rozdzielanie kolejno do każdego podzbioru po jednym ele-
mencie aż do momentu wykorzystania wszystkich elementów zbioru lub do osiągnięcia ich takiej ilości, która nie 
wystarczy na włożenie po jednym elemencie do każdego podzbioru (ekran 6.5.2). 

Nauczyciel powinien przekazać dzieciom strategię działania, ale pozwolić im wykonywać je w  sposób dla siebie 
najwygodniejszy. Początkowe ekrany opierają się wyłącznie na działaniu na konkrecie i  rozrysowywaniu operacji 
rozdzielania (ekran 6.5.4).

ekran 6.5.2

ekran 6.5.1

ekran 6.5.4

ekran 6.4.1
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Następnie pojawiają się zadania wymagające od ucznia przeniesienia działania na operacje myślowe. Nauczyciel 
jednak powinien zdawać sobie sprawę z  trudności takich operacji i  pozwalać, szczególnie słabszym uczniom, na 
wykonywanie działania na zastępnikach, którymi mogą być palce, kredki w piórniku czy tradycyjne liczydła (ekran 
6.5.3 oraz 6.5.5).

Kolejnym stopniem trudności przechodzenia od reprezentacji koniecznych do reprezentacji enaktywnych są zadania 
związane z abstrakcyjnymi pojęciami jak: miary czy masa przedmiotów. Uczeń musi przejść w swoim myśleniu od 
dzielenia elementów do podziału abstrakcyjnej liczby oznaczającej masę (ekran 6.5.6).

Najtrudniejszym i jednocześnie najciekawszym elementem lekcji będą na pewno zadania związane z przekazaniem 
decyzji o samym zadaniu uczniowi. Jedyną podaną uczniowi wiedzą jest ilość elementów. To od jego pomysłu zależy, 
na ile podzbiorów zostaną podzielone, a w konsekwencji, ile elementów będzie w każdym podzbiorze. Celem tych 
zadań - oprócz podniesienia atrakcyjności lekcji - jest możliwość zróżnicowania poziomu trudności i dostosowania 
go w najlepszy sposób do możliwości osoby rozwiązującej to zadanie (ekran 6.5.7). 

ekran 6.5.6

ekran 6.5.3

ekran 6.5.7

ekran 6.5.5
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Cały czas podczas pracy nad dzieleniem nauczyciel powinien utrwalać i ukazywać związek dzielenia z mnożeniem 
(ekran 6.4.4).

Obie lekcje poświęcone działaniu przez podział zawierają utrwalenie wcześniejszych umiejętności wykonywania 
działań i porównywania liczb wyrażonych za pomocą działań (ekrany 6.4.6 oraz 6.5.8).

Kolejny aspekt dzielenia – mieszczenie – ukazany jest uczniom na podstawie bardzo bliskiej im i opanowanej przez 
nich doskonale czynności kupowania. Dzięki możliwości odwołania się do podstawowych i  bardzo częstych do-
świadczeń uczniów, nauczyciel nie powinien mieć problemu z ukazaniem dzieciom istoty dzielenia jako mieszczenia 
(ekran 6.6.1).

ekran 6.5.8

ekran 6.4.4

ekran 6.6.1

ekran 6.4.6
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W przypadku trudności w opanowaniu tego zagadnienia można w bardzo prosty sposób umożliwić uczniom powrót 
do działań na konkretach i obliczanie wyników za pomocą operacji na banknotach i monetach. Ilustracje w progra-
mie towarzyszące każdemu zadaniu powinny być dużym ułatwieniem w obliczeniach (ekran 6.6.2).

Podobnie w przypadku zadań o kolejnym stopniu trud-
ności, a mianowicie związanych z pojemnością. Zadania 
te, w związku z przejściem do słownego przedstawiania 
problemu, bez ilustracji, mogą sprawiać uczniom większą 
trudność. Wielokrotne doświadczenia, a  również możli-
wość zorganizowania dodatkowych takich doświadczeń 
w  miarę konieczności, pozwalają nauczycielowi zróżni-
cować poziom nauczania (ekrany 6.6.5 oraz 6.6.6).

Dodatkowym zagadnieniem, wykraczającym poza pod-
stawę programową klas 1-3, jest przygotowanie do 
zrozumienia zagadnienia ułamków. Opiera się ona na 
dwóch lekcjach, podczas których nauczyciel ukazuje 
uczniom pojęcia: połowa, ćwierć, trzecia część, zarów-
no w  odniesieniu do części elementów w  zbiorze, jak 
i w drugiej lekcji jako części całości. Materiał ten pomimo 
swojej trudności jest opracowany na konkretach i odwo-
łuje się do wcześniejszych, codziennych sytuacji z życia 
dzieci (ekrany 6.7.1 oraz 6.8.2). 

ekran 6.7.1

ekran 6.6.5

ekran 6.8.2

ekran 6.6.6

ekran 6.6.2
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Zabawy z kolorowymi figurami, po uprzednim zrozumieniu istoty działania, nie powinny przysparzać dzieciom trud-
ności, szczególnie, że w tym przypadku bezpośrednio odwołują się do poznanego przed chwilą dzielenia (ekran 
6.7.2 oraz 6.7.7).

Trudniejszym etapem zrozumienia pojęć: połowa, ćwierć, trzecia część będzie rozpatrywanie ich istoty jako 
rozdzielania jednej całości (ekran 6.8.1).

Tutaj jednak pojawiają się zabawy mające oswoić to pojęcie i dostarczyć uczniom konieczne doświadczenia matema-
tyczne (ekran 6.8.3 oraz 6.8.9) oraz atrakcyjne graficznie, kolorowe figury do rozdzielania na określoną ilość części 
(ekran 6.8.4).

ekran 6.8.9

ekran 6.8.1

ekran 6.7.2

ekran 6.8.4

ekran 6.8.3

ekran 6.7.7
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Rozwinięcie i  utrwalenie tego tematu, zarysowanego 
tu jedynie, znajduje się w dziale ostatnim w klasie dru-
giej: „Świat szalonego naukowca”. Zadania w  lekcjach 
tego działu polegają na praktycznym badaniu pewnych 
własności dzielenia (ekran 8.1.2).

Na podstawie praktycznych działań nauczyciel może 
utrwalić umiejętność dzielenia i  przygotować uczniów 
na trudniejsze problemy związane z dzieleniem, takie jak 
dzielenie z resztą (ekran 8.1.5).

Czynność dzielenia może wbrew pozorom przygotowy-
wać do czynności potęgowania. Wielokrotne zginanie 
kartki na pół, poza dobrą zabawą, pomaga dzieciom 
zrozumieć pewną prawidłowość oraz postarać się wycią-
gnąć logiczne wnioski z prowadzonego doświadczenia 
(ekran 8.2.1).

ekran 8.1.5 ekran 8.2.1

ekran 8.1.2
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Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat
Wprowadzenie do dzielenia przez podział bez wprowadzenia zapisu 
działania.

cele
(z odniesieniami do pod-
stawy programowej)

• doskonali sprawność rachunkową 
• wykonuje czynność podziału po równo (7.6)
• rozumie czynność dzielenia przez podział (7.6)

wykaz nabywanych 
umiejętności

• umiejętność podziału po równo elementów zbioru
• umiejętność tworzenia zadań odejmowania na osi liczbowej

metody

• podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
• poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
• ekspresyjna (tworzenie sztuki)
• problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
• praca z całą grupą
• praca dzieci w grupach
• praca indywidualna

środki dydaktyczne 
• program „321 matma!”
• klocki w kliku kolorach

OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Nauczyciel przygotowuje przed za-
jęciami klocki w kilku kolorach w ilo-
ści, która pozwoli na równy podział 
w każdej z grup. Przed wejściem 
do sali rozdaje każdemu uczniowi 
klocek w określonym kolorze – jest 
to jego przydział do grupy.

Uczniowie zasiadają do wybranych 
grup z klockami.

Prosi o podzielenie się po równo 
klockami w grupach i zbudowanie 
dowolnej budowli.

Uczniowie swobodnie bawią się 
przez chwilę klockami. Ich zadaniem 
jest podzielenie się posiadanymi 
klockami po równo i zbudowanie 
dowolnej budowli.

Nauczyciel podchodzi do każdej 
z grupy, omawia z nimi sposób, 
w jaki podzielili się klockami i spraw-
dza, czy podzielili się po równo.

Nauczyciel łączy po dwie grupy ze 
sobą i prosi, aby ułożyć 10 kloców 
w jednym rzędzie tak, aby były ko-
lejno raz jeden kolor raz drugi.

Uczniowie łączą się w grupy i ukła-
dają kolejno klocki. Liczą, ile jest 
klocków każdego rodzaju.

Prosi o powtórzenie zabawy z 20 
klockami.

Układają kolejno klocki. Liczą, ile jest 
klocków każdego rodzaju.
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Następnie łączy znów grupy po 
dwie tak, że każda grupa ma teraz 
4 kolory klocków i prosi o podobne 
ułożenie najpierw 12, potem 20, 
potem 24 klocków.

Uczniowie łączą się w grupy i ukła-
dają kolejno klocki.

Sprawdza poprawność wykonania 
zadania. Sprząta klocki.

Na podstawie wykonanych do-
świadczeń robią zadanie z klockami.

Sprawdza poprawność wykonania 
zadania.

W podobny sposób, jednak już bez 
kolorów, a z inicjałami dzieci wyko-
nują zadanie 2.

Sprawdza poprawność wykonania 
zadania. Pomaga osobom, którym 
zadanie sprawia trudność, podaje 
im klocki do wykonania obliczeń 
jako liczmany, zastępując śnieżki.

Wykonują zadanie 3.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
w domu wykonali zadanie z ekranu 
4. Sprawdza, czy wszyscy uczniowie 
wiedzą, w jaki sposób rozwiązać 
zadanie.

Uczniowie zaznaczają ekran 4 jako 
pracę do domu.
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Pojęcia geometryczne

Na podstawie lekcji: 

4.0. Geometria

4.1. Jaki kształt ma mój tornister?

4.2. Trudne nazwy

4.3. Geometria przestrzenna

4.4. Perspektywa

4.5. Jaki kształt ma kartka w książce?

4.6. Figury geometryczne

4.7. Kolorowe rysowanki

4.8. Kolorowe kształty

4.9. Dwukrotność i połowa

4.10. Punkty i odcinki

4.11. Pojęcia geometrii

4.12. Linijki w dłoń

4.13. Mierzenie długości

4.14. Obwód

4.15. Pole

W okresie nauczania wczesnoszkolnego uczenie geometrii powinno opierać się na obserwacji świata i doświadczaniu 
go, obserwacji przestrzeni wokół dzieci i klasyfikowaniu jej elementów według określonych cech dotyczących kształtu;  
na manipulacji przedmiotami, rysowaniu ich i przekształcaniu. Dziecko powinno na podstawie tych wielokrotnych 
działań samodzielnie kształtować w swoim umyśle pojęcia geometryczne. Zadaniem dorosłego jest wspieranie i or-
ganizowanie tego procesu.

W klasie pierwszej naukę geometrii powinno się rozpoczynać od rozpoznawania figur geometrycznych, najlepiej 
zachowując kolejność:

1. poznawanie przedmiotów przypominających określone kształty i  kojarzenie nazw figur 
z nimi

2. poznawanie zewnętrznych cech przedmiotów dotyczących kształtu i formułowanie na ich 
podstawie pojęć geometrycznych.

W pierwszym okresie doświadczeń geometrycznych ważniejsze są manipulacje i doświadczenia związane z przed-
miotami niż znajomość nazw figur.

Istotne jest, aby doświadczenia dzieci prowadziły do spostrzeżenia, że kształt figur nie jest zależny od koloru, wielkości 
i ułożenia przedmiotów. 

W  związku z  powyższymi założeniami uczenie geometrii w  programie „321 matma!” rozpoczyna się od obserwa-
cji przedmiotów codziennego użytku i kojarzenia ich z określonymi kształtami (ekran 4.0.4), a także poszukiwania 
w otaczającej dziecko rzeczywistości przedmiotów posiadających różne kształty (ekran 4.0.2).

ekran 4.0.4 ekran 4.0.2
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Warto również w  początkowym okresie pracy z  geometrią przeprowadzić gry i  eksperymenty, które zaintrygują 
uczniów i rozbudzą w nich potrzebę poznawania świata geometrii (ekran 4.0.5 oraz 4.0.6) . 

Ponieważ jednak otaczająca nas rzeczywistość i przedmioty w niej są trójwymiarowe, autor programu jako pierw-
sze wprowadza odpowiedniki trójwymiarowe kształtu figur. Dzieci funkcjonując w rzeczywistości trójwymiarowej, 
bawiąc się klockami, rzucając piłką i manipulując przedmiotami znajdującymi się wokół, intuicyjnie odczuwają prze-
strzeń i posiadają odpowiednią masę apercepcyjną do kształtowania wiedzy geometrycznej. Pozwala to na bardziej 
wierne i bliższe dziecku zrozumienie cech przedmiotów (4.1.1).

Pierwszym etapem poznawania brył przestrzennych jest kojarzenie ich z ich odpowiednikami w rzeczywistości, czyli 
przedmiotami o zbliżonym do figury kształcie (4.1.5).

ekran 4.1.1

ekran 4.0.5

ekran 4.1.5

ekran 4.0.6
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Kolejny to doskonalenie spostrzegawczości oraz analizy i syntezy wzrokowej uczniów, opierających się na porówny-
waniu figur przestrzennych, szukaniu takich samych, odwzorowywaniu ich oraz dzieleniu na części. Ćwiczenia te nie 
wymagają od dziecka żadnej wiedzy i znajomości pojęć geometrycznych (4.1.2, 4.1.4 oraz 4.1.6).

Dopiero po uwrażliwieniu uczniów na świat figur przestrzennych i przygotowaniu go do uważnego spostrzegania 
cech i własności tych figur można zapoznać uczniów z ich nazwami. Jest to materiał wykraczający poza podstawę 
programową, dlatego nauczyciel w przypadku grupy z trudnościami w opanowaniu podstawowego materiału może 
go pominąć. Jednakże jego atrakcyjność i rozmaitość doświadczeń dzieci z materiałem geometrycznym w codzien-
nym życiu sprawia, że mogą być to dla nich bardzo ciekawe i wciągające zajęcia, dające im bardzo dużo pozytywnych 
emocji (4.2.1).

Dalsza część lekcji doskonali umiejętność analizy i syntezy wzrokowej kształtów przestrzennych (4.2.2 oraz 4.2.3).

ekran 4.2.2

ekran 4.1.6

ekran 4.1.2

ekran 4.2.3

ekran 4.2.1

ekran 4.1.4



67

PORADNIK METODYCZNY – PRACA Z PROGRAMEM 321 matma! - KLASA 2

Klocki są naturalnym i bliskim dziecku narzędziem konstrukcyjnym. Nauczyciel powinien wykorzystywać je na lekcji, 
gdyż uczniowie w sposób naturalny traktują je jako tworzywo kształtów. Dodatkowo są materiałem służącym na co 
dzień do zabawy, który wywołuje pozytywne skojarzenia i emocje. Jest to powód, dla którego są bardzo często wy-
korzystywane w programie  „321 matma!” również do nauki geometrii (4.2.4).

Dalsza część materiału, lekcja 4.3, jest rozszerzeniem wprowadzonym dla grup o  wysokim poziomie nauczania. 
Dobrze jest, aby pracy z programem towarzyszyły modele brył tak, aby uczniowie mogli nimi manipulować i w ten 
sposób w szerszym zakresie dostarczać sobie spostrzeżeń. Lekcja ta wprowadza nie tylko nazwy brył, ale również 
nazwy ich części, takie jak krawędź, ściana boczna, wierzchołek, podstawa (4.3.1).  

Następne ćwiczenia zmierzają do ukazania dziecku cech charakterystycznych figur przestrzennych z punktu widze-
nia ich budowy. Oczywiście dzieje się to na poziomie obserwacji, a nie pamięciowym (ekran 4.3.3).

Uczniowie utrwalają znajomość figur, odkrywając określone figury (4.3.5).

ekran 4.3.3

ekran 4.2.4

ekran 4.3.5

ekran 4.3.1
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Opowiadając o poznanych figurach innej osobie, przechodzą na poziom bardziej abstrakcyjny zapamiętywania. Już 
nie tylko kojarzą figurę z ilustracją czy przedmiotem, ale werbalizują swoje wyobrażenie kształtu. Dobrze jest, aby na-
uczyciel zwrócił uwagę na sposób opowiadania o figurze. W przypadku ucznia zdolnego warto podpowiedzieć mu, 
aby opowieść o figurze oparł na poznanych wcześniej pojęciach dotyczących jej budowy (4.3.7).

Pomocne w umiejętności formułowania opisu słownego figury przestrzennej może być ćwiczenie polegające na 
odgadywaniu już przygotowanych zagadek (ekran 4.3.8).

Obserwacja, porównywanie i opisywanie figur w sposób bezpośredni prowadzi do pojęcia perspektywy. Dziecko 
w tym okresie bez problemu powinno zrozumieć, że istnieją różne punkty widzenia. Jest to bardzo bogaty temat, 
w którym można w bardzo łatwy sposób przejść od różnego postrzegania w rzeczywistości otaczających nas przed-
miotów do tematów bardziej abstrakcyjnych dotyczących różnic w myśleniu, postrzeganiu wartości i różnic kultu-
rowych. W programie ukazany jest on jedynie jako wstęp przygotowujący do wprowadzenia tematyki perspektywy 
i rzutów na materiale konkretnym (ekran 4.4.1).

Ćwiczenia opierają się na ustalaniu, jak dany przedmiot zauważyłaby konkretna osoba (4.4.2).

ekran 4.4.1

ekran 4.3.7

ekran 4.4.2

ekran 4.3.8
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Dodatkowo zadania zachęcają do działań manipulacyj-
nych na przedmiotach, np.: samodzielne budowanie 
zamku z  kartonów i  analizowanie jego wyglądu z  róż-
nych punktów widzenia (4.4.4).

Dopiero po rozbudzeniu w  dzieciach świadomości ist-
nienia przełożenia świata rzeczywistego na kształty ma-
tematyczne przechodzimy do przestrzeni i  figur dwu-
wymiarowych. W  klasie drugiej poznajemy już figury 
z  uwzględnieniem ich grup, czyli trójkątów, czworoką-
tów i kół (4.5.1). 

Uczeń utrwala poznane figury, przeliczając ich ilość w ry-
sunkach (4.5.2), kolorując ilustracje według kodu rysun-
kowego (4.5.6) oraz porządkują figury o różnych kształ-
tach do odpowiednich grup (4.5.3).

ekran 4.5.6

ekran 4.5.1

ekran 4.5.3

ekran 4.5.2

ekran 4.4.4
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Aby powiązać abstrakcyjne figury dwuwymiarowe z wcześniejszymi doświadczeniami i wrażeniami obecnymi już 
w umyśle dziecka, pojawia się zadanie odszukania w otoczeniu przedmiotów, które można by sprowadzić do okre-
ślonego symbolu i narysowania ich (4.5.4).

W lekcji zawiera się również przejście do opisu słownego figury w formie zagadek do rozwiązania przez ucznia (4.5.5)
oraz praca nad analizą i syntezą wzrokową (4.5.8).

Nauczyciel sumując doświadczenia uczniów, powinien przejść do kolejnego etapu znajomości figur i zwrócić ich 
uwagę na najistotniejsze cechy określonych kształtów oraz przedstawić uczniom zależność ich nazw od cech cha-
rakterystycznych figur, np.: „trójkąty, bo trzy kąty”. Dobrze jest, aby nauczyciel tak poprowadził proces dydaktyczny, 
aby to uczniowie doświadczając i analizując wygląd figury, sami odkryli tę zależność (4.6.1), a następnie utrwalili ją, 
rysując określone wielokąty (4.6.3) oraz odgadując zagadki dotyczące ich (4.6.7).

ekran 4.6.3

ekran 4.5.8

ekran 4.5.4

ekran 4.6.7

ekran 4.6.1

ekran 4.5.5
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W  kolejnych lekcjach następuje doskonalenie umiejęt-
ności rysowania figur płaskich (4.7.1) oraz utrwalanie 
nazw i ukazywanie niezależności pojęć od koloru, wiel-
kości czy ułożenia w przestrzeni (4.7.4 i 4.7.5). 

ekran 4.7.1

ekran 4.7.5

ekran 4.8.6

ekran 4.7.4

ekran 4.6.8

Przez cały czas lekcje przeplatane są ćwiczeniami, których zadaniem jest doskonalenie umiejętności analizy i syntezy 
wzrokowej (ekran 4.6.8 i 4.8.6), tworzenia regularnych wzorów, mozaik (4.4.5) oraz przygotowania do wprowadze-
nia innych pojęć matematycznych – na przykład z zakresu kombinatoryki (4.7.8) czy przyporządkowania – (4.8.5 
i 4.8.7).
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Mając świadomość atrakcyjności, lecz również trudności geometrii, nauczyciel powinien położyć nacisk na dużą ilość 
powtórzeń i ćwiczeń podanego materiału, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego opanowania przez ucznia 
znajomości figur płaskich, która jest niezbędna do rozwijania dalszych umiejętności geometrycznych (4.8.1 i 4.8.3).

ekran 4.7.8

ekran 4.8.7

ekran 4.8.3

ekran 4.4.5

ekran 4.8.5

ekran 4.8.1
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Opierając się na codziennych doświadczeniach dziecka, nie powinniśmy się bać wprowadzania pojęć powiększania 
i pomniejszania kształtów. Jest to naturalne, że dziecko jest mniejsze niż dorosły, a słoń większy niż mrówka. Pojęcie 
dwa razy większych lodów jest naturalne dla dziecka pomimo nieznajomości mnożenia. Nauczyciel wprowadzając 
pojęcia „dwa razy większe”, „o połowę mniejsze”, powinien odwołać się do codziennych doświadczeń bliskich dziecku 
takich jak dzielenie na pół kartki papieru, składanie dwóch klocków i tworzenie kształtu dwa razy większego. Nawet 
dmuchanie balonu w przybliżeniu ukazuje powiększanie i pomniejszanie figur.

Następnie przechodzimy do bardziej abstrakcyjnych kształtów (4.9.1) i ich syntezy (4.9.3). 

Kształtując pojęcie większości i mniejszości, program odwołuje się do bliskich dziecku treści np. liter (4.9.5).

Na zakończenie umieszczone są ćwiczenia analizy wzrokowej coraz bardziej skomplikowanych kształtów złożonych 
z wielu figur (4.9.9 i 4.9.10) oraz ich powiększania (4.9.8). 

ekran 4.9.10

ekran 4.9.5

ekran 4.9.1

ekran 4.9.8

ekran 4.9.9

ekran 4.9.3



74

PORADNIK METODYCZNY – PRACA Z PROGRAMEM 321 matma! - KLASA 2

Kolejnym zagadnieniem geometrycznym w  klasie drugiej są podstawowe pojęcia geometryczne takie jak punkt, 
odcinek, prosta, łamana czy półprosta. Dziecko w klasach początkowych nie musi znać definicji pojęć geometrycz-
nych. Odcinek jest czymś bardzo abstrakcyjnym. By ukazać odcinek w sytuacji bardziej konkretnej można posłużyć 
się kawałkiem sznurka czy prostym patykiem oraz szukać z uczniami w otoczeniu innych przedmiotów ilustrujących 
go. Jeżeli chcemy przygotować dodatkowo dzieci do rozumienia definicji odcinka jako zbioru punków, możemy 
na przykład dać każdemu dziecku kółko wycięte z papieru. Ułożenie tych kółek na podłodze jedne obok drugich 
w jednej linii, po wejściu na krzesełko czy stolik i spojrzeniu na nie pozwoli nam zobaczyć odcinek i zrozumieć jego 
konstrukcję, jako zbioru punktów oraz co to znaczy, że jest zakończony punktem A i B. Następnie nauczyciel może 
podsumować zebrane doświadczenia ekranem (4.10.1).

Następnie program nawiązuje do zdobytych już w klasie pierwszej umiejętności mierzenia, pozwalając na utrwalenie 
w umyśle dziecka świadomości skończoności odcinka, co pomoże mu odróżnić pojęcie prostej czy półprostej od 
odcinka (4.10.2). 

Program odwołuje się do odnajdywania w otaczającej rzeczywistości elementów (np. palec), które można odwzoro-
wać za pomocą odcinka (4.10.3). 

Nauczyciel może pozwolić na mierzenie przez uczniów kolejnych swoich palców, rysowanie odpowiednich odcin-
ków, porównywanie ich pomiędzy dziećmi, aby dać dzieciom świadomość pewnej względności. Temu służyć może 
też mierzenie wzrostu dzieci w klasie i porównywanie ich (4.10.6).

ekran 4.10.1

ekran 4.10.3

ekran 4.10.2

ekran 4.10.6
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Kolejnym stopniem trudności jest mierzenie odcinków 
nałożonych na siebie, które wymaga nie tylko zmiany 
ułożenia narzędzia pomiaru, lecz również analizy wzro-
kowej (4.10.8). 

Po takim przypomnieniu i utrwaleniu pojęcia odcinka - 
opanowanego już w klasie pierwszej - nauczyciel może 
pokazać uczniom więcej pojęć geometrycznych, takich 
jak prosta, półprosta, łamana czy kąt. Większość z dzieci 
posiada już doświadczenia z życia codziennego dotyczą-
ce tej sfery, niemniej zadaniem nauczyciela jest podsu-
mowanie, zebranie wcześniejszej wiedzy uczniów oraz 
powiązanie jej z nazwami geometrycznymi. 

ekran 4.10.8

ekran 4.11.3

ekran 4.11.2

ekran 4.11.1

ekran 4.11.4

Dobrze jest w tej sytuacji prowadzić wiele doświadczeń i zabaw pomagających uczniom na samodzielne odkrywanie 
znaczenia pewnych pojęć (4.11.3), a dopiero potem ukazywanie ich nazw, ilustracji do nich (4.11.1) oraz ich wer-
balizowanie (na przykład przez zagadki – 4.11.2). W programie utrwalanie nazw geometrycznych (4.11.4 i 4.11.7) 
przeplatane jest zabawami związanymi z rysowaniem i konstruowaniem (4.11.5).
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Kolejnym zagadnieniem geometrycznym w  klasie 
drugiej, opanowanym już w  pewnym zakresie przez 
uczniów, jest wyjaśnienie sposobu prowadzenia pomia-
ru za pomocą linijki (4.12.1) i  mierzenia w  sytuacjach 
konkretnych, co pozwala zrozumieć sens tej czynności 
(4.12.2 i 4.12.3).

ekran 4.11.7 ekran 4.11.5

ekran 4.12.1

ekran 4.12.3ekran 4.12.2
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Dodatkowo na ekranie tym pojawia się szacowanie. Jest to czynność bliska dziecku, ponieważ stykając się z pojęciem 
pomiaru w dzieciństwie, oceniało ono przedmioty szacunkowo, co jest dłuższe, krótsze, co mi się zmieści w pudełku, 
co nie (4.12.8 i 4.13.1). 

Początkowo dziecko mierząc przedmioty, w naturalny sposób dostosowuje ułożenie narzędzia do jego położenia. 
Kolejny etap to przejście do płaszczyzny dwuwymiarowej, gdy dziecko zamierza zapisać wyliczenia. W pomiarach 
i elastyczności myślenia ucznia może przeszkadzać skupienie się na ułożeniu poziomym czy pionowym, co sugero-
wać mogą krańce kartki, kratki na stronach zeszytu. Poczucie zagubienia może wywoływać też inne ułożenie przed-
miotu, odcinka czy figury i konieczność manewrowania linijką Dlatego program wprowadza ćwiczenia wymagające 
od ucznia postrzegania odcinków w różnym ułożeniu i przestawiania narzędzia pomiaru (4.12.5 i 4.12.6).

Pomaga to następnie przejść do mierzenia nietypowych figur ułożonych w niestandardowy sposób (4.12.7 i 4.13.6).

ekran 4.12.7

ekran 4.12.5

ekran 4.12.8

ekran 4.13.6

ekran 4.12.6

ekran 4.13.1
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Kolejnym etapem opanowania umiejętności posługiwa-
nia linijką jest rysowanie odcinków o określonej długości 
(4.13.7). 

Nauczyciel po wprowadzeniu figur geometrycznych, 
sposobów pomiaru odcinka, rysowania odcinka o kon-
kretnej długości i upewnieniu się, że uczniowie opano-
wali te umiejętności, może przejść do zagadnień ob-
liczania obwodu i  pola figur. Tematy te, ukazywane są 
bez wprowadzania wzorów, na konkretnych przykładach 
ukazujących istotę obliczeń. 

Obliczanie obwodu rozpoczyna się od ukazania, czym 
jest obwód figury (4.14.1).

Działania manipulacyjne wykorzystujące sznurek i przed-
mioty z najbliższego otoczenia dziecka pomogą ucznio-
wi zrozumieć sposób obliczania obwodu figur. Działania 
takie dobrze jest przeprowadzać kilkukrotnie i  porów-
nywać ze sobą wyniki pomiarów (4.14.2) i  przejść do 
prowadzenia takich obliczeń na coraz bardziej abstrak-
cyjnych ilustracjach (4.14.3 i 4.14.4).

ekran 4.14.3

ekran 4.14.1

ekran 4.14.4

ekran 4.14.2

ekran 4.13.7
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Kolejne ćwiczenia polegają na doskonaleniu umiejętności mierzenia obwodu coraz bardziej skomplikowanych figur 
(4.14.7) oraz tworzenia figur o podanym obwodzie (4.14.6).

ekran 4.14.7

ekran 4.15.1

ekran 4.14.6

ekran 4.15.2

We wszystkich przypadkach program nie narzuca sposobu znajdywania przez dzieci obwodu figur. Uczeń w zależ-
ności od umiejętności może przyjąć zasadę mierzenia kolejno wszystkich boków linijką tak jak sznurkiem i odczyty-
wania ostatecznego wyniku, mierzenia oddzielnie wszystkich boków i sumowania ich lub ułatwiania sobie czynności 
za pomocą szukania boków o identycznych wymiarach. Pozwoli to nauczycielowi na dostosowanie sposobów pracy 
do możliwości i zdolności uczniów.

Również ukazując pojęcie pola figury w programie, nie ma podanych wzorów, lecz jedynie istota działania. Co więcej, 
nie wiąże się obliczeń z pomiarami boków, a jedynie z pomiarem za pomocą figury wzorcowej (jednostkowej) i obli-
czania, ile razy dana figura zmieści się w większej figurze, której pole obliczamy. Zadania takie pojawiały się w progra-
mie już wcześniej, więc uczniowie powinni instynktownie odwołać się do wcześniejszych działań (4.15.1 i 4.15.2). 

Na tym etapie nie pojawiają się również żadne obliczenia dotyczące pola. Wszystkie działania wykonywane są na 
poziomie rysowania figur o podanej ilości kwadratów jednostkowych lub o takim samym polu jak narysowana figura 
(4.15.3 i 4.15.4).
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Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Perspektywa. 

cele
(z odniesieniami do pod-
stawy programowej)

• określa położenie obiektu względem wybranego obiektu (7.17)

wykaz nabywanych 
umiejętności

• umiejętność określania punktów widzenia różnych osób

metody

• podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
• poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
• ekspresyjna (tworzenie sztuki)
• problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
• praca z całą grupą
• praca dzieci w grupach
• praca indywidualna

środki dydaktyczne 

• program „321 matma!”
• klocki
• pudełko z narysowanymi słońcem, księżycem i gwiazdami na ściankach pudełka
• maskotka, najlepiej królik
• kartony, bibuła, taśma klejąca, kredki, klej
• kartki

ekran 4.15.3 ekran 4.15.4
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OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Nauczyciel opowiada dzieciom, 
że jest Wielkim Magikiem i będzie 
pokazywał im sztuczki.
Jako pierwszą sztuczkę pokazuje im 
magiczne pudełko i wyciąga z niego 
maskotkę.

Uczniowie oglądają przedstawienie.

Sadza maskotkę z boku pudełka 
i opowiada dzieciom o swoim 
magicznym pudełku, patrząc na 
niego z góry i mówiąc: „Ja widzę, że 
moje pudełko jest…”. Równocześnie 
udaje dyskusję z maskotką, która 
protestuje i mówi, że magiczne pu-
dełko jest zupełnie inne i opowiada, 
jakie jest tak jakby patrzyło na nie 
z boku, gdzie siedzi.
Nauczyciel prosi dzieci o rozstrzy-
gnięcie, kto ma rację.

Uczniowie wypowiadają swoje 
zdanie.

Nauczyciel prowadzi tak dyskusję, 
aby uczniowie doszli do spostrze-
żenia, że każdy z nich ma rację, bo 
widzi pudełko z innego punktu 
widzenia.

Nauczyciel sprawdza, czy wszyscy 
uczniowie zrozumieli, skąd się biorą 
różnice w spostrzeganiu z różnych 
punktów widzenia.

Na podstawie wcześniejszego do-
świadczenia wykonują zadanie 1 i 3.

Wykonują zadanie z ekranu 4.
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Nauczyciel rozdaje kartony, bi-
bułę i materiały plastyczne. Dzieli 
uczniów na czteroosobowe grupy. 
Prosi, aby uczniowie w ciągu 20 
minut zbudowali zamek z kartonów 
i ozdobili go według uznania.

Uczniowie tworzą zamki w grupach.

Nauczyciel prosi, aby usiedli z czte-
rech stron zamku i narysowali to, co 
widzą ze swojej strony.

Siadają z czterech stron zamku 
i rysują to, co widzą.

Nauczyciel zwraca uwagę na różni-
ce w rysunkach.

Uczniowie układają rysunki koło 
siebie i porównują je. Oglądają 
zamek z każdej strony, sprawdzając 
wzajemnie poprawność rysunków.

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję 
na temat: Kiedy jeszcze możemy 
widzieć to samo z różnych punktów 
widzenia?

Uczniowie wyszukują przykłady 
spoza matematyki, kiedy pojawiają 
się u ludzi różne punkty widzenia.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
w domu wykonali zadanie z ekranu 
2. Sprawdza, czy wszyscy uczniowie 
wiedzą, w jaki sposób rozwiązać 
zadanie.

Uczniowie zaznaczają ekran 2 jako 
pracę do domu.
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Zrozumienie pojęcia czasu u dzieci w wieku młodoszkol-
nym jest subiektywne. Opiera się na mało precyzyjnych 
pomiarach i  określeniach związanych z  codziennymi 
czynnościami. W  klasie pierwszej uczniowie opanowali 
podstawowe pojęcia związane z upływem czasu. W kla-
sie drugiej nauczyciel rozpoczyna od utrwalenia umie-
jętności odczytywania wskazań zegara na podstawie hi-
storyjki obrazkowej. Uczniowie odnajdując prawidłową 
kolejność ilustracji, mogą pracować w oparciu o odczy-
tanie kolejnych godzin na zegarach lub też w przypadku 
dzieci, którym sprawiłoby to trudność, mogą rozpocząć 
od ułożenia w  logicznym ciągu ilustracji i  sprawdzenia, 
czy zgadza się z tym upływ czasu na zegarach (5.0.1).

Następnie utrwalana jest umiejętność odczytywania go-
dzin i połówek godzin (5.1.1 i 5.2.1).

Umiejętności praktyczne – czas

Na podstawie lekcji: 

5.0. Pomiary świata

5.1. Lekcja na pół godziny

5.2. Długie godziny

5.3. Kwadrans na zabawę

5.4. Ile czasu minęło?

5.5. Płynie czas

5.6. Co było i będzie

ekran 5.1.1 ekran 4.2.1

ekran 5.0.1
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W lekcjach pojawiają się zarówno zadania pozwalające dziecku na samodzielne układanie wskazówek do zapisanej 
godziny, jak i odczytywanie i prawidłowe zapisywanie pokazywanych na zegarze godzin (5.1.3 i 5.2.2).

ekran 5.2.2

ekran 5.2.4

ekran 5.2.7

ekran 5.1.3

ekran 5.1.8

Istotny dla zrozumienia pojęcia czasu jest jego aspekt następstwa. Czynności w życiu dziecka dzieją się w określo-
nych kolejnościach. Miesiące, lata, dni następują po sobie. Najbliższe dziecku jest następstwo zdarzeń w ciągu dnia. 
Rytm dnia porządkuje działania dziecka i daje mu poczucie bezpieczeństwa (5.1.8 i 5.2.4). 

Nowością w  klasie drugiej jest ukazywanie uczniom 
względności godziny w zależności od miejsca. Uczniowie 
w tym wieku rzadko jeszcze stykają się z pojęciem stref 
czasowych i  nie ma potrzeby wymagania od niech za-
pamiętania takich informacji, jednak ćwiczenie związane 
z obliczaniem godzin w różnych miastach w zależności 
od godziny w Warszawie, może być równocześnie bar-
dzo interesujące i  pobudzające ciekawość dzieci oraz 
dające miejsce do wykorzystania i  rozwinięcia tematu 
przez nauczyciela. Może być to przyczynek do zabawy 
i pracy z globusem oraz początek doświadczeń związa-
nych z obiegiem Ziemi wokół Słońca i jego konsekwencji 
(ekran 5.2.7).
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Kolejne lekcje związane z upływem czasu ukazują coraz bardziej szczegółowo umiejętność odczytywania godzin. 
Oddzielna lekcja poświęcona jest powszechnie używanemu pojęciu kwadransa i  jego wartości czasowej (ekrany 
5.3.1 i 5.3.4).

Ćwiczenia opierają się na przykładach konkretnych czynności odbywających się w ramach chronologii planu dnia 
(5.3.3 i 5.3.5).

Z czasem pojawiają się zadania coraz trudniejsze wymagające pracy na materiale abstrakcyjnym, związane z przesta-
wianiem wskazówek zegarów i prawidłowego odczytywania godzin z zegarów (5.3.2 i 5.3.8).

ekran 5.3.1

ekran 5.3.3

ekran 5.3.2

ekran 5.3.4

ekran 5.3.5

ekran 5.3.8



86

PORADNIK METODYCZNY – PRACA Z PROGRAMEM 321 matma! - KLASA 2

Z następstwem zdarzeń wiążą się również pojęcia „wcześniej”, „później”. W programie pojawiają się zajęcia uczące 
dzieci spostrzegania upływu czasu i  rozumienia sytuacji wydarzających się określony czas wcześniej czy później. 
Z takimi sytuacjami dziecko spotyka się na co dzień, na przykład opowiadając innym swoje wcześniejsze przeżycia. 
Ważne, aby nauczyciel uporządkował wiedzę dzieci w tym temacie oraz rozwinął ją w kontekście zdobytych umie-
jętności związanych z czasem (5.4.1).

Odpowiednie przesuwanie wskazówek zegara utrwala u dzieci umiejętność odczytywania godzin na zegarze, ale 
również uwrażliwia ich na upływający czas. Istotne jest, aby nauczyciel zwracał uwagę na kierunek kręcenia przez 
ucznia wskazówkami zegara (5.4.2 i 5.4.7). 

Wykonywanie takich zadań wprowadza dzieci w  tematykę przeszłości i  przyszłości. Istotne jest rozumienie przez 
dziecko tych pojęć w kontekście bliskich mu codziennych czynności i wydarzeń (ekran 5.4.4).

ekran 5.4.1

ekran 5.4.7

ekran 5.4.2

ekran 5.4.4
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Dość trudne, chociaż ćwiczone i opanowane już w klasie 
pierwszej, są obliczenia zegarowe związane z upływem 
godzin oparte na sytuacjach praktycznych. Nie pojawia 
się tu żadne działanie czy zapis matematyczny rozwiązań 
zadania. Rozwiązanie sytuacji uczeń odnajduje, przesu-
wając wskazówki zegara i przeliczając upływające godzi-
ny. Przygotowuje go to jednak do prowadzenia takich 
obliczeń w przyszłości (5.4.8).

Zwieńczeniem tematyki związanej z  upływem czasu 
w klasie drugiej jest pojęcie minuty i jej wartości w upły-
wającym czasie oraz przygotowanie do zdobycia umie-
jętności odczytywania dowolnych godzin na zegarze. 
W  klasie drugiej ćwiczenia opierają się na godzinach 
zaokrąglonych do pełnych pięciominutówek. Jeżeli na-
uczyciel zauważy, że grupa nie jest jeszcze gotowa do 
tak szczegółowej pracy na zegarach może przesunąć ten 
temat na początek klasy trzeciej (5.5.1 i 5.6.1).

ekran 5.5.1 ekran 5.6.1

ekran 5.4.8
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W  lekcjach pojawiają się ćwiczenia związane z  upły-
wem czasu (5.5.2), przestawianiem wskazówek zegara 
o podaną wartość czasu (5.5.3 i 5.6.3), odczytywaniem 
godziny podanej na zegarze, przy czym w trudniejszych 
przykładach pojawia się podpowiedź kolorem (5.5.2) 
oraz uświadamianiem uczniom wartości czasowej pew-
nych przedziałów (5.6.4).

ekran 5.5.2

ekran 5.6.3

ekran 5.6.4

ekran 5.5.3

ekran 5.5.2
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Przez cały czas w lekcjach pojawiają się zadania odwołu-
jące się do codziennych doświadczeń dzieci, ich ulubio-
nych czynności i wydarzeń z dnia (5.6.5).

Pojawiają się również obliczenia zegarowe opierające 
się na jednostce minutowej. Zadania te dotyczą prak-
tycznych działań na konkretnych czynnościach (5.5.4 
i 5.5.6).

ekran 5.6.5

ekran 5.5.6ekran 5.5.4
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Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Kwadrans na zabawę.

cele
(z odniesieniami do pod-
stawy programowej)

• posługuje się pojęciami: minuta, godzina (7.15)
• odczytuje wskazania zegarów z dokładnością do 15 minut (7.15)
• porządkuje czynności w kolejności (7.15)
• zna i rozumie pojęcie kwadransa (7.15)

wykaz nabywanych 
umiejętności

• umiejętność szacowania czasu w kontekście codziennych czynności w zakresie 
kwadransa

metody

• podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
• poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
• impresyjna (kontakt ze sztuką)
• ekspresyjna (tworzenie sztuki)
• problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
• praca z całą grupą
• praca indywidualna

środki dydaktyczne 

• program „321 matma!”
• zegar wskazówkowy 
• timer lub budzik
• kreda
• album malarstwa z reprodukcją obrazu Salvadora Dalego „Trwałość pamięci”
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OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Nauczyciel demonstruje na zegarze, 
w jaki sposób zmienia położenie 
wskazówka minutowa podczas 
kwadransa, ile kwadransów jest 
w godzinie, jak odczytywać kolejne 
kwadransy na zegarze.

Uczniowie studiują ilustrację ukazu-
jącą czas trwania kwadransa.

Nauczyciel pomaga i przypomina, 
w jaki sposób odczytujemy kwa-
dranse z tarczy zegara.

Uczniowie wykonują zadanie 2, 
wybierając odpowiednie określenia 
do tarcz zegara.

Na podłodze rysuje duży zegar, 
zaznacza na nim jedynie środek 
i godzinę 12. Prosi uczniów o po-
dzielenie go na kwadranse.

Uczniowie starają się podzielić 
odpowiednio zegar.

Przypomina, gdzie na zegarze jest 
pierwszy, drugi, trzeci i czwarty 
kwadrans. Proponuje zabawę „Skoki 
na kwadrans”. 

Podaje polecenia konstrukcji:
„pierwszy kwadrans”,
„drugi kwadrans” itd.
Ewentualnie, jeżeli grupa jest do 
tego gotowa: „za kwadrans”, „kwa-
drans po”, „dwa kwadranse po”, „trzy 
kwadranse po”, „za dwa kwadranse”.

Uczniowie po usłyszeniu polecenia, 
na którym kwadransie mają się 
znaleźć, jak najszybciej wskakują na 
określone pole.
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Zmazuje zegar z podłogi. Kolorują odpowiednie pola zegara.

Prosi o uporządkowanie wydarzeń 
z życia pewnej uczennicy.

Porządkują chronologicznie 
wydarzenia. 

Prosi uczniów o opowiedzenie dnia 
tej uczennicy.

Wybrani uczniowie opisują wyda-
rzenia. Odczytują godziny.

Pokazuje obraz Salvadora Dalego 
„Trwałość pamięci”. Prosi, aby 
uczniowie podzielili się swoimi od-
czuciami na jego temat. Mówi kilka 
informacji na temat obrazu. 

Uczniowie opowiadają swoje wraże-
nia, emocje.

Proponuje zabawę „Obraz na czas”. 
Zadaniem uczniów będzie naryso-
wanie obrazu o tytule „Kwadrans” 
w czasie jednego kwadransa. 

Uczniowie przez chwilę zastana-
wiają się, co będą rysować i w jaki 
sposób.

Nastawia timer i mówi „Czas start”. 
Po upływie kwadransa ogłasza: 
„koniec”.

Uczniowie rysują swoje wyobraże-
nie kwadransa przez 15 minut.

Zawiesza prace uczniów na tablicy. Oglądają swoje prace, porównują je.
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Umiejętności praktyczne – pomiar świata - długość, waga, pojemność

Na podstawie lekcji: 

5.7. Długi jak tyka

5.8. Jednostka długości krasnoludka

5.9. Jednostka długości dziecka

5.10. Jednostka długości olbrzyma

5.11. Waga piórka i słonia

5.12. Gramy i kilogramy

5.13. Ile herbaty jest w szklance?

5.14. Litry i mililitry

W podstawie programowej zapisane jest, aby uczniowie w okresie nauczania wczesnoszkolnego opanowali umiejęt-
ność mierzenia przedmiotów i zapisywania wyników pomiaru oraz posługiwali się jednostkami milimetra, centyme-
tra, metra i kilometra w prostych sytuacjach życiowych.

Wprowadzanie tego zagadnienia powinno być oparte na doświadczeniach i zabawach związanych z pomiarami róż-
nymi narzędziami lub co najmniej odwoływaniem się do wcześniejszych, na pewno bogatych, doświadczeń uczniów 
w tym zakresie. Zagadnienie pomiaru narzędziami wprowadzane są głównie w dziale zajmującym się geometrią. 
Wiedzę uczniów na temat jednostek długości program porządkuje poprzez oddzielne lekcje ukazujące kolejne jed-
nostki długości, rozpoczynając od jednostki centymetra, a następnie przechodząc do jednostek milimetra, metra, 
kilometra przez cały czas odwołując się i porównując do wcześniej poznanych jednostek długości.

Nauczyciel rozpoczyna od jednostki najbliższej dziecku – centymetra. Jest to jednostka na tyle duża, że łatwo zo-
baczyć odległość jednego, czy kilku centymetrów i na tyle mała, że dziecko nie ma problemu w spostrzeganiu jej 
(5.7.1).

Zrozumienie pojęcia jednostki rozpoczynamy od pomiarów różnymi narzędziami takimi jak kredki, książki czy dło-
nie. Warto, żeby nauczyciel poprowadził ćwiczenie w sposób doprowadzający ucznia do wniosków o względności 
takiego narzędzia pomiarowego. Najlepiej zmierzyć różnymi narzędziami (np. kredkami kilku osób) tę samą wybraną 
osobę, a po zakończeniu ćwiczenia porównać pomiary, wskazując na różnice wielkości narzędzi (dłoni, ołówków) 
różnych osób (ekran 5.7.2). 

ekran 5.7.2ekran 5.7.1
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Dyskusja nad tym problemem w sposób bezpośredni doprowadzi nas do jednostek miar, których celem jest ujedno-
licenie pomiarów. Dalsza część zabawy ukaże, że przyjęcie jednostki sprawia, że pomiary są bardziej jednoznaczne. 
Warto również poświęcić wiele uwagi elementowi szacowania wielkości. Ta umiejętność przydatna w codziennym 
życiu bardzo często traktowana jest w nauce matematyki jako coś niepotrzebnego i nienaukowego. Jest to niezwy-
kle praktyczny i życiowy element matematyki, który rozwija w uczniach intuicyjne myślenie matematyczne (ekran 
5.7.3).

Po zdobyciu umiejętności posługiwania się jednostką centymetra można przejść do dalszych umiejętności takich jak 
rysowanie odcinka o podanej długości (5.7.5), czy obliczeń związanych ze zmianą długości, zarówno z powiększa-
niem, jak i skracaniem. Obliczenia te ukazane w praktycznych sytuacjach wzmacniają rozumienie pojęcia jednostki 
przy jednoczesnym uwrażliwianiu dzieci na matematyzację sytuacji codziennych (5.7.4 i 5.7.6).

ekran 5.7.3

ekran 5.7.4

ekran 5.7.5

ekran 5.7.6
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Po zrozumieniu przez uczniów mechanizmu jednostki długości przechodzimy do kolejnej jednostki, bliskiej jednost-
ce centymetra – jednemu milimetrowi (5.8.1). 

Prowadzenie pomiarów i zamiany tych jednostek powinny być dla uczniów względnie proste, co jest związane z na-
turalną budową linijki, na których zaznaczone są one najczęściej wspólnie. Dziecko posługując się linijką we wcze-
śniejszym okresie, pomimo skupiania się na jednostce centymetra, oswaja się z dodatkową podziałką milimetrową 
(5.8.3). 

Niemniej rolą nauczyciela jest ukazanie różnic i zależności pomiędzy tymi jednostkami (5.8.4). 

Utrwala to zadanie polegające na tym, że uczeń rozwiązując zadania związane z porównywaniem długości, nie tylko 
musi umieć odczytać długość przedmiotów, w  tym wypadku ołówków, ze skali, ale ze zrozumieniem przeczytać  
pytanie i stwierdzić, jakiej jednostki dotyczy to akurat zadanie. Przeplatające się w rożnych pytaniach jednostki spra-
wiają, że uczniowie z większa uwagą i wrażliwością rozwiązują kolejne zadania (5.8.5). 

ekran 5.8.1

ekran 5.8.4

ekran 5.8.3

ekran 5.8.5
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Jako urozmaicenie lekcji pojawiają się zadania związane z kodowaniem informacji. Mogą być one wykorzystane jako 
zupełnie odmienna lekcja lub ubogacać lekcję dotyczącą pomiarów jednostek. Zadania te rozpoczynają się od umie-
jętności odczytywania przez uczniów zakodowanej informacji, w tym wypadku poruszania się po planszy zgodnie 
z narysowanymi nad nią strzałkami (5.8.6). 

Kolejne zadania pozwalają uczniom na „ukrycie” własnej informacji przed innymi, co daje dzieciom poczucie spraw-
stwa i satysfakcję ze stworzenia własnych zadań dla innych. Oglądanie, jak koledzy rozwiązują ich zadanie motywuje 
pozytywnie do zajmowania się danymi ćwiczeniami (5.8.7). 

Umiejętność ta jest utrwalana poprzez zadania związane z kodowaniem podanej informacji (w tym wypadku trasy 
pomiędzy dwoma punktami) za pomocą symboli (5.8.9).

Kolejną jednostką, którą można opanować, wychodząc od centymetra jest metr (5.9.1). 

ekran 5.8.6

ekran 5.8.9

ekran 5.8.7

ekran 5.9.1
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Dobrze jest przygodę z pomiarami rozpocząć od działań praktycznych i pomiarów wokół siebie (5.9.2 i 5.9.8). 

Nauczyciel stwarzając odpowiednie warunki w sali, może dostarczyć bardzo wielu doświadczeń, które niekoniecznie 
mogą dotyczyć jedynie przedmiotów znajdujących się na ilustracji w zadaniu. Poszukiwanie przedmiotów o konkret-
nych wymiarach może być ciekawą przygodą. Można je rozwinąć w pracę grupową, zadanie domowe, czy nawet 
mały projekt edukacyjny (5.9.3).

Zabawa może dotyczyć pomiarów nie tylko różnych przedmiotów, ale również tego samego przedmiotu z różnych 
stron, czy w różnych ustawieniach. Na podstawie tego ćwiczenia nauczyciel może podjąć z uczniami dyskusję o tym, 
jak zmieniają się wymiary rzeczy (na przykład rozłożonych i złożonych ubrań w szafie). Wtedy nudna matematyka 
zyska w oczach dzieci wymiar praktyczny i może troszkę żartobliwy (5.9.7).

ekran 5.9.2

ekran 5.9.3

ekran 5.9.8

ekran 5.9.7
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Pomoże to uczniom podczas mniej atrakcyjnych, a równie ważnych ćwiczeń związanych z operowaniem jednostkami 
i ich przeliczaniem (5.9.4).

Ostatnią z  jednostek długości, najtrudniejszą w  zrozumieniu, ponieważ wymagającą abstrakcyjnego wyobrażenia 
jej sobie, jest kilometr. Oczywiście można z uczniami przejść odległość kilometra, aby uświadomić im jej rzeczywistą 
wielkość, niemniej trudno jest taką odległość pokazać, aby dziecko mogło objąć ją wzrokiem (5.10.1).

Dlatego w programie pojawiają się zadania przede wszystkim związane z bliskim otoczeniem dziecka (szkoła i dom 
– ekrany 5.10.3 i 5.10.7). 

ekran 5.9.4

ekran 5.10.3

ekran 5.10.1

ekran 5.10.7
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WAGA

W zakresie masy przedmiotów podstawa programowa dla klas 1-3 określa poziom koniecznych umiejętności ucznia: 
ważenie przedmiotów, porównywania ich wagi, znajomości jednostek kilograma, dekagrama, grama oraz łatwych 
obliczeń w ich zakresie. 

Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla uczniów, to tak zorganizować naukę, aby jak najwięcej prawd mogli odkry-
wać samodzielnie. By unaocznić pojęcie masy przedmiotów, wykonać można wagę szalkową. Dzięki temu bez wpro-
wadzania jednostek i teorii, pozwolimy dzieciom zebrać ich dotychczasową wiedzę w tym zakresie i uporządkować 
ją (5.11.1). 

Przykładem wagi szalkowej, którą świetnie znają i na której wykonały już niewątpliwie wiele badań i pomiarów, są 
huśtawki. Dobrze jest przygotowując się do przeprowadzenia tej lekcji, podczas spacerów zwracać dzieciom na nie 
uwagę i przeprowadzić kilka pomiarów, do których będziemy mogli odwoływać się podczas zajęć w sali (5.11.2).

Mając przygotowaną wagę szalkową, możemy dokonywać wielokrotnych pomiarów i  porównań przedmiotów 
(5.11.3).

Przykład znanej wszystkim dzieciom torebki cukru pozwala na wspólne poszukiwanie przedmiotów cięższych i lżej-
szych od niej oraz uwrażliwia i przygotowuje do zrozumienia jednostki 1 kg (5.11.4).

ekran 5.11.3

ekran 5.11.1

ekran 5.11.4

ekran 5.11.2
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Nauczyciel przed wprowadzeniem jednostek może utrwalić zrozumienie pojęcia masy przedmiotów, dokonując ob-
liczeń na konkretnych przykładach, jak chociażby owocach i wykonanej wcześniej wadze szalkowej (5.11.5 i 5.11.7).

Dopiero po upewnieniu się, czy dzieci intuicyjnie rozumieją wartości masy przedmiotów, wprowadzona jest jednost-
ka kilograma oraz grama (5.12.1) oraz proste zadania związane z obliczeniami masy przedmiotów (5.12.5 i 5.12.7).

Zadania związane są z  sytuacjami codziennymi, z którymi uczniowie wielokrotnie spotykali się wcześniej w życiu 
(5.12.6).

ekran 5.12.7

ekran 5.12.1

ekran 5.11.5

ekran 5.12.6

ekran 5.12.5

ekran 5.11.7
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POJEMNOŚĆ

Podstawa programowa zakłada, że uczeń po ukończeniu klasy trzeciej umie odmierzać różnymi miarkami płyny oraz 
posługuje się pojęciem litra. Program ukazuje, czym jest pojemność oraz jak ją mierzyć, wprowadza również jednost-
kę mililitra, jako jednostkę praktyczną, stosowaną w przepisach kucharskich oraz opisach produktów. Dzieci w sy-
tuacjach codziennych niejednokrotnie spotykają się z miarą mililitra chociażby na napojach, które piją. Zadaniem 
nauczyciela jest rozeznanie, czy grupa, którą prowadzi jest gotowa na przeprowadzenie zajęć w tym temacie, czy 
lepiej przeprowadzić je w klasie kolejnej. 

Podobnie jak przy zagadnieniu masy, rozpoczynamy od zrozumienia, czym jest pojemność i i intuicyjnego rozumie-
nia wielkości jednostki litra i mililitra (5.13.1)

oraz doświadczenia w odkrywaniu, co w praktyce oznacza, że coś ma pojemność jednego litra i ile to jest więcej niż 
litr, czy mniej (5.13.4). 

Uczniowie szacując i mierząc, utrwalają rozumienie istoty pojemności przedmiotów oraz tworzą w umyśle intuicyjne 
wyczucie wielkości jednego litra (5.13.2 i 5.13.3).

ekran 5.13.2

ekran 5.13.1

ekran 5.13.3

ekran 5.13.4
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Możemy następnie przejść do prostych obliczeń związanych z jednostką (5.13.5 i 5.13.8 oraz 5.14.3). 

Po utrwaleniu rozumienia jednostki przechodzimy do prostych przeliczeń jednostek (5.14.1). 

Aby pokazać zdobytą wiedzę w praktyce na prostych przeliczeniach, obliczamy, czy wystarczy składników do upie-
czenia ciasta. Zadanie to uatrakcyjnia zajęcia - dzieci samodzielnie przygotowują produkty według podanego prze-
pisu i pieką ciasto (5.14.5 i 5.14.7). 

ekran 5.14.5

ekran 5.14.3

ekran 5.13.5

ekran 5.14.7

ekran 5.14.1

ekran 5.13.8
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Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Jednostka długości: kilometr.

cele
(z odniesieniami do podstawy 
programowej)

•  zna jednostkę długości: kilometr  (7.10)
•  używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych (7.10)

wykaz nabywanych 
umiejętności

•  umiejętność używania jednostki długości kilometra w sytuacjach życiowych
• umiejętność odczytywania map i tworzenia schematycznych map okolicy

metody

•  podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
•  poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
•  ekspresyjna (tworzenie sztuki)
•  problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

formy
•  praca z całą grupą
•  praca dzieci w grupach
•  praca indywidualna

środki dydaktyczne 
•  program „321 matma!”
•  mapy okolicy szkoły
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OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Nauczyciel przypomina poznane 
dotąd jednostki długości, prosząc 
uczniów o pokazanie, ile około 
będzie wynosić 1 cm, 1 mm, 1 m; 
zadaje pytanie, co w jakiej jednostce 
najwygodniej mierzyć.

Uczniowie przypominają sobie 
swoją wiedzę na temat jednostek 
długości. Starają się pokazać na 
palcach zadane przez nauczyciela 
długości. Podają przykłady przed-
miotów o określonej długości.

Nauczyciel pyta się uczniów, czy 
znają jeszcze jakąś jednostkę 
długości.

Uczniowie podają jednostkę kilome-
tra – znaną im z życia codziennego.

Nauczyciel prosi uczniów o pokaza-
nie, ile wynosi jednostka kilometra.

Uczniowie oczywiście nie są w sta-
nie tego pokazać. Wspólnie z na-
uczycielem zastanawiają się, jaka to 
może być odległość.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
przyjrzeli się ilustracji i podali mu, 
jaka jest odległość od domu na szlak 
narciarski, od szkoły do sklepu itd.

Uczniowie odczytują odległości po-
między poszczególnymi punktami 
na ilustracji.

Kontroluje pracę uczniów, wspoma-
ga najsłabszych.

Obliczają podane w zadaniu 
odległości.

Podają jednostki, w jakich naj-
lepiej będzie zmierzyć podane 
przedmioty.
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Rozmawia z dziećmi o odległo-
ściach. Wspólnie zastanawiają się, co 
może być w określonych odległo-
ściach od szkoły – 1 km, 2 km, 10 
km. 

Uczniowie odpowiadają na pytania. 
Wspólnie zastanawiają się, co jest, 
jak daleko od szkoły, kto jak daleko 
mieszka.

Nauczyciel pokazuje dzieciom mapę 
okolicy. Opowiada o tym, co to jest 
mapa, co jest i w jaki sposób na niej 
narysowane, gdzie jest szkoła.  
Pokazuje uczniom, co będzie w od-
ległości 1 kilometra od szkoły, co 
2km i 10 km.

Zaznaczają czerwoną kropką szkołę 
na mapie.
Porównują swoje wcześniejsze sza-
cowania z odczytami z mapy.

Nauczyciel dzieli uczniów na pary. 
Prosi, aby w parach narysowali 
mapę okolicy z uwzględnieniem 
odległości 1, 2, 10 km. Mapa może 
być narysowana w sposób umowny, 
czy nawet żartobliwy. Jednak ważne 
jest, aby zachować mniej więcej 
proporcje (rzeczy znajdujące się 
10 km narysować najdalej, a rzeczy 
w odległości 1 km blisko szkoły).

Uczniowie w parach tworzą mapy 
okolicy.

Sprawdza podczas pracy popraw-
ność jej wykonywania. Demonstruje 
klasie poszczególne mapy.

Oglądają nawzajem swoje prace. 
Porównują je.

Czytają zdania i wyszukują 
prawdziwe.

Nauczyciel prosi o zwrócenie uwagi 
na rytm rysowania okien w budyn-
kach i dorysowanie brakujących.

Dorysowują brakujące okna 
w budynkach.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie jako 
pracę domową sprawdzili na mapie, 
co znajduje się w odległości  
jednego kilometra od szkoły i wraz 
z kimś dorosłym przeszli się na spa-
cer o takim dystansie.

Uczniowie zapisują pracę domową.
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Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000

Na podstawie lekcji: 

7.0. Liczby tak wielkie, że aż strach

7.1. Kolej na sto

7.4. Kolejne liczby

7.5. Liczby na osi liczbowej

7.6. Kto zaszedł dalej w matematyce?

7.7. Zaczynamy dodawanie

7.8. Dodawanie na ekranie

7.9. Dodajemy, co się da

7.10. Zaczynamy odejmowanie

7.11. Odejmowanie na ekranie

7.12. Odejmujemy, co się da

Jednym z ostatnich działów realizowanym w klasie drugiej jest rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. Na tym 
etapie jest to jedynie wstępne zapoznanie dzieci z tematem, którego utrwalenie będzie odbywać się w klasie trzeciej. 
Również w klasie drugiej i trzeciej nastąpi udoskonalenie sprawności rachunkowej. W klasie pierwszej najważniejsze 
jest zrozumienie pewnych schematów działań w obrębie liczb w zakresie 1000, ich powiązanie w umyśle dziecka 
w strukturę kolejnych liczb naturalnych w pewnym zakresie. Dział ten umiejscowiony jest jako ostatni, ponieważ od 
rozeznania nauczyciela zależy jego przeprowadzenie w klasie drugiej lub trzeciej. Jeżeli uzna on dzieci za gotowe do 
pracy na liczbach w zakresie 1000, może go zrealizować, w przeciwnym wypadku powinien poświęcić więcej czasu 
na utrwalanie i doskonalenie zdobywanych w klasie drugiej umiejętności i rozszerzanie zakresu liczbowego do 1000 
zrealizować w pierwszym półroczu klasy trzeciej.

Pierwszym etapem pracy z dziećmi powinno być zaintrygowanie ich liczbami i zachęcenie do pracy poprzez gry 
i zabawy związane z poznawanymi liczbami (7.0.1).

Dzieci podczas dotychczasowej nauki w szkole w klasie pierwszej opanowały już podstawową, intuicyjną wiedzę na 
temat systemu dziesiętnego. Podczas rozszerzenia zakresu liczbowego do 1000 wiedza ta będzie utrwalana i rozsze-
rzana stopniowo, najpierw ukazując nowe liczby w aspekcie pełnych setek. Do ukazania wartości tak dużych liczb 
wykorzystywane są klocki, ułożone w szczególny sposób ukazujący system dziesiątkowy oraz pieniądze jako element 
bliski i znany dzieciom (7.1.1).

ekran 7.0.1 ekran 7.1.1
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W dalszym etapie należy tą wiedzę utrwalić, dostarczając odpowiedniej ilości zróżnicowanych, ale i powtarzalnych 
ćwiczeń mających na celu wypisywanie określonych liczb. Ćwiczenia te wykonywane są początkowo na konkretach 
takich jak klocki oraz pieniądze ułożone w sposób narzucający myślenie o nich w kategoriach systemu dziesiętnego 
(7.1.2 i 7.1.3).

Następnie pojawiają się zadania, które dziecko musi wykonać na materiale liczbowym (7.1.4).

Naturalną kolejnością utrwalania znajomości liczb w zakresie 1000 jest ukazywanie ich w zbiorze liczb naturalnych 
i zależności pomiędzy nimi. W celu uzmysłowienia uczniom relacji i powiązań pomiędzy liczbami naturalnymi wpro-
wadza się zadania z tworzenia arytmetycznych ciągów liczbowych, porządkowania liczb, szukania liczb najbliższych 
podanym oraz zagadki (7.4.1, 7.4.5 i 7.4.9). 

ekran 7.4.5

ekran 7.1.4

ekran 7.1.2

ekran 7.4.9

ekran 7.4.1

ekran 7.1.3
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Kolejnym etapem jest ukazanie ich na osi liczbowej łączącej w sobie wszystkie aspekty liczby, a także ukazujący ob-
razowo liczby naturalne jako nieskończony zbiór następujących kolejno po sobie od najmniejszych do największych 
(7.5.1).

Uczeń operując liczbami na osi liczbowej od pierwszej klasy jest już gotowy do samodzielnego tworzenia osi licz-
bowej poprzez nie tylko przypisywanie liczb zaznaczonym na osi punktom, ale również do szacowania odległości 
pomiędzy nimi (7.5.3).

Najtrudniejszym etapem poznawania relacji pomiędzy liczbami naturalnymi w  zakresie 1000 jest porównywanie 
wielkości tych liczb. Samo działanie określania większości czy mniejszości liczby jest uczniom znane, jednakże musi-
my uświadomić sobie, że liczby w zakresie 1000 są dla dzieci bardzo do siebie podobne, np. liczba 342, 324 czy 432. 
Trudno sobie wyobrazić taką ilość elementów, aby dokonać porównania na konkretach. Z  drugiej strony trudno 
określić, które cyfry co oznaczają i decydują o większości czy mniejszości liczby. Program „321 matma!” ułatwia dzie-
ciom porównywanie tak trudnych liczb, ukazując je w formie kolorowych bloków klocków: setek, dziesiątek i jedności 
oraz na osi liczbowej (7.6.1), a także odwołując się do czynności z życia codziennego, takich jak na przykład wyścigi 
czy operowanie pieniędzmi (7.6.3 i 7.6.4), a dopiero w późniejszym etapie już tylko na materiale liczbowym (7.6.2).

ekran 7.6.1

ekran 7.5.1

ekran 7.6.3

ekran 7.5.3
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Odpowiednia ilość powtórzeń zadań związanych z  licz-
bami, ich kolejnością, arytmetycznymi ciągami liczbowy-
mi, szukaniem liczb sąsiadujących ze sobą gwarantują, że 
nauczyciel będzie miał możliwość takiego ugruntowania 
wiedzy uczniów, która zapewni im swobodne porusza-
nie się w świecie liczb w dalszych etapach nauki. 

Ciekawostką sygnalizowaną jedynie na tym etapie nauki 
jest rzymski system zapisu liczb. Dzieci oswojone wcze-
śniej z  kodowaniem i  szyframi na pewno bez oporów 
poznają nowy sposób szyfrowania liczb. I w ten właśnie 
sposób najlepiej im tę wiedzę przekazywać, jako formę 
zabawy (7.6.6).

ekran 7.6.4 ekran 7.62

ekran 7.6.6

ekran 7.7.1 ekran 7.11.2

Dopiero po szerokim zakresie ćwiczeń dotyczących liczb pojawia się kolejny etap rozszerzania zakresu liczbowego do 
1000, a mianowicie powiązanie poznanych liczb poprzez dodawanie i odejmowanie. Aby mieć pewność poprawne-
go opanowania czynności dodawania i odejmowania w zakresie 1000 przez uczniów, lekcje te rozpoczynają się od 
wykonywania działań na pełnych setkach na materiale konkretnym, czyli klockach ułożonych zgodnie z systemem 
dziesiętnym, a następnie w kolejnych lekcjach przechodzą do wykonywania działań na pełnych dziesiątkach i dopie-
ro na koniec do dodawania i odejmowania w rzędzie setek, dziesiątek i jedności. Zadania są tak dobrane, aby dziecko 
na tym etapie nie musiało przekraczać progu dziesiątkowego (7.7.1 i 7.11.2). 
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Następne lekcje zawierają wielokrotne ćwiczenia o podobnym schemacie rozwiązania, mające na celu utrwalenie 
poznanej umiejętności. Ćwiczenia te rozpoczyna się od operacji odwołujących się do identycznych działań w za-
kresie 100. Musimy jednak pamiętać, że uczniowie na tym etapie mają prawo do trudności w obliczeniach pamię-
ciowych, zwłaszcza operując na tak dużych liczbach, dlatego też nauczyciel powinien pozwalać uczniom, którzy 
tego potrzebują na liczenie na zbiorach zastępczych, takich jak liczydło, czy odpowiednio pogrupowane i połączone 
w system dziesiętny patyczki (7.8.2, 7.10.2 i 7.12.2).

W dalszym etapie przechodzimy do szukania brakującego czynnika lub odjemnika przy danej sumie i różnicy (7.7.3, 
7.9.9 i 7.10.3). 

ekran 7.9.9

ekran 7.12.2

ekran 7.8.2

ekran 7.10.3

ekran 7.7.3

ekran 7.10.2
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W  dalszym toku lekcji nauczyciel utrwala umiejętność dodawania i  odejmowania pełnych setek w  zakresie 1000 
w  formie ilustrowanych zadań tekstowych (7.7.5 i  7.11.5), zadań tekstowych bez ilustracji (7.8.3, 7.9.4 i  7.12.5), 
zabawnych i nietypowych łamigłówek (7.8.4 i 7.9.5) oraz zagadek związanych ze znajomością systemu dziesiętnego 
(7.7.6).

ekran 7.12.5

ekran 7.8.3

ekran 7.7.5

ekran 7.8.4

ekran 7.9.4

ekran 7.11.5
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Zbiorem zastępczym, pozwalającym dzieciom na ułatwienie w ich umyśle obliczeń, stosowanym często w progra-
mie są pieniądze. W tych lekcjach dodatkowym atutem operacji na monetach i banknotach jest zbieżność z polskim 
systemem monetarnym (banknotów z dziesiątkami a monet z jednostkami – ekrany 7.10.11 i 7.11.3). 

Również pod koniec lekcji pojawiają się zadania wymagające nie tylko zastosowania poznanych algorytmów, ale 
również logicznego myślenia i szukania rozwiązania w nietypowy sposób (7.8.7 i 7.9.8).

ekran 7.9.5 ekran 7.7.6

ekran 7.11.3

ekran 7.9.8

ekran 7.10.11

ekran 7.8.7
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Pojawiają się tu zadania, które mają kształtować w dzie-
ciach matematyczne  sposoby patrzenia na świat i przy-
gotowywać do wprowadzenia trudniejszych pojęć 
matematycznych, na przykład korzystanie z  tabel czy 
kombinatoryka (7.9.3, 7.11.6 i 7.12.9).

Ze względu na dużą trudność wprowadzanego materia-
łu konstrukcja lekcji zakłada możliwość przypomnienia 
podczas pracy schematu wykonywania działania oraz 
stopniowego rozszerzania umiejętności. Umożliwia to 
nie tylko wielokrotne powracanie do podstaw i  przy-
pominanie uczniom elementarnych zasad, ale również 
możliwość dowolnego rozdzielania lekcji programu na 
mniejsze jednostki w  zależności od możliwości grupy.

ekran 7.9.3

ekran 7.12.9ekran 7.11.6
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Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej (I etap edukacyjny)

Temat Porównywanie liczb w zakresie 1000.

cele
(z odniesieniami do pod-
stawy programowej)

• porównuje dwie dowolne liczby w zakresie 1000 (7.4)

wykaz nabywanych 
umiejętności

• umiejętność porównywania liczb w zakresie 1000

metody
• podające (opowiadanie, wyjaśnianie)
• poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)

formy
• praca z całą grupą
• praca dzieci w grupach
• praca indywidualna

środki dydaktyczne 
(podkreślone pomoce 
multimedialne)

• program „321 matma!”
• samochody wyścigowe
• kartki z liczbami od 200 do 400 (prędkości samochodów)
• plansze z liczbami

OPIS SPOSOBU REALIZACJI

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Ekran programu

Nauczyciel rozdaje każdemu dziec-
ku samochód wyścigowy. Jeżeli 
klasa jest liczna, można to zadanie 
wykonać w grupach na kilku torach.

Uczniowie popychają kolejno wyści-
gówki po prostym torze narysowa-
nym na podłodze.

Nauczyciel pyta uczniów, czy ten 
wyścig był uczciwy, czy w ten spo-
sób da się określić, która wyścigów-
ka była najszybsza.

Uczniowie odpowiadają 
nauczycielowi. 

Nauczyciel pyta uczniów, czy wie-
dzą, z jaką prędkością poruszają się 
samochody wyścigowe. Proponuje 
wylosowanie dla każdego samocho-
du prędkości.

Losują prędkości dla swoich samo-
chodów. Starają się porównać swoje 
samochody.

Pyta, czy łatwo jest porównywać 
takie duże liczby. Zwłaszcza, jeżeli 
liczby te są do siebie podobne, np. 
342 i 324. Pokazuje na ilustracji, 
w jaki sposób można to ułatwić – 
wyobrażając sobie te liczby jako 
klocki w równych kolorach (setek, 
dziesiątek i jedności) lub zapisując je 
na osi liczbowej.

Uczniowie studiują ilustrację, na-
stępnie porównują liczby.
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Obserwuje uczniów, pomaga 
w miarę potrzeb.

Porównują podane liczby. 

Dzieli dzieci na grupy. Prosi, aby 
przeanalizowali wyścigi pewnych 
zwierząt z tabeli na ekranie 3 i roz-
wiązali w grupach zadanie.

Studiują tabelę, wspólnie odpowia-
dają na pytania.  
Na koniec każda grupa układa zada-
nie z danymi z tabeli.

Kontroluje pracę w grupach, proces 
układania i przekazywania zadań.

Przekazuje zadanie do rozwiązania 
grupie pracującej po swojej prawej 
stronie.
Rozwiązują zadanie, które zostało im 
przekazane.

Pilnuje poprawności rozwiązania za-
dań. Chwali dzieci za wspólną pracę.

Odczytują zadanie, które zostało im 
przekazane i jego rozwiązanie.

Proponuje zabawę „Wyścigi 
wyścigówek”. 
Dzieli uczniów na dwa lub więcej 
rzędów. Ustawia i wyjaśnia zasady 
zabawy.
Pokazuje w odpowiednim czasie 
kartoniki z liczbami, trzymając je 
w szeroko rozstawionych na boki 
rękach.

Uczniowie ustawiają się w dwóch 
(lub więcej w zależności od możli-
wości bezpiecznego biegu) rzędach. 
Dwie pierwsze osoby startują w da-
nym wyścigu. 
Po pokazaniu przez nauczyciela 
liczb biegną jak najszybciej w kie-
runku większej liczby (większej 
prędkości). Osoba, która dobiegnie 
i dotknie kartonika jako pierwsza, 
wygrywa i otrzymuje kartonik z licz-
bą. Oboje wracają na koniec swoich 
rzędów.

Obserwuje uczniów, pomaga 
w miarę potrzeb.

Porównują podane liczby. 

Nauczyciel prosi, aby uczniowie wy-
konali zadanie z ekranu 7 w domu.

Zapisują zadanie do wykonania.
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Algorytm dodawania i odejmowania pisemnego

Na podstawie lekcji: 

7.13. Dodawanie inaczej niż na palcach 7.14. Odejmowanie inaczej niż na palcach

Dodawanie i odejmowanie pisemne nie powinno sprawiać trudności uczniom, którzy opanowali umiejętność doda-
wania i odejmowania liczb jednocyfrowych, rozumieją system dziesiątkowy i mają świadomość, jaka jest wartość se-
tek, dziesiątek i jedności w podanej liczbie6. Dlatego też nauczyciel, który widzi, że uczniowie w jego klasie opanowali 
podane umiejętności, nie powinien się bać ukazania dzieciom sposobu dodawania i odejmowania pisemnego jako 
metody ułatwiania sobie obliczeń przy większych liczbach. Program „321 matma!” przy pierwszych lekcjach zawiera 
zadania skonstruowane w taki sposób, aby wykonywać obliczenia bez przekraczania progu dziesiątkowego, a tym 
samym uczyć się samego sposobu liczenia, a dopiero w późniejszym etapie wprowadzać konieczność przenoszenia 
liczb do innych kolumn.

Ćwiczenia w programie oparte są na konkretnych przykładach, a oprócz jałowych instrukcji działań uczeń otrzymuje 
atrakcyjne, mało żmudne polecenia obliczeń. Wykorzystuje kolorowe klocki, które ułożone w odpowiednich kolum-
nach odpowiadają kolorowym cyfrom (7.13.1).

Pierwsze przykłady opierają się oczywiście na wykonywaniu działań z pomocą konkretu, czyli klocków, na których 
można wykonać obliczenia (7.14.2 i 7.13.4).

Innym konkretem wykorzystanym przy obliczeniach mogą być pieniądze (ekran 7.13.5).

6  D. Zaremba, Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców, Gliwice, 1993.

ekran 7.13.5

ekran 7.14.2

ekran 7.13.4

ekran 7.13.1
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Dopiero po opanowaniu przez dziecko obliczeń z  wy-
korzystaniem klocków przechodzimy do działań bez 
ilustracji. Jak zwykle zadaniem nauczyciela jest uważne 
obserwowanie uczniów i  proponowanie im wsparcia 
w przypadku trudności z obliczeniami. Jeżeli uczeń do-
brze zrozumie sposób wykonywania kolejnych kroków 
w  obliczaniu sposobem pisemnym, będzie mógł bez 
problemu wykorzystywać zbiory zastępcze w  postaci 
palców czy liczmanów (7.13.3).

ekran 7.13.3

Wplecenie w tok lekcji zadań związanych z codziennym życiem i znanymi dzieciom czynnościami (np. zakupy) uka-
zuje sens uczenia się pisemnego sposobu liczenia, równocześnie stwarzając okazję do doskonalenia sprawności 
w wykonywaniu czynności (7.14.6 i 7.14.8).

W ramach urozmaicenia dla uczniów zdolniejszych i chętnych do trudniejszych wyzwań pojawiają się zadania przy-
pominające łamigłówki związane z szukaniem brakujących liczb w działaniu (7.13.8 i 7.14.9).

ekran 7.14.9

ekran 7.14.8

ekran 7.13.8

ekran 7.14.6
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Świat szalonego naukowca

Na podstawie lekcji: 

8.0. Świat szalonego naukowca

8.1. Słodkie podziały

8.3. Szczęśliwy traf

8.4. Dyskusyjne problemy

To ostatni dział podręcznika i nie wprowadza on nowych umiejętności, a raczej ma pokazywać matematykę z innego 
punktu widzenia. Nie jako narzędzie do obliczeń czy dziedzinę ułatwiającą funkcjonowanie w życiu codziennym, ale 
jako metodę umożliwiającą odkrywanie i poznawanie otaczającej nas rzeczywistości. Modelowy uczeń rozwija swoją 
ciekawość matematyczną, by tak postrzegać tę dziedzinę. Przydatne są też: zdolność do dyscyplinowania swojego 
myślenia oraz umiejętność poszukiwania własnych strategii rozwiązań7.

Program „321 matma!” w każdym z działów zawiera lekcję „Zagrajmy razem”, która ma spełniać taką rolę. Bawić, uczyć 
współpracy i współdziałania, wykorzystywać matematykę do badania i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. 
Ostatni dział jest w całości upodobniony do lekcji „Zagrajmy razem”. W lekcjach tego działu matematyka ukazywana 
jest jako dobra zabawa, na przykład w zliczanie rodzajów skarpetek dzieci, co przy okazji stwarza pole do przeprowa-
dzania doświadczeń, rozwijania umiejętności  zaznaczania i odczytywania danych na wykresie (ekran 8.0.1).

Zawiera ćwiczenia badające poznaną wcześniej czynność dzielenia, przygotowując dzieci do poznania własności 
podzielności liczb, czy dzielenia z resztą w formie doświadczeń, badań i dyskusji (ekran 8.1.1).

7  D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa, 2004.

ekran 8.1.1ekran 8.0.1
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Kolejnym, oczywistym dla dzieci, elementem związanym z grami i  zabawami  są rzuty kośćmi. Uczniowie badają 
możliwości wyrzucenia danych liczb przy pomocy dwóch lub trzech kości i  sumowania lub odejmowania oczek. 
Zapisując wszystkie możliwe rozwiązania zauważają, że pewne liczby wyrzucić można na kilka sposobów, a więc 
możliwości ich wyrzucenia są bardziej prawdopodobne, niektóre liczby wypadną rzadziej, a niektórych liczb nie da 
się wyrzucić nigdy, na przykład liczby 13 przy rzucie dwiema kośćmi (ekrany 8.3.1 i 8.3.4).

ekran 8.3.4ekran 8.3.1

ekran 8.4.1

W tym dziale pojawiają się również zadania, które poprzez samą konstrukcję mają wiele możliwości rozwiązań. Mają 
one uczyć elastyczności myślenia, uwrażliwić na spostrzeganie odmienności myślenia swojego a rówieśników, rozwi-
jać umiejętność dyskusji i szacunku do innych dróg rozumowania (ekran 8.4.1).
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