
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK 
kl. II a 

 
edukacja matematyczna 

 
prowadząca: Anna Chłądzyńska 
uczestnicy: uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej 
blok tematyczny: CO PODPOWIADA NAM WYOBRAŹNIA? 
temat dnia: PYTANIA 
 
Zapis w dzienniku: Zabawy matematyczne utrwalające umiejętność dodawania i 
odejmowania etapami w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego z 
wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych. 
 
CEL OGÓLNY: 

 Utrwalenie wiadomości w zakresie dodawania i odejmowania do 30 z 
przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 
Uczeń zna: 
 kolejność liczb w zakresie 30, 
 zasady dodawania i odejmowania etapami w zakresie 30 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 
 
Uczeń potrafi: 
 dodawać i odejmować etapami liczby w zakresie 30, 
 wykorzystywać umiejętności matematyczne w grach i zabawach, 
 uczestniczyć zabawach matematycznych, 
 udzielać poprawnych odpowiedzi, 
 
METODY: 
 słowna: pogadanka 
 praktyczno-ćwiczeniowa 
 
FORMY ORGANIZACYJNE: 
 indywidualna jednolita i zróżnicowana 
 zbiorowa 

WYMAGANIA W ZAKRESIE TIK: 
- komputer z dostępem do internetu, 
- tablica multimedialna lub projektor i ekran. 
- www.matzoo.pl 
- www.matematykadladzieci.pl 
 



ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
 kartoniki z liczbami, , karty pracy, magnetofon, podkład muzyczny 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
1. Powitanie 
 
2. Ukazanie celu zajęć: Zabawa matematyczna „Układanka” 

Oblicz działanie. Po czym uporządkuj liczb od najmniejszej do największej i 
odczytaj hasło. (zróżnicowanie stopnia trudności) 
 
20-4=........(30)       10-5=..........(DODA)      3+4=.........(MY)    
 
 16-6=........(MU)         8+4=.......(ETA)         7+7= …......(MI)   
 
  25-10=.........(DO)        0+6=......(JE)              14-6=.........(I) 
 
   19-10=........(ODEJ)     20-9=........(JEMY)         20-7=......(PA)   
 
 

liczba             

litery             
 
 
10-9=......(DODAJEMY)         10-4=...... (30)          4-2=....... (I) 
 
4+0=....... (ETAPAMI)      2+5=......(DO)       5-2=  …... (ODEJMUJEMY) 
 

liczba       

wyrazy       
 

3. Ćwiczenia interaktywne ( AT) Rachunek pamięciowy: Zabawa matematyczna z 
aplikacją 2+2 
 
4. Ustalenie kryteriów sukcesu w oparciu o wzorcowe przykłady: 
                      Na Co Be ZU 
 
a) Pierwszą liczbę powiększam lub pomniejszam do pełnej dziesiątki. 
b) Bezbłędnie obliczam i zapisuję wynik. 

 
5. Zabawa dramowa „Dary jesieni” - rozwiązywanie zadań tekstowych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zapis działania w rozwiązaniu zadania. 
Uczniowie zamykają oczy i starają sobie wyobrazić dary jesieni, wymieniają je. 



Odkrywają ilustrację z darem jesieni i odczytują zadanie. Rozwiązują je. Działanie 
rozwiązują z wykorzystaniem Na Co Be ZU i zapisują na tablicy. 
 
6. Praca samodzielna z samokontrolą i informacja zwrotną. Graficzne przedstawienie 
zdobytych umiejętności poprzez zbudowanie wieży z otrzymanych cegiełek (uczeń 
otrzymuje cegiełkę, jeżeli prawidłowo zrobił kartę pracy). 
 
7. Zabawa ruchowa „Pociąg”- dzieci otrzymują kartoniki z liczbami , ustawiają się 
malejąco lub rosnąco tworząc pociąg, poruszają się podczas muzyki. 
 
8. Ćwiczenia interaktywne ( AT) Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie z 
rozpisywaniem z aplikacją MATZOO 
 
8. Podsumowanie i ewaluacja zajęć. Przypomnienie celu zajęć. Uczniowie  kończą 
zdania: Po dzisiejszych zajęciach zapamiętałem …, Najbardziej ucieszyło mnie to, 
że …., Muszę jeszcze poćwiczyć … 
 
Karta pracy 
 

Dodawanie i odejmowanie etapami w zakresie 30 
 z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

 
 
Imię i nazwisko: …................................................................................. 
 
 Na Co Be ZU 
 
a) Pierwszą liczbę powiększam lub pomniejszam do pełnej dziesiątki. 
b) Bezbłędnie obliczam i zapisuję wynik. 
 
 
Oblicz działania etapami: 
 
21 - 3 = …............................................................................................................. 
 
17 + 5 = …............................................................................................................ 
 
Informacja zwrotna 
 
 Pierwszą liczbę powiększam lub pomniejszam do pełnej dziesiątki.  

 Bezbłędnie obliczam i zapisuję wynik.  
 
Wskazówki: 
 


