
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH 

z zakresu edukacji matematycznej 

realizowany w ramach zajęć dodatkowych 

w klasie  Ib  w roku szkolnym 2018/2019 

 

I. Ogólne założenia programu: 

    Program realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i 

umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej. 

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i 

środków dydaktycznych, jakimi dysponuje nauczyciel. Wprowadzanie i utrwalanie treści programu będzie odbywać się w ciągu roku szkolnego 

2017/2018 oraz 2018/2019 klasach  pierwszych edukacji wczesnoszkolnej. 

Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Program jest zgodny z Podstawą Programową 

kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej dla pierwszego etapu edukacyjnego.   

Zaproponowany układ treści dostosowany jest do możliwości uczniów i służy realizacji założonych celów. 

 

II. Cele edukacyjne. 

Cel główny: 

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, 

zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na 

lekcjach matematyki, rozwijanie aktywnych postaw. 

Cele szczegółowe: 



• rozwijanie umiejętności matematycznych; 

•  kształtowanie pojęć matematycznych; 

•  rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki; 

• ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości;  

•  kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli; 

•  rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w  

życiu codziennym; 

•  wyrabianie poczucia własnej wartości; 

•  motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce; 

• umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy; 

• wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z materiałów; 

• kształtowanie postawy prozdrowotnej. 

 

Zasady pracy: 

- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne). 

- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych). 

- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka. 

 

Metody: 

• praktycznego działania:  rozwiązywanie zadań; 



• aktywizujące i problemowe: gry i zabawy dydaktyczne, gry planszowe z kostką 

• podające: pogadanka, rozmowa, wyjaśnienia, odczyt, opis; 

 

Formy pracy: 

• indywidualna (jednolita lub zróżnicowana) 

• zbiorowa (jednolita lub zróżnicowana) 

- praca w zespołach, 

- praca całej grupy. 

 

Środki dydaktyczne: 

- karty pracy, 

- figury geometryczne, 

- zegary, 

- termometry, 

- kalendarze 

-gry planszowe 

 

REALIZACJA PROGRAMU: 

 



 

OBSZAR 

AKTYWNOŚCI 

 

 

TREŚCI  PROGRAMOWE 

 

UWAGI 

Orientacja 

przestrzenna, 

orientacja w 

schemacie własnego 

ciała – czyli 

kształtowanie 

umiejętności, które 

pozwolą dziecku 

dobrze orientować się 

w przestrzeni i 

swobodnie rozmawiać 

o tym co się wokół 

niego dzieje. 

 

Rysowanie szlaczków zgodnie z instrukcją.  

Kreślenie linii łączących punkty według wskazanego kierunku. 

Budowanie z klocków wg wzoru. 

Konstruowanie „pod dyktando”. 

Poruszanie się zgodnie z instrukcją słowną.  

Różnicowanie i określanie położenia przedmiotów w stosunku do siebie – 

pod nim, nad nim, przed tobą, za sobą, z lewej, z prawej. 

Ćwiczenia „lustrzane” - zmiana stron (samodzielne i ze współćwiczącym 

-  wskazywanie prawego, lewego ucha, ręki, nogi, itp.). 

Ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie własnego ciała i w 

przestrzeni w odniesieniu do różnych przedmiotów i zjawisk. 

 

Słomki konstrukcyjne, 

Klocki drewniane, gry planszowe, 



Grupowanie, liczenie, 

porównywanie, 

kształtowanie pojęcia 

liczby naturalnej 

Monograficzne opracowanie liczb pierwszej dziesiątki.  

Budowanie „pociągów” z kolorowych liczb odpowiadających rozkładom 

typu 10=4+6. 

Poszerzanie zakresu liczbowego (prawidłowe nazywanie kolejnych 

liczebników)  

Dodawanie przedstawionych liczb poprzez 

przeliczanie. 

Porównywanie liczb poprzez równoczesne 

układanie przedmiotów. 

Porządkowanie liczb (zbiorów) według określonych warunków. 

Układanie i dokładanie przedmiotów. 

Przeliczanie przedmiotów w grupkach. 

Grupowanie przedmiotów w dowolny 

sposób i według określonego warunku. 

Odgadywanie wybranej liczby od 0 do 20 przy pomocy udzielonej jednej 

z trzech podpowiedzi: zgadłeś, za dużo , za mało.  

 

 

Liczmany owoce, warzywa, żetony, 

patyczki, sortuję i liczę zestaw 

magnetyczny, domina liczbowe, kostki 

do gry, 

Tabliczki z cyframi,  

 

Klasyfikowanie 

 

Wyodrębnianie zbiorów na płaszczyźnie i w otoczeniu. 

Tworzenie zbiorów  wg określonego warunku. 

Karty do gry, liczmany warzywa, 

owoce, klocki drewniane, sortuję i 

liczę zestaw magnetyczny, guziki do 



Rysowanie zbiorów. 

Porównywanie liczebności zbiorów. 

Zabawy ruchowe dotyczące zbiorów. 

sortowania i nawlekania 

Kształtowanie 

umiejętności liczenia. 

Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania przez doliczanie i 

odliczanie, precyzja liczenia na konkretach i innych zbiorach zastępczych. 

Dodawanie i odejmowanie  liczb (dopełnianie do pełnej dziesiątki). 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia i z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Rozwijanie sprawności rachunkowej poprzez rozgrywanie i  samodzielne 

konstruowanie gier. 

Rozkładanie liczby na składniki. 

Dodawanie i odejmowanie liczb – z użyciem kostki do gry. 

Dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie jako działania 

odwrotne. 

 

Liczmany owoce, warzywa, żetony, 

patyczki, sortuję i liczę zestaw 

magnetyczny, domina liczbowe, kostki 

do gry, 

Tabliczki z cyframi,  

 

Kształcenie 

umiejętności 

praktycznych- 

pomiary 

  

Dni tygodnia. Nazwy miesięcy. 

Zaznaczanie w kalendarzu ważnych wydarzeń i obliczanie czasu między 

nimi. 

Pisanie dat różnymi sposobami. 

Orientowanie się w upływie czasu i próby określania zmian zachodzących 

w czasie (wczoraj, dziś, jutro). 

Rozpoznawanie czasu na zegarze (pełne godziny). 

Rzymskie liczby zestaw, waga 

szalkowa, odważniki, menzurki, zegar 

magnetyczny, termometry, miara 

zwijana,  



Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zegara. 

Ważenie. 

Mierzenie. 

Jednostki miary, wagi i pojemności, temperatury. 

  

Kształtowanie pojęć 

geometrycznych 

Rozróżnianie, badanie własności i nazywanie figur 

geometrycznych (trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt). 

Rozpoznawanie figur geometrycznych w zabawach. 

Budowanie z klocków według wzoru. 

Kreślenie figur wg szablonów i samodzielne. 

Tworzenie mozaiki z różnych figur. 

Łączenie wyciętych figur w regularne kompozycje. 

Składanie pociętych figur geometrycznych według wzoru. 

 

 

 

 

 

 

Mozaika, słomki konstrukcyjne, figury 

magnetyczne, klocki matematyczne- 

Geometryczne konstrukcje, patyczki 

do liczenia 



 

 

 

 

Układanie i 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

Symulowanie zależności zawartych w zadaniu na konkretach, 

przedstawienie ich w postaci rysunku, obliczanie wyniku. 

Rozwiązywanie  prostych zadań tekstowych.  

Uzupełnianie danych zadania, dopisywanie pytań. 

Przekształcanie zadań według określonego warunku. 

Układanie zadań tekstowych do rysunku lub działania. 

Patyczki do liczenia, żetony, liczmany 



 

 

 Nauczyciel ma prawo dobierać treści do indywidualnych potrzeb edukacyjnych swoich uczniów spełniając w ten sposób założenia programu 

(cel główny). 

Zaproponowane pomoce dydaktyczne są niezbędne do przeprowadzenia zajęć  i zrealizowania założonych celów edukacyjnych. 

 

PODSUMOWANIE I EWALUACJA 

 

Działania ewaluacyjne obejmować będą: na bieżąco wnikliwą obserwację działań ( wytwory pracy dziecka) i zachowań, kontrolę ustną i 

pisemną; sprawdziany teoretyczne i praktyczne.  

 


