
 
 

 
 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowa-
dzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 
 

 

 

 

 

Program  zajęć dydaktyczno- wyrównawczych 

z matematyki dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Płocku 

Opracowanie: Alicja Wiśniewska 
 

 

http://www.plock.eu/


 
 

 
 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowa-
dzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 
 

 

 

 

 

I. Założenia programowe 

Program powstał z myślą o uczniach, którzy mają trudności z nauka pojęć matematycznych,  pracują w wolnym tempie, mają braki w wiedzy 

wywołane dysfunkcjami spowodowanymi niepełnosprawnością intelektualną. 

Głównym  założeniem jest wyrównanie braków edukacyjnych u uczniów, którzy nie radzą sobie z pojęciami matematycznymi. 

 Praca z tym programem pomoże uczniom przezwyciężyć strach przed matematyką, wyrównać nagromadzone braki, rozwinąć samodzielne i logiczne 

myślenie dzięki wykonywaniu różnych ćwiczeń oraz zastosowaniu zabaw,  gier edukacyjnych, programu multimedialnego i innych środków 

dydaktycznych oraz laptopów i tablicy interaktywnej. 

Program będzie realizowany w klasie 4 i 5 w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 2 godzin w miesiącu.. Przewidzianych do realizacji jest 

38 godzin zajęć w ciągu 2 lat nauki. 

 

II. Cele ogólne 

• Udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce matematyki, wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści 

programowych i utrwalenie bieżącego materiału tak, by uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. 

• Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. 

 

III. Cele szczegółowe 

• Pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce. 
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• Przełamanie strachu przed matematyką. 

• Uzupełnienie zaległości i braków. 

• Przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.  

• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. 

• Poprawienie sprawności liczenia pamięciowego i pisemnego. 

• Uczenie logicznego myślenia. 

• Rozwiązywanie prostych zadań. 

• Wyjaśnienie bieżącego materiału. 

• Praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki. 

• Ukazanie prostych przykładów zastosowania matematyki w życiu codziennym. 

• Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów. 

• Wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki i matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem. 

 

IV. Procedury osiągania celów 

Cele zostaną osiągnięte poprzez: 

o rozwijanie wyobraźni matematycznej, 

o tworzenie warunków sprzyjających powstaniu korzystnej atmosfery uczenia się, 

o rozwiązywanie problemów matematycznych, zagadek, krzyżówek, łamigłówek liczbowych i innych gier dydaktycznych. 

 

Metody pracy: 

- ćwiczeniowa, 

- podająca, 

- problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności, 
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- aktywizująca poprzez stosowanie gier dydaktycznych, programów komputerowych, 

- słowna 

 

Formy pracy: 
- stopniowanie trudności, przechodząc od najprostszych zadań do nieco trudniejszych, 

- dobieranie do indywidualnych potrzeb ucznia zadań, które będą nawiązywały do sytuacji znanych z życia codziennego, 

- indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pomocy opracowanych przez nauczyciela. 

 

Środki dydaktyczne: 
- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć, 

- karty pracy, 

- gry dydaktyczne, 

- programy komputerowe, 

- materiały edukacyjne ze strony internetowej www.eduscience.pl, 

- książki z zadaniami matematycznymi. 

 

V. Założone osiągnięcia uczniów 

Uczniowie realizujący powyższy program: 

- wyrównają braki, 

- lepiej przyswoją bieżący materiał,  

- zwiększą aktywność na lekcjach matematyki,  

- podwyższą oceny ze sprawdzianów,  

- uzyskają sprawność w rachunku pamięciowym i działaniach na ułamkach, 
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- udoskonalą korzystanie z algorytmów działań , 

- przełamią bariery psychologiczne,  

- wdrożą się do samodzielnej i systematycznej pracy. 

 

VI. Ewaluacja 

Skuteczność programu, jego przydatność i atrakcyjność będzie oceniana na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji programu. Właściwie ocenić program 

pozwoli również poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć, a także analiza wyników osiąganych przez uczniów 

na lekcjach matematyki. 
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1. 
 

 Kompetencje 
matematyczne, praca 
zespołowa, kreatywność 
 

Ćwiczenie spostrzegawczości 
i orientacji przestrzennej. 
 

Zapisywanie i odczytywanie 
liczb w zakresie 20. 

-praktycznego działania, 
-ćwiczeniowa 
 

-zasoby edukacyjne portalu 
SuperKid, 
-karty pracy 

 
 
2. 

Kształtowanie pojęcia liczby 
w różnych aspektach. 

Ćwiczenie 
spostrzegawczości, 
logicznego myślenia, 
orientacji przestrzennej. 

Oś liczbowa – odczytywanie i 
zapisywanie współrzędnych 
punktu na osi liczbowej. 

-praktycznego działania, 
-ćwiczeniowa, 
słowna. 

 
-zasoby edukacyjne portalu 
SuperKid, 
-karty pracy 

 
 
3. 

 
Kształtowanie pozytywnego 
nastawienia do 
podejmowania wysiłku 
intelektualnego, wyrabianie 
systematyczności, 
pracowitości i wytrwałości, 

 
 Rozwijanie 
spostrzegawczości. 
  

 
Dodawanie i odejmowanie 
liczb na osi liczbowej. 

- pokazowa 
-praktycznego działania, 
-ćwiczeniowa, 
-słowna. 

-zasoby edukacyjne portali 
edukacyjnych, 
- karty pracy, 

 
 
4 

 
Stosowanie głównych zasad i 
procesów matematycznych 
w codziennych sytuacjach. 
 

 
Rozwijanie umiejętności 
praktycznego stosowania 
matematyki w życiu 
codziennym. 

 
Liczby naturalne – zajęcia 
praktyczne z termometrem. 

 
-pogadanka, 
-ćwiczeniowa,- 
-problemowa,, 
-praktycznego działania. 

 
-zasoby edukacyjne portali 
edukacyjnych,- 
-karty pracy, 
- zabawy, gry liczbowe. 

 
 
5. 

  Odczytywanie danych z 
ilustracji, ćwiczenie 
spostrzegawczości. 
 

Rozwijanie umiejętności 
praktycznego stosowania 
matematyki w życiu 
codziennym. 

Odczytywanie i zaznaczanie 
podanej temperatury na 
termometrze. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa,- 
-problemowa,, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portali 
edukacyjnych, 
-karty pracy, 
- termometry demonstracyjne. 
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6. 
 
 
 

 
Kształtowanie 
podstawowych pojęć 
geometrycznych. 

 
Dostrzeganie figur 
geometrycznych w 
najbliższym otoczeniu, 
rysowanie figur 
geometrycznych odręcznie. 

 
Figury na płaszczyźnie – 
pojęcie: punktu, prostej, 
odcinka. 

 
-słowna, 
- oglądowa, 
- praktycznego działania. 

 
zasoby edukacyjne portali 
edukacyjnych, 
-karty pracy, 
- zestaw figur geometrycznych 

7. 
 

Kształtowanie 
podstawowych pojęć 
geometrycznych, 
kształtowanie sprawności 
manualnej. 

 Rozwijanie 
spostrzegawczości, 
kształtowanie sprawności 
manualnej. 
 

Rysowanie figur 
geometrycznych przy pomocy 
szablonów. 

-słowna, 
- oglądowa, 
- praktycznego działania. 

zasoby edukacyjne portali 
edukacyjnych, 
-karty pracy, 
- zestaw figur geometrycznych 

8. Kształtowanie 
podstawowych pojęć 
geometrycznych, 

Wykształcenie umiejętności 
odczytywania danych z 
rysunku. 

Mierzenie odcinków, 
rysowanie odcinków o 
podanej mierze. 

-słowna, 
- oglądowa, 
- praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super-Kid, 
-karty pracy 
 

9 Kształtowanie 
podstawowych pojęć 
geometrycznych, 
wykształcenie umiejętności 
w posługiwaniu się 
przyrządami mierniczymi. 

Kształtowanie sprawności 
manualnej,  posługiwanie się 
linijką. 

Ćwiczenia w mierzeniu boków 
figur geometrycznych i 
obliczanie i obwodów. 

-słowna, 
- oglądowa, 
- praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super-Kid, 
-karty pracy, 
- zestawy do mierzenia 
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10 Kształtowanie praktycznych 
umiejętności. 

Kształtowanie pojęcia liczby 
w różnych aspektach. 

Zapisywanie i odczytywanie 
liczb dwucyfrowych. 

- pogadanka, 
- pokaz, 
- ćwiczenia praktyczne. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
 

11.  
Rozwijanie umiejętności 
stosowania matematyki w 
życiu codziennym. 

 
Posługiwanie się systemem 
dziesiątkowym, 
porządkowanie liczb. 

 
Porównywanie liczb 
dwucyfrowych. 

 
- pogadanka, 
- pokaz, 
- ćwiczenia praktyczne. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 

12.  
Rozwijanie umiejętności  
stosowania matematyki w 
życiu codziennym. 
 

 
Wykształcenie sprawności 
rachunkowej. 

 
Ćwiczenia w dodawaniu i 
odejmowaniu liczb w zakresie 
20. 

 
- ćwiczeniowa, 
- słowna, 
- oglądowa, 
- praktycznego działania, 

 
-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
 

13.  
Rozwijanie umiejętności 
stosowania matematyki. 

 
Rozróżnianie i prawidłowe 
nazywanie cyfr rzymskich. 

 
Cyfry rzymskie – zapisywanie i 
odczytywanie w zakresie 12. 

- pogadanka, 
- pokaz, 
- ćwiczenia praktyczne. 

-zeszyt ćwiczeń, 
-karty pracy, 
-zasoby portali internetowych, 
Super kid 

14. Rozwijanie umiejętności 
stosowania matematyki w 
życiu codziennym, 
 

Wykształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
cyframi rzymskimi. 
 

Zapisywanie kolejności 
miesięcy i godzin na zegarze 
cyframi rzymskim – ćwiczenia. 

-słowna, 
-oglądowa, 
-ćwiczenia praktyczne, 
-pokaz 

-karty pracy, 
-zasoby portali internetowych, 
Super kid 
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15.  
Pobudzanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie 
matematycznych 
zainteresowań. 
 

 
Kształtowanie znaczenia i 
stosowania cyfr rzymskich w 
życiu codziennym. 

 
Praktyczne zapoznanie się z 
kalendarzem – wskazywanie i 
odczytywanie dat. 

 
-pogadanka, 
- oglądowa, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania, 

 
-zasoby portalu  edukacyjnego 
Super Kid, 
-zeszyt ćwiczeń, 
-karty pracy, 
- kalendarze ćwiczeniowe. 

16.  
Pobudzanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie 
umiejętności posługiwania 
się kalendarzem. 
 

 
Rozwijanie umiejętności 
stosowania matematyki. 

 
Historia zegara – rodzaje, 
budowa. 

 
-pogadanka, 
- oglądowa, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania, 

 
-zasoby portalu Super Kid, 
-zeszyt ćwiczeń, 
-karty pracy, 
- zegary demonstracyjne. 

17.  
Kształtowanie praktycznych 
umiejętności. 

 
Rozwijanie umiejętności 
stosowania matematyki , 
praktyczne posługiwanie się 
zegarem. 

 
Ćwiczenia w odczytywaniu 
pełnych godzin na zegarze. 

 
-pogadanka, 
- oglądowa, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania, 

 
-zasoby portalu  edukacyjnego 
Super Kid, 
-karty pracy, 
- modele demonstracyjne 
zegarów. 

18. Pobudzanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie 
matematycznych 
zainteresowań. 
 
 

Wykształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
banknotami i monetami. 
 

Banknoty, monety- 
rozpoznawanie. 

-pogadanka, 
- oglądowa, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania, 

-zasoby portalu Super Kid, 
-zeszyt ćwiczeń, 
-karty pracy, 
- zestawy demonstracyjne 
banknotów i monet. 
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19. Stosowanie głównych zasad i 
procesów matematycznych 
w codziennych sytuacjach. 
 

Wykształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
banknotami i monetami. 
 

Płacenie kwoty różnymi 
monetami lub banknotami. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania, 

-zasoby portalu Super Kid, 
-zeszyt ćwiczeń, 
-karty pracy, 
- zestawy demonstracyjne 
banknotów i monet. 

20. Rozwijanie umiejętności  
stosowania matematyki w 
życiu codziennym. 
 

Wykształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
banknotami i monetami. 
 

Przyjmowanie pieniędzy i 
wydawanie reszty – zabawa w 
sklep. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania, 

-zasoby portalu Super Kid, 
-zeszyt ćwiczeń, 
-karty pracy, 
-zestawy demonstracyjne 
banknotów i monet. 
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