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Wstęp 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły 

podstawowej umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i 

piękna.  

Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowość ucznia w procesie 

budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania.  

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym. 

Zajęcia wyrównawcze w edukacji matematycznej pozwalają dzieciom przyswoić  proste i typowe umiejętności przewidziane podstawą programową. 

Indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych jest niezbędna, zatem w czasie zajęć należy zwrócić szczególną 

uwagę na dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie: 

• tempa pracy; 

• stopniowania trudności; 

• stosowanych metod nauczania; 
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• wprowadzania różnorodnych środków dydaktycznych, pobudzających aktywność uczniów. 

Podczas zajęć dzieci należy angażować w ich przebieg oraz często stosować wzmocnienia pozytywne (pochwały, nagrody), co podniesie motywację do uczenia 

się i stanie się okazją do odnoszenia drobnych sukcesów.  

Na realizację programu przeznaczono 20 godzin dydaktycznych w roku szkolnym. 

 

Cel główny programu:  

Wyrównywanie różnic edukacyjnych uczniów klas I –III szkoły podstawowej w zakresie umiejętności matematycznych. 

 

 

Kompetencje kluczowe: 

• rozwijanie kompetencji matematycznych obejmujących zdobycie niezbędnej wiedzy (umiejętność liczenia, znajomość miar, terminów i pojęć matema-

tycznych), umiejętność zastosowania myślenia matematycznego do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym (wynikających z codziennych 

sytuacji), kształtowanie myślenia logicznego i przestrzennego,  

• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,  

• rozwijanie kreatywności, 

• stosowanie innowacyjności. 
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Ewaluacja programu:  

W trakcie realizacji programu zostaną przeprowadzone testy ex-ante oraz ex – post oraz bieżąca obserwacja uczniów podczas pracy.  

 

 

 

 

 

Klasa I-III 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce dydaktyczne 

 
1. 
 

 
Kompetencje  matematyczne 

 
Kształtowanie liczby w 

różnych aspektach. 

  
-ćwiczeniowa, 
 -praktycznego działania,        

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
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Zapisywanie i odczytywanie 
liczb zapisanych za pomocą cyfr 
i słów. 

 

2. Kształtowanie pozytywnego 
nastawienia do podejmowania 
wysiłku intelektualnego, 

Posługiwanie się systemem 
dziesiątkowym, porządkowa 
nie liczb. 

Porównywanie liczb 
w zakresie 30 werbalne 
i z użyciem  znaków <,>,=. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
 
 

3.  Praca zespołowa, rozwijanie 
kreatywności. 

 

Rozwijanie umiejętności 
praktycznego stosowania  
matematyki w życiu 
codziennym. 

Wskazywanie i zaznaczanie na 
osi liczbowej wybranej liczby. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 

4. Utrwalanie podstawowych 
pojęć matematycznych: suma, 
różnica. 
 
 

Kształtowanie umiejętności 
liczenia: dodawania i 
odejmowania. 

Dodawanie i odejmowanie na 
osi liczbowej w zakresie 30. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa,- 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, liczmany. 

5.  
 Praca zespołowa, rozwijanie 
kreatywności. 

Rozwijanie  sprawności 
rachunkowej, logicznego 
myślenia. 

Tworzenie, przeliczanie i 
porównywanie zbiorów. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
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6. Usprawnianie techniki 
rachunkowej i umiejętności  
liczenia kolejno i dziesiątkami. 

Rozwijanie  sprawności 
rachunkowej, logicznego 

myślenia . 
 
 

Liczenie pełnymi dziesiątkami i 
kolejno w zakresie 30. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
- zeszyt ćwiczeń. 
 

7. Stosowanie  algorytmów, 

rozwiązywanie zadań, 

problemów praktycznych i 

teoretycznych. 

Posługiwanie się systemem 
dziesiątkowym, kształtowanie 
umiejętności liczenia: 
dodawania i odejmowania. 

 

Dziesiątki i jedności w liczbie 
dwucyfrowej 
w zakresie30. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
- zeszyt ćwiczeń. 
 

8. Wykształcenie umiejętności 
dostrzegania  zależności 
matematycznych w 
otaczającym świecie. 

Wykształcenie sprawności 
  rachunkowej. 

Dodawanie  i odejmowanie  
liczb w zakresie  30, dopełnianie  
do pełnych dziesiątek. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
- zeszyt ćwiczeń. 
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9. Rozwijanie  w uczniach pojęć 
matematycznych potrzebnych 
do dalszej nauki. 

Rozwijanie logicznego 
myślenia i sprawności 
rachunkowej. 

Układanie treści zadań do 
podanych działań 
z zastosowaniem dodawania i 
odejmowania w zakresie 30. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
- zeszyt ćwiczeń. 

10. Rozwijanie procesów 
poznawczych. 

Kształtowanie sprawności 
manualnej i wyobraźni 
geometrycznej. 
 

Podstawowe figury 
geometryczne- punkty, prosta, 
odcinek. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
- zestaw linijek. 

11.  Kształtowanie u uczniów 
dokładności w wykonywaniu 
zadań. 

 Doskonalenie umiejętności 
posługiwania  się linijką 

Ćwiczenia w mierzeniu i 
rysowanie odcinków o podanej 
mierze. 

-pogadanka, oglądowa 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
 

12. Dostrzeganie figur 
geometrycznych w otaczającym  
świecie. 

Sprawne posługiwanie  się 
jednostkami długości. 

Figury geometryczne: 
odróżnianie i segregowanie 
według kształtu, wielkości, 
koloru. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
- zestaw figur geometrycznych 

13. Rozwijanie  umiejętności 
stosowania matematyki. 
 

 

Rozróżnianie i prawidłowe 
nazywanie cyfr rzymskich, 
 

 
Cyfry rzymskie – zapisywanie i 
odczytywanie w zakresie 12. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
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14. Kształtowanie umiejętności 
praktycznych. 

Wykształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
cyframi rzymskim. 

 
Cyfry rzymskie na zegarze. 
 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
 

15. Świadomy i aktywny udział 
uczniów w procesie 
uczenia się. 
 

Wyksztalcenie umiejętności 
w sprawnym stosowaniu 
pojęć matematycznych w 
życiu codziennym. 

 
Nazwy miesięcy – zapisywanie 
cyfrą rzymską. 

-pogadanka, 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
-karty pracy, 
 

16. Stosowanie głównych zasad i 
procesów matematycznych w 
codziennych sytuacjach. 
 
 

Wykształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
banknotami i monetami. 

 

Monety: rozpoznawanie, 
płacenie, wydawanie reszty. 

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

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
- karty pracy, 
- zestaw demonstracyjny 
monet i banknotów. 
 

17. 
 
 
 

Wykształcenie umiejętności 
dostrzegania  zależności 
matematycznych w 
otaczającym świecie. 

Wykształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
banknotami i monetami. 

 

Banknoty: rozpoznawanie, 
płacenie, wydawanie reszty. 

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

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
- karty pracy, 
- zestaw demonstracyjny 
monet i banknotów. 
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18. Rozwijanie umiejętności  
stosowania matematyki w życiu 
codziennym. 
 
 

Rozwijanie umiejętności 
stosowania matematyki , 
praktyczne posługiwanie się 
pieniędzmi. 

Zabawa w sklep – zakupy za 
określoną kwotę, obliczanie 
reszty. 

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

-zasoby edukacyjne portalu 
Super Kid, 
- karty pracy, 
- zestaw demonstracyjny 
monet i banknotów. 

19. Rozwijanie umiejętności  
stosowania matematyki w życiu 
codziennym. 
 
 

Kształtowanie pojęć 
matematycznych i 
rozwijanie umiejętności 
posługiwania się nimi. 

Kalendarz- nazwy miesiące, 
tygodnie w roku  

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

-zasoby edukacyjne portalu  -
zeszyt ćwiczeń, 
 -karty pracy, 
- kalendarze demonstracyjne. 
 

20. Stosowanie głównych zasad i 
procesów matematycznych w 
codziennych sytuacjach 

Kształtowanie praktycznych 
umiejętności. 

Obliczenia kalendarzowe. -pogadanka,  
-oglądowa 
-ćwiczeniowa, 
-praktycznego działania. 

-zasoby edukacyjne portalu  -
zeszyt ćwiczeń, 
 -karty pracy, 
- kalendarze demonstracyjne. 
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