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Program zajęć wyrównawczych z matematyki  

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

kl. IV - VIII szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym nr 1 w Płocku 
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WSTĘP 

Niepowodzenia szkolne w zakresie edukacji matematycznej występują u dzieci już w nauczaniu początkowym, a w klasach starszych mogą się jeszcze 

pogłębić, jeśli uczeń nie otrzyma odpowiedniej pomocy w domu (ze strony rodziców), a zwłaszcza w szkole, ze strony nauczycieli. Trudności te mogą być 

związane z dużą absencją szkolną, dysfunkcjami (zburzona percepcja wzrokowa, słuchowa, zaburzona pamięć, opóźnienia w zakresie integracji słuchowo – 

pojęciowej i inne) oraz z niedostatecznym poziomem rozwoju intelektualnego dziecka. Uczniowie tacy zwykle prezentują wąski zasób wiedzy ogólnej, mają 

trudności ze zrozumieniem instrukcji i rozwiązaniem typowych zadań tekstowych, wymagają ciągłego naprowadzania za pomocą prostych pytań, dodatkowych 

wyjaśnień oraz systematycznego, praktycznego utrwalenia umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, 

Zajęcia wyrównawcze pozwalają dzieciom przyswoić sobie 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; 

• wprowadzania różnorodnych środków dydaktycznych, pobudzających aktywność uczniów. 

http://www.plock.eu/
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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 40 godzin dydaktycznych w każdej grupie. 

 

 

Kompetencje kluczowe: 

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

matematycznych), umiejętność zastosowania myślenia matematycznego do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznych (wynikających z 

codziennych sytuacji), kształtowanie myślenia logicznego i przestrzennego,  

➢ rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,  

➢ rozwijanie kreatywności, 

➢ stosowanie innowacyjności. 

Cel główny programu:  

Wyrównywanie różnic edukacyjnych uczniów klas IV –VIII szkoły podstawowej w zakresie umiejętności matematycznych. 

 

Cele szczegółowe: 

➢ rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania arytmetyczne), 

http://www.plock.eu/
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➢ rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania, 

➢ przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji, 

➢ kształcenie umiejętności przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny, rozwijanie umiejętności opisywania przez uczniów w języku matematyki 

prostych sytuacji, 

➢ wyrabianie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań, 

➢ kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem), 

➢ analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych, 

➢ wyrabianie umiejętności sprawnego posługiwania się kalkulatorem, komputerem, 

➢ przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości, 

➢ rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

 

Procedury osiągania celów: 

1.Stosowanie różnorodnych metod: 

• metody podające: wykład, objaśnienie, pogadanka, odpowiadanie na pytania uczniów; 

• metody problemowe: rozwiązanie problemu w oparciu o tekst matematyczny; 

• metody aktywizujące: gry dydaktyczno – edukacyjne, burza mózgów, metoda projektów; 

• metody praktyczne: ważenie, odmierzanie, posługiwanie się kalendarzem, wykonanie modeli itp. 

http://www.plock.eu/


 

5 
 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 
rozprowadzanie, 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-

Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

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

 

• metody programowane: wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych. 

2.Stosowanie różnych form pracy: 

• indywidualna, 

• grupowa, 

• zespołowa. 

3.Stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych, m.in.: 

• modele pozycyjnego systemu dziesiątkowego; 

• modele figur płaskich i przestrzennych; 

• gry matematyczne; 

• miary, wagi, zegary, kalendarze, itp.; 

• tablica interaktywna; 

• prezentacje multimedialne; 

• karty pracy. 

Klasa 5  

http://www.plock.eu/
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L.p. 
 

Kompetencje 
kluczowe 

Cel zajęć Tematyka zajęć Metody i formy 
pracy 

Wykorzystane 
pomoce dydaktyczne 

 
1. 
 

 
Rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych, 
umiejętności pracy 
zespołowej oraz 
kreatywności. 
 
 

 

• rozwijanie sprawności 
rachunkowej (cztery 
działania arytmetyczne), 

• rozwijanie pamięci oraz 
umiejętności logicznego 
rozumowania, 

• przygotowanie do 
samodzielnego 
rozwiązywania prostych 
zadań, wyrabianie nawyku 
korzystania z różnych 
źródeł informacji, 

• kształcenie umiejętności 
przedstawiania 
rozwiązania zadania w 
sposób czytelny, 
rozwijanie umiejętności 
opisywania przez uczniów 
w języku matematyki 
prostych sytuacji, 

 
1. Liczby naturalne w 

dziesiątkowym układzie 
pozycyjnym. 

2. Dodawanie i odejmowanie 
pamięciowe liczb naturalnych. 

3. Utrwalanie znajomości tabliczki 
mnożenia i dzielenia. 

4. Algorytmy działań pisemnych. 
5. Zegary (terminy: doba, godzina, 

kwadrans; odczytywanie i 
zaznaczanie godzin; obliczenia 
zegarowe). 

6. Kalendarz (terminy: rok, miesiąc, 
kwartał; zapis dat różnymi 
sposobami; obliczenia 
kalendarzowe). 

7. Rozwiązywanie zadań 
praktycznych - obliczenia 
pieniężne. 

8. Liczby ujemne. 
9. W krainie figur geometrycznych. 

 
▪ Praca z całą grupą 

(objaśnienie, pokaz, gry 
i zabawy aktywizujące) 

▪ Praca indywidualna 
(metoda praktycznego 
działania) 

▪ Praca w grupach  
 

 
▪ Karty pracy (opracowanie 

własne) 
▪ Otwarte e-zasoby portalu 

SuperKid i Printoteka 
▪ Materiały dydaktyczne 

dostępne on - line 
▪ Gry matematyczne 

(planszowe, komputerowe, 
geo lkocki, mozaika 
geometryczna) 

▪ Kalkulator, liczmany 
▪ Komputer 
▪ Tablica interaktywna 

http://www.plock.eu/
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• wyrabianie nawyku 
sprawdzania uzyskanych 
rozwiązań, 

• kształcenie umiejętności 
myślenia i jasnego 
formułowania odpowiedzi 
(pełnym zdaniem), 

• analiza prostych 
zagadnień i problemów 
matematycznych, 

• praktyczne utrwalenie 
umiejętności zdobytych na 
lekcjach matematyki, 

• wyrabianie umiejętności 
sprawnego posługiwania 
się kalkulatorem 
(komputerem), 

• przyzwyczajanie uczniów 
do samodzielnego uczenia 
się, systematyczności, 
pracowitości i wytrwałości. 

 

10. Jednostki długości. 
11. Obliczanie obwodów wielokątów. 
12. Pole powierzchni wybranych 

figur płaskich. 
13. Działania na ułamkach zwykłych. 
14. Działania na ułamkach 

dziesiętnych. 
15. Potęgowanie liczb. 
16. Graniastosłupy i ich własności. 
17. Bryły obrotowe. 
18. Wykonanie modeli sześcianu i 

prostopadłościanu. 
 
 

 

 

http://www.plock.eu/
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Klasa 6 (kontynuacja klasy V z poprzedniego roku szkolnego) 

L.p. 
 

Kompetencje 
kluczowe 

Cel zajęć Tematyka zajęć Metody i formy 
pracy 

Wykorzystane 
pomoce dydaktyczne 

 
1. 
 

 
Rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych, 
umiejętności pracy 
zespołowej oraz 

 

• rozwijanie sprawności 
rachunkowej (cztery 
działania arytmetyczne), 

 
19. Dodawanie i odejmowanie 

pamięciowe liczb naturalnych. 
20. Utrwalanie znajomości tabliczki 

mnożenia i dzielenia. 
21. Algorytmy działań pisemnych. 

 
▪ Praca z całą grupą 

(objaśnienie, pokaz, gry 
i zabawy aktywizujące) 

 
▪ Karty pracy (opracowanie 

własne) 
▪ Otwarte e-zasoby portalu 

SuperKid i Printoteka 

http://www.plock.eu/
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kreatywności, 
innowacyjność. 
 
 

• rozwijanie pamięci oraz 
umiejętności logicznego 
rozumowania, 

• przygotowanie do 
samodzielnego 
rozwiązywania prostych 
zadań, wyrabianie nawyku 
korzystania z różnych 
źródeł informacji, 

• kształcenie umiejętności 
przedstawiania 
rozwiązania zadania w 
sposób czytelny, 
rozwijanie umiejętności 
opisywania przez uczniów 
w języku matematyki 
prostych sytuacji, 

• wyrabianie nawyku 
sprawdzania uzyskanych 
rozwiązań, 

• kształcenie umiejętności 
myślenia i jasnego 
formułowania odpowiedzi 
(pełnym zdaniem), 

22. Cyfry rzymskie. 
23. Zegary (terminy: doba, godzina, 

kwadrans; odczytywanie i 
zaznaczanie godzin; obliczenia 
zegarowe). 

24. Kalendarz (terminy: rok, miesiąc, 
kwartał; zapis dat różnymi 
sposobami; obliczenia 
kalendarzowe). 

25. Rozwiązywanie zadań 
praktycznych - obliczenia 
pieniężne. 

26. Średnia arytmetyczna. 
27. Liczby dodatnie i ujemne. 
28. W krainie figur geometrycznych. 
29. Jednostki długości. 
30. Obliczanie obwodów wielokątów. 
31. Pole powierzchni wybranych 

figur płaskich. 
32. Działania na ułamkach zwykłych. 
33. Działania na ułamkach 

dziesiętnych. 
34. Potęgowanie liczb. 
35. Graniastosłupy i ich własności. 
36. Bryły obrotowe. 

▪ Praca indywidualna 
(metoda praktycznego 
działania) 

▪ Praca w grupach  
 

▪ Materiały dydaktyczne 
dostępne on – line (m.in.: 
www.edukator.pl) 

▪ Gry matematyczne 
(planszowe, komputerowe, 
geo klocki, mozaika 
geometryczna) 

▪ Modele figur 
przestrzennych 

▪ Kalkulator, liczmany 
▪ Zestawy przyborów 

geometrycznych 
▪ Komputer 
▪ Tablica interaktywna 
▪ Lekcjoteka 

http://www.plock.eu/
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• analiza prostych 
zagadnień i problemów 
matematycznych, 

• praktyczne utrwalenie 
umiejętności zdobytych na 
lekcjach matematyki, 

• wyrabianie umiejętności 
sprawnego posługiwania 
się kalkulatorem 
(komputerem), 

• przyzwyczajanie uczniów 
do samodzielnego uczenia 
się, systematyczności, 
pracowitości i wytrwałości, 

• Rozwijanie umiejętności 

pracy w grupie. 

 

37. Wykonanie modeli sześcianu i 
prostopadłościanu. 

38. Siatki prostopadłościanów. 
39. Pole powierzchni sześcianu i 

prostopadłościanu. 
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Klasa 7 

L.p. 
 

Kompetencje 
kluczowe 

Cel zajęć Tematyka zajęć Metody i formy 
pracy 

Wykorzystane 
pomoce dydaktyczne 

 
1. 
 

 
Rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych, 
umiejętności pracy 
zespołowej oraz 
kreatywności. 
 
 

 

• rozwijanie sprawności 
rachunkowej (cztery 
działania arytmetyczne), 

• rozwijanie pamięci oraz 
umiejętności logicznego 
rozumowania, 

• przygotowanie do 
samodzielnego 
rozwiązywania prostych 
zadań, wyrabianie nawyku 
korzystania z różnych 
źródeł informacji, 

• kształcenie umiejętności 
przedstawiania 
rozwiązania zadania w 
sposób czytelny, 

 
1. Dodawanie i odejmowanie 

pamięciowe liczb 
naturalnych. 

2. Utrwalanie znajomości 
tabliczki mnożenia i 
dzielenia. 

3. Algorytmy działań 
pisemnych. 

4. Rozwiązywanie praktycznych 
zadań tekstowych z 
zastosowaniem działań na 
liczbach naturalnych. 

5. Działania na liczbach 
dodatnich i ujemnych. 

6. Ułamki zwykłe i dziesiętne. 
7. Wyrażenia dwumianowane. 

 
▪ Praca z całą grupą 

(objaśnienie, pokaz, gry 
i zabawy aktywizujące) 

▪ Praca indywidualna 
(metoda praktycznego 
działania) 

▪ Praca w grupach  
 

 
▪ Karty pracy (opracowanie 

własne) 
▪ Otwarte e-zasoby portalu 

SuperKid i Printoteka 
▪ Materiały dydaktyczne 

dostępne on - line 
▪ Gry matematyczne 

(planszowe, komputerowe) 
▪ Kalkulator, liczmany 
▪ Komputer 
▪ Tablica interaktywna 
▪ Lekcjoteka 
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rozwijanie umiejętności 
opisywania przez uczniów 
w języku matematyki 
prostych sytuacji, 

• wyrabianie nawyku 
sprawdzania uzyskanych 
rozwiązań, 

• kształcenie umiejętności 
myślenia i jasnego 
formułowania odpowiedzi 
(pełnym zdaniem), 

• analiza prostych 
zagadnień i problemów 
matematycznych, 

• praktyczne utrwalenie 
umiejętności zdobytych na 
lekcjach matematyki, 

• wyrabianie umiejętności 
sprawnego posługiwania 
się kalkulatorem 
(komputerem), 

• przyzwyczajanie uczniów 
do samodzielnego uczenia 
się, systematyczności, 
pracowitości i wytrwałości. 

8. Obliczenia pieniężne - 
rozwiązywanie zadań  
„z życia wziętych”. 

9. Wzajemne położenie 
prostych i odcinków. 

10. Rodzaje kątów. Mierzenie i 
kreślenie kątów. 

11. Wielokąty i ich własności. 
12. Obliczanie obwodów 

wielokątów. 
13. Pola powierzchni figur 

płaskich. 
14. Potęgowanie i 

pierwiastkowanie liczb. 
15. Obliczenia procentowe. 
16. Rozwiązywanie równań z 

jedna niewiadomą. 
17. Układ współrzędnych. 
18. Obliczanie wartości liczbowej 

wyrażeń algebraicznych. 
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