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Konspekt zajęć wyrównawczych z matematyki  

dla uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej 

(uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) 

 

Temat: W krainie figur geometrycznych. 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

Kształcone kompetencje: rozwijanie kompetencji matematycznych, umiejętności pracy 

zespołowej oraz kreatywności. 

 

Cele ogólne: 

➢ Utrwalanie nazw figur geometrycznych. 

➢ Kształtowanie umiejętności spostrzegania istotnych cech figur geometrycznych. 

➢ Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów ze względu na określoną cechę. 

➢ Kształtowanie umiejętności ujmowania zależności między całą figurą geometryczną, a jej 

elementami składowymi (dokonywanie analizy i syntezy). 

➢ Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej. 

➢ Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

➢ Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń:  

➢ Potrafi odpowiedzieć na pytania w oparciu o wysłuchany tekst. 

➢ Potrafi rozróżniać i nazywać wybrane figury geometryczne. 

➢ Potrafi segregować figury ze względu na określoną cechę (kształt, kolor, wielkość). 

➢ Potrafi porównywać liczebność zbioru. 

➢ Potrafi samodzielnie ułożyć określoną figurę geometryczną z pociętych elementów, z zapałek, 

ze sznurka. 

➢ Potrafi stworzyć kompozycję z figur geometrycznych. 

➢ Potrafi kreślić w powietrzu kształty określonych figur. 
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Metody pracy: 

▪ Metoda słowna – wyjaśnienie podstawowych zagadnień, czytanie bajki, stawianie zadań. 

▪ Metoda oglądowa – graficzne przedstawienie figur geometrycznych. 

▪ Metoda czynna – rozwiązywanie zadań na kartach pracy, gry komputerowe, wykonywanie 

poleceń ustnych. 

 

 

Formy pracy: 

▪ Zbiorowa 

▪ Indywidualna 

 

Środki dydaktyczne: 

▪ Tekst bajki „Posłuchajcie bajki nowej prostokątnej i kwadratowej” 

▪ Szablony figur geometrycznych 

▪ Karty pracy z zadaniami (opracowanie własne, www.wsip.com.pl i otwarte e-zasoby Superkid) 

▪ Sznurek, zapałki 

▪ Komputer, gra komputerowa „Porusz umysł”, ćwiczenia online z portalu Superkid 

▪ Tablica interaktywna 

 

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Zapoznanie uczniów z tematem i celem zajęć. 

4. Głośne przeczytanie przez nauczyciela bajki D. Wawiłow, Posłuchajcie bajki nowej prostokątnej i 

kwadratowej”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1996 (załącznik) 

5. Wypowiedzi ustne ucznia w oparciu o treść wysłuchanej bajki. Odpowiedź na stawiane pytania: 

o O jakich królestwach opowiedziała nam wysłuchana bajka? 

o Wyjaśnij dlaczego królestwa nazywały się Prostokątne i Kwadratowe? 

o Dlaczego Królowie chcieli wywołać wojnę? 

o Powiedz kto i dlaczego sprzeciwił się pomysłowi wojny? 

o Jak zakończyła się bajka? 

o Jakie jeszcze znasz figury geometryczne? 

6. Obserwowanie i nazywanie figur geometrycznych przedstawionych na szablonach (kwadratu, 

prostokąta, trójkąta, koła, rombu, równoległoboku). 

7. Przypomnienie właściwości wybranych figur geometrycznych (załącznik). 

8. Czy potrafisz rozpoznać… figury geometryczne  (quiz obrazkowy - strefa online Superkid). 

9. Różnicowanie w zbiorze figur geometrycznych: segregowanie figur, przeliczanie elementów, 

porównywanie liczebności zbiorów, kolorowanie figur według instrukcji (załącznik). 

http://www.plock.eu/
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10. Odnajdywanie takich samych figur - gra komputerowa „Porusz umysł”. 

11. Scalanie figur geometrycznych z pociętych elementów. 

12. Dzielenie wielokątów na inne figury geometryczne (załącznik). 

13. Układanie kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci (załącznik).  

14. Układanie figur geometrycznych z zapałek, ze sznurka. 

15. Kreślenie w powietrzu figur geometrycznych (ręką, nogą). 

16. Podsumowanie wiadomości. 

17. Ocena pracy uczniów. 

 

 

Opracowała mgr Joanna Maciakiewicz 
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Załącznik 

Posłuchajcie bajki nowej prostokątnej i kwadratowej 

Za górami i za lasami, tam gdzie rzeki płyną miodowe, 

było sobie kiedyś królestwo bardzo piękne i kwadratowe. 

Kwadratowe stały tam chatki, kwadratowe kwitły tam kwiatki, 

kwadratowe latały ważki, kwadratowe śpiewały ptaszki. 

Kwadratowy był sobie zamek, cztery wieże i most zwodzony, 

kwadratowe ogromne wrota, kwadratowe złote balkony. 

W kwadratowej złotej koronie król zasiadał w sali na tronie, 

W kwadratową drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę: 

„Posłuchajcie, moi kochani! Coś tu nudno jest niesłychanie. 

Życie mamy nazbyt spokojne! Wypowiedzmy sąsiadom wojnę” 

Nie opodal, za siódmą rzeką, stała góra, a na tej górze 

Było sobie drugie królestwo, prostokątne i niezbyt duże. 

Prostokątne stały tam chatki, prostokątne kwitły tam kwiatki, 

Prostokątne latały ważki, prostokątne śpiewały ptaszki. 

Prostokątny był również pałac, cztery wieże i most zwodzony, 

Prostokątne ogromne wrota, prostokątne złote balkony. 

W prostokątnej złotej koronie król zasiadał na złotym tronie, 

W prostokątną drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę: 

„Posłuchajcie, drodzy poddani. Coś tu nudno jest niesłychanie. 

Życie mamy nazbyt spokojne, więc wypowiem sąsiadom wojnę!” 

Zatrąbiły trąby bojowe, pędzi wojsko już kwadratowe, 

Żeby w bitwie wielkiej się zmierzyć z prostokątną armią rycerzy. 

I krzyknęły obie królowe: „Ej, puknijcie się lepiej w głowę! 

Dosyć tego! Skończcie tę wojnę! My lubimy życie spokojne!” 

A królowie się zawstydzili i natychmiast się pogodzili, 

Wyprawili ucztę wspaniałą i bawili się przez noc całą. 

Kwadratowa armia rycerzy z prostokątnych jadła talerzy 

I w ogóle było bombowo prostokątnie i kwadratowo! 

D. Wawiłow 

 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1996 
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