
Konspekt zajęć  

 

Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Działania na liczbach.  

 

Temat zajęć: Doskonalenie sprawności rachunkowej - dodawanie i odejmowanie w zakresie  

100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

 

Grupa dydaktyczna: uczniowie klasy III SP 

 

Czas przewidziany na realizację zajęć: 45 min 

 
Cele ogólne: 

 doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100                     

z przekroczenia progu dziesiątkowego, 

 doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. 

 

Cele operacyjne: 

    uczeń:  

 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, 

 zna zasadę kolejności wykonywania działań i ją stosuje, 

 rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste, 

 rozwiązuje zadania tekstowe. 

 

Metody: 

 podające, 

 praktyczne. 

 

Formy:  

 praca z cała grupą, 

 praca indywidualna, 

 

Środki dydaktyczne:  
 

tablica interaktywna, ćwiczenia online (rozsypanka matematyczna - dodawanie w zakresie 

100, rozsypanka matematyczna - odejmowanie w zakresie 100), czyste kartoniki, kartoniki z 

działaniami, karta pracy. 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Wprowadzenie do tematu, podanie celów lekcji. 

Podczas dzisiejszej lekcji będziemy doskonalili umiejętność sprawnego rachowania w 

zakresie 100 oraz rozwiązywania zadań tekstowych. 

 

2. Ćwiczenie na rozgrzewkę. Zgadnij moją magiczną  liczbę.( białe kartoniki) 

Zagadka: do największej  liczby parzystej dwucyfrowej dodałam 7, a następnie odjęłam 9.  

Co to za magiczna liczba? Uczniowie zapisują liczbę na otrzymanych karteczkach. 



3. „Rozsypanka matematyczna” - ćwiczenia interaktywne. Uczniowie najpierw sami próbują 

ułożyć działanie matematyczne pisemnie do zeszytu z tablicy, następnie jeden uczeń 

przychodzi do tablicy i dokonuje obliczeń w celu  sprawdzenia poprawności wykonania.  

 

4. „Magiczne kartoniki” -  na kartoniku znajdują się dwa działania, z jednej strony kartonika 

zapisane jest działanie, którego wynikiem jest suma, a z drugiej różnica. Uczniowie 

wykonują działania na karteczka zapisując wyniki, po czym następuje sprawdzenie 

poprawności obliczeń.  

Uczniowie ustawiają się w szeregu tak, aby ich sumy były rosnące, następnie ustawcie się 

tak, aby wasze różnice były malejące. Osoby, które mają parzyste sumy ustawiają się po 

mojej prawej, natomiast osoby z nieparzystymi sumami ustawiają się po mojej lewej 

stronie. Osoby, które mają parzyste różnice ustawiają się po mojej lewej stronie, natomiast 

osoby z nieparzystymi różnicami ustawiają się po mojej prawej stronie. 

 

5. „Rozsypanka matematyczna” - ćwiczenia na tablicy interaktywnej. Uczniowie najpierw 

sami próbują ułożyć działanie matematyczne pisemnie do zeszytu z tablicy, następnie 

jeden uczeń przychodzi do tablicy dokonuje obliczeń w celu sprawdzenia poprawności 

wykonania.  

 

6. Rozwiązywanie zadań tekstowych - karta pracy. Uczniowie samodzielnie czytają tekst 

oraz próbują rozwiązać zadania tekstowe. Następnie wybrany uczeń rozwiązuje zadanie 

na tablicy w celu sprawdzenia. 

 

7. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 (działania 3 elementowe) - ćwiczenia 

interaktywne. Uczniowie najpierw sami próbują rozwiązać działania w zeszycie, następnie 

wybrany uczeń rozwiązuje na tablicy interaktywnej w celu  sprawdzenia poprawności 

wykonania.  

 

 

8. Zadanie domowe. Nauczyciel poleca rozwiązanie zadań tekstowych numer 3 i 4 w karcie 

pracy. 


