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Konspekt zajęć „Gry i zabawy matematyczne z TIK”.  

 

 

1. Data: 22.05.2019, godz. 9.05 

 

2. Klasa : III i II - Szkoła podstawowa 

 

3. Prowadzący:  Katarzyna Januszkiewicz, Joanna Guc 

 

4.Edukacja wczesnoszkolna – edukacja matematyczna 

 

5. Temat zajęć: Tabliczka mnożenia – gry i zabawy matematyczne z TIK 

6. Czas trwania: 45 min. 

7. Cele ogólne lekcji: 

- utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mnożenia; 

- ćwiczenia sprawności rachunkowej; 

- integracja w zespole międzyklasowym; 

- doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia i działania w zespole; 

- ukazanie użyteczności oraz możliwości wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK  

w nauce matematyki; 

- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowo, słuchowej. 

 

8. Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

- dokonuje obliczeń pamięciowych w zakresie tabliczki mnożenia( zakres do 100); 

- współpracuje w zespole na zasadach partnerstwa; 

- potrafi pogodzić się z porażką; 

-  przyporządkowuje iloczyn do odpowiedniego działania; 

- wykonuje obliczenia ilorazów w pamięci; 

- wyzwala twórczą aktywności za pomocą narzędzi TIK; 

 - kształci umiejętność dostrzegania użyteczności i obecności matematyki i informatyki  

w życiu codziennym. 
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9. Cele sformułowane w języku ucznia 

- będziesz sprawnie posługiwał się tabliczką mnożenia; 

- dostrzeżesz użyteczność tabliczki mnożenia podczas zabawy 

 

10. Formy pracy: 

- zbiorowa; 

- zespołowa – praca w grupach; 

- indywidualna. 

 

 

11. Metody pracy: 

- gry dydaktyczne; 

- pogadanka; 

- burza mózgów; 

- e-zabawy; 

- pokaz - działalność praktyczna. 

 

12. Zasady: 

- indywidualizacji; 

- aktywnego udziału ucznia; 

- przystępności; 

- pomocy; 

- stopniowania trudności. 

 

13. Wymagania w zakresie TIK: 

- laptop z dostępem do internetu; 

- tablica multimedialna. 

 

14. Środki dydaktyczne:  

- strony edukacyjne: www.https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/koty.html, 

https://klikankowo.jimdo.com/edukacja-matematyczna/, http://files.gwo.pl/mnozenie/ 

- plastikowe kubeczki; 

- balony; 

- podkład muzyczny do zajęć śródlekcyjnych; 
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- arkusze ewaluacji; 

- dyplomy dla każdej klasy. 

 

15. Przebieg zajęć: 

 

FAZA WSTĘPNA: 

 

1. Przywitanie dzieci i zaproszenie do zabawy – rozszyfrowanie hasła ukrytego w balonach  

„ Tabliczka mnożenia”. 

2. Zapoznanie dzieci z tematem zajęć. Pogadanka i burza mózgów na temat potrzeby nauki 

tabliczki mnożenia i jej  użyteczności w życiu codziennym; 

- po co uczę się tabliczki mnożenia? 

- do czego jest nam potrzebna tabliczka mnożenia? 

- gdzie można wykorzystać znajomość tabliczki mnożenia? 

3. Zachęcenie do poznania zabaw, które uatrakcyjnią naukę tabliczki mnożenia. 

 

FAZA REALIZACYJNA: 

 

Na tablicy nauczyciel wyświetla ćwiczenia ze stron:https://www.xn--tabliczkamnoenia-

0rd.pl/koty.html, https://klikankowo.jimdo.com/edukacja-matematyczna/, 

http://files.gwo.pl/mnozenie/.  

Dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowane są zadania o niższym 

poziomie trudności.  

 

1. „Połącz w pary”, „Sowa”e-zabawa 

Dzieci łącza w pary mnożenie z wynikiem. 
 
2. „Koło fortuny” , „Czarodziej” e-zabawa 

 
Dzieci klikając na koło/ kapelusz losują działanie do którego musza podać wynik. 

 
3. Zabawa z kubeczkami (zabawa grupowa) – piramida 

 
Podział klasy na dwie grupy. Dzieci losują kubeczki na których są działania. Podają wynik, 
jeżeli jest on prawidłowy układają piramidę z kubeczków. Wygrywa drużyna, której piramida 
jest najwyższa. 
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4. Przerwa śródlekcyjna 
 

 Zabawa ruchowa przy muzyce. 
 
5. „Żyrafa Spu” – dzielenie (różne poziomy trudności)e-zabawa 
Praca w grupach. Uczniowie podchodzą do laptopa i wpisują wynik, który pojawia się na 
tablicy. 
 

6. Koty – mnożenie e-zabawa 

Praca indywidualna – uczniowie pomagają kotu, klikając na odpowiednią odpowiedź; 

 

7. „ Happy Burger” – mnożenie e-zabawa 

Praca indywidualna - uczniowie robią kanapki ze składników, które są wynikiem tabliczki 

mnożenia. 

8. „Balonowe Spu” – mnożenie e-zabawa 

Dzieci kończą zabawę z tabliczką mnożenia poprzez „strzelanie do balonów” 

 z prawidłowym wynikiem mnożenia.  

 

 

FAZA PODSUMOWUJĄCA : 

 

1. Rozdanie ankiet ewaluacyjnych i ich wypełnienie przez dzieci; 

2. Wręczenie uczniom dyplomów za aktywny udział w lekcji; 

 

Załączniki: 

1. Ankieta ewaluacyjna 

2. Dyplom za aktywny udział w lekcji. 

 

 

Opracowała:  

Joanna Guc, Katarzyna Januszkiewicz 


