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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

1. Autor: Marzena Gregorczuk Bagieńska 

2. Etap edukacyjny: II etap edukacyjny  

3. Przedmiot: matematyka 

4. Temat:  Utrwalenie działań na liczbach dodatnich i ujemnych.  

5. Cele zajęć: 

• Utrwalenie wiadomości o liczbach dodatnich i ujemnych 

• Utrwalenie sprawności rachunkowej na liczbach dodatnich i ujemnych 

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej: 

Uczeń: 

• Podaje liczbę przeciwną do danej III.3 

• Interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej III.2 

• Porównuje liczby III. 4, IV. 12 

• Wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych III.5 

• Skraca i rozszerza ułamki zwykłe IV. 3 

• Sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika IV. 4 

• Wykonuje nieskomplikowane rachunki na ułamkach zwykłych i dziesiętnych V.3 

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności 

wykonywania działań V.7 

7. Kompetencje kluczowe: 

3) Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii 4) Kompetencje cyfrowe 

8. Metody i formy pracy: 

• Praca z tablicą interaktywną 

• Pokazowa, ćwiczeniowa  Praca indywidualna i w parach 

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

• Tablica interaktywna  

• Padlet na temat: Utrwalenie działań na liczbach dodatnich i ujemnych,  

• Układanie działań: miro.com/mind-map  

• Puzzle z zasobów LearningApps.org 

• Quizz i ruletka z zasobów wordwall.net 

• Test sprawdzający z zasobów GWO   

10. Przebieg zajęć: 



 

 

I. Czynności porządkowe. 

Sprawdzenie obecności. Podanie tematu i celów lekcji. 

II. Przypomnienie co uczniowie wiedzą o liczbach dodatnich i ujemnych. 

Uczniowie: 

- podają przykłady liczb całkowitych, 

- podają przykłady liczb przeciwnych,  

- przypominają pojęcie wartości bezwzględnej,  

- przypominają pojęcie sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu 

- przypominają położenie liczb na osi liczbowe 

- przypominają kolejność wykonywania działań 

➢ Nauczyciel wyświetla planszę, na której znajduje się tylko wynik działania. Uczniowie wpisują 

wymyślone przez siebie działania pasujące do wyniku. 

➢ Nauczyciel wyświetla grę – puzzle. Uczniowie łączą działanie z pasującym wynikiem. 

➢ Nauczyciel wyświetla grę Prawda – Fałsz. Uczniowie udzielają odpowiedzi na zadane pytania. 

Sprawdzają poprawność rozwiązania. 

➢ Nauczyciel wyświetla grę  - ruletka. Uczniowie losują zadanie do rozwiązania i rozwiązują na 

tablicy. 

➢ Nauczyciel wyświetla przykładowy sprawdzian z działu „Liczby dodatnie i ujemne”. 

Uczniowie rozwiązują przykładowe zadania. 

III. Podsumowanie zajęć. Ocena pracy uczniów na zajęciach. Nauczyciel 

omawia pracę uczniów, aktywność na zajęciach. 

11. Informacje dodatkowe 

12. Lista załączników 

• www.padlet.com/marzenagregorczuk1  

• https://learningapps.org/watch?v=pu3iv679520   

• www.wordwall.net/pl/resource/953503/liczby-dodatnie-i-ujemne 

https://wordwall.net/pl/resource/12491704 

https://gwo.pl/przedmioty/matematyka/materialy-dydaktyczne/szkola-

podstawowa 
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