
Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dla terapeutów i rodziców
pragn¹cych wraz z dzieæmi przezwyciê¿aæ trudnoœci zwi¹zane z zadaniami tekstowymi. Hierarchicznie upo-
rz¹dkowane etapy pracy, zaproponowane kryteria, opisane procedury oraz przyk³ady czynnoœci ucznia mog¹
pos³u¿yæ do rozpoznania sfery najbli¿szego rozwoju i okreœlenia poziomu osi¹gniêæ uczniów w rozwi¹zywa-
niu, uk³adaniu – budowaniu i przekszta³caniu, zarówno zadañ tekstowych prostych, jak i zadañ z³o¿onych.

Zadania tekstowe s¹ podstaw¹ kszta³cenia matematycznego. Bez umiejêtnoœci ich rozwi¹zywania nie
mo¿na mówiæ o skutecznym uczeniu siê matematyki. Dla ma³ego dziecka zadanie testowe jest struktur¹ obc¹,
wymyœlon¹ przez doros³ego. Poznanie jej wymaga prze³o¿enia tego co bliskie i naturalne, zwi¹zane z dotych-
czasowymi doœwiadczeniami i prze¿yciami na jêzyk matematyki.

Proponowana koncepcja pracy ucznia i nauczyciela, a tak¿e rodziców i terapeuty, nad zadaniami teksto-
wymi preferuje nauczanie czynnoœciowe, ³¹cz¹ce operatywny charakter matematyki z psychologiczn¹ teori¹
interioryzacji. G³ównym za³o¿eniem jest kroczenie po specyficznej drodze „od konkretu do abstrakcji matema-
tycznej”, czyli odkrywanie i wspó³tworzenie matematyki na miarê mo¿liwoœci dziecka, a nie uczenie
gotowych sposobów rozwi¹zañ. Uwaga dziecka ma byæ skierowana na obecnoœæ matematyki w otaczaj¹cej go
rzeczywistoœci, a treœæ zadañ winna wynikaæ z tej rzeczywistoœci. Filozofia kszta³cenia zintegrowanego oraz
doœwiadczenia z wycieczek, zabaw i czynnoœci wykonywanych w domu mog¹ byæ ciekawym Ÿród³em rozwi¹-
zywania problemów matematycznych.

G³ównym celem proponowanej koncepcji jest zapobieganie mechanicznemu opanowaniu sposobów
rozwi¹zywania zadañ tekstowych, a przez to likwidowanie zasadniczej przyczyny niepowodzeñ w ucze-
niu siê matematyki. Dlatego pracê nad zadaniami tekstowymi nale¿y traktowaæ jako d³ugotrwa³y proces,
którego pocz¹tki mo¿na zaobserwowaæ ju¿ w wieku przedszkolnym.

Zdobywanie umiejêtnoœci rozwi¹zywania zadañ tekstowych proponuje siê podzieliæ na trzy g³ówne etapy:

Etap I.   Zamiana sytuacji spotykanych w ¿yciu na zadania tekstowe.

Etap II.  Rozwi¹zywanie, uk³adanie i  przekszta³canie zadañ tekstowych prostych.

Etap III. Budowanie, rozwi¹zywanie i przekszta³canie zadañ tekstowych  z³o¿onych.

Etap pierwszy to przybli¿enie uczniowi struktury zadania tekstowego, czyli wydobywanie treœci matema-
tycznych z sytuacji wczeœniej prze¿ytych. Nastêpnym krokiem (etap drugi) jest zdobycie umiejêtnoœci rozwi¹-
zywania, uk³adania i przekszta³cania zadañ prostych z u¿yciem liczb i dzia³añ na liczbach. Natomiast pracê nad
zadaniami z³o¿onymi (etap trzeci) rozpoczniemy od budowania tych zadañ, by w dalszej kolejnoœci kszta³to-
waæ umiejêtnoœæ rozwi¹zywania  i  przekszta³cania ich wed³ug podanych warunków.

Na ka¿dym etapie pracy nad zadaniami tekstowymi wyodrêbniono szereg grup szczegó³owych czyn-
noœci, opisanych przez umiejêtnoœci ucznia, wskaŸniki tych umiejêtnoœci, poziom wymagañ oraz stosowny
przyk³ad pracy nauczyciela z uczniem.

Osi¹gniêcia ucznia bêdziemy opisywaæ na trzech hierarchicznie uporz¹dkowanych poziomach: ko-
niecznym, podstawowym i zaawansowanym.

Na poziomie koniecznym uczeñ wykazuje siê wiedz¹ ca³kowicie niezbêdn¹ do dalszego kszta³cenia. Bez
tych wiadomoœci i umiejêtnoœci wyst¹pi¹ sta³e trudnoœci w dalszej pracy nad zadaniami tekstowymi. Poziom
podstawowy to wiadomoœci i umiejêtnoœci gwarantuj¹ce coraz wy¿sze osi¹gniêcia i podstawa do nabywania
samodzielnoœci w wykonywaniu poszczególnych czynnoœci. Natomiast poziom zaawansowany oznacza twór-
czoœæ oraz pe³n¹ samodzielnoœæ, zarówno w budowaniu, jak i rozwi¹zywaniu zadañ tekstowych.

Opis osi¹gniêæ uczniów zamieszczony po ka¿dym etapie pracy nad zadaniami tekstowymi daje mo¿li-
woœæ œledzenia postêpów ucznia i okreœlenia poziomu umiejêtnoœci rozwi¹zywania zadañ tekstowych. Podsta-
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w¹ tego opisu osi¹gniêæ jest karta obserwacji zawieraj¹ca informacje o stanie i postêpach w wykonywaniu
okreœlonych czynnoœci.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów. Rozdzia³ pierwszy zawiera najistotniejsze za³o¿enia pracy
dziecka i nauczyciela (terapeuty, rodzica) nad zadaniami tekstowymi. Czytelnik znajdzie tam odpowiedŸ na
pytania:

1. Czego chcê, aby nauczyli siê uczniowie?

2. W jaki sposób mogê pomóc uczniom nauczyæ siê?

3. Jak siê dowiem, czego nauczyli siê uczniowie?

W drugim rozdziale zaproponowano sposób przybli¿enia uczniom struktury zadania tekstowego. Æwi-
czenia dotycz¹ zamiany sytuacji spotykanych w ¿yciu na zadania tekstowe. Dziecko ma dojœæ do wniosku, i¿
zadanie tekstowe sk³ada siê z sytuacji zadaniowej, danych liczbowych i pytania. Zaproponowane æwiczenia
prowadz¹ do zrozumienia, ¿e zadanie tekstowe mo¿na rozwi¹zaæ i po sprawdzeniu poprawnoœci tego rozwi¹-
zania podaæ odpowiedŸ adekwatn¹ do pytania. Doœwiadczenia dziecka maj¹ tak¿e dotyczyæ przekszta³cania
treœci zadañ wed³ug podanych warunków. Na tym etapie wiêkszoœæ æwiczeñ uczeñ rozwi¹zuje na konkretach
i ich zastêpnikach, bez wykonywania dzia³añ na liczbach.

Trzeci rozdzia³ obejmuje procedury prowadz¹ce do umiejêtnoœci rozwi¹zywania, uk³adania i przekszta³-
cania zadañ prostych z u¿yciem liczb i dzia³añ na liczbach. Wa¿nym æwiczeniem jest rozwi¹zywanie zadañ
ró¿nymi sposobami.

W rozdziale czwartym podano propozycjê pracy nad zadaniami z³o¿onymi. Æwiczenia uczniowskie s¹
analogiczne do czynnoœci wykonywanych na zadaniach prostych, jednodzia³aniowych. Jednak zwi¹zki logicz-
ne zawarte w treœci tych zadañ s¹ znacznie bogatsze i bardziej skomplikowane.

W rozdzia³ach: II, III i IV mo¿na odnaleŸæ po kilka przyk³adów pracy nauczyciela z dzieæmi. Ka¿dy roz-
dzia³ zamyka krótkie podsumowanie. W pracy dydaktycznej nale¿y po zakoñczeniu ka¿dego etapu powróciæ
do propozycji karty osi¹gniêæ ucznia, by sprawdziæ, czy za³o¿one cele zosta³y osi¹gniête.

Uzupe³nieniem czêœci metodycznej s¹ karty pracy ucznia wraz z instrukcj¹ dla prowadz¹cego zajêcia
(rozdzia³ pi¹ty i szósty).

Instrukcja dla prowadz¹cego zajêcia (rozdzia³ pi¹ty) zawiera ogólne za³o¿enia pracy nauczyciela z ucz-
niem oraz uwagi szczegó³owe do poszczególnych kart pracy.

W rozdziale szóstym – jako uzupe³nienie czêœci metodycznej – znajduje siê 40 kart pracy ucznia, w tym 11
z etapu pierwszego, 15 z drugiego i 14 z trzeciego. S¹ one œciœle powi¹zane z æwiczeniami syntetycznie ujêtymi
w tabelach 4–39. Ka¿da karta koñczy siê ocen¹ pracy ucznia przez nauczyciela na jednym z trzech poziomów:
zaawansowanym – gdy praca jest w pe³ni samodzielna, podstawowym – gdy uczeñ potrzebowa³ jedynie
wskazówek, oraz koniecznym – gdy zadania by³y rozwi¹zywane z udzia³em nauczyciela.

U w a g a ! Karty pracy do bezpoœredniego u¿ytku mo¿na zamówiæ w ksiêgarni podaj¹c infor-
macjê o wydawcy lub bezpoœrednio w wydawnictwie – zob. www.nowik.com.pl

Wydawnictwo NOWIK
45-061 Opole, ul. Katowicka 39/110
tel./fax: (077) 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
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Zamiana sytuacji bliskich dziecku
na zadania tekstowe

Pracê nad zadaniami tekstowymi rozpoczniemy od przekszta³cania sytuacji ¿yciowych na formê matema-
tyczn¹, wymagaj¹c¹ liczenia. Na tym etapie pracy nie chodzi o to, by dziecko podawa³o wynik liczbowy, lecz
o to, by uchwyci³o zwi¹zek miêdzy znan¹ mu rzeczywistoœci¹ a obcym – redagowanym przez doros³ych –
zadaniem tekstowym.

Celem ogólnym pierwszego etapu jest zrozumienie przez ucznia struktury zadania tekstowego oraz roz-
wi¹zywanie go przez symulacjê. Czynnoœci i myœli dziecka kierujemy nie tylko na fabu³ê, ale tak¿e na zawarty
w pytaniu problem matematyczny oraz na rozwi¹zanie tego problemu na konkretach i ich zastêpnikach.
Wa¿nym elementem pracy nad rozumieniem struktury zadania tekstowego jest czynnoœciowe przekszta³cenie
sytuacji zadaniowej pierwotnej, tak by dostosowaæ j¹ do nowego problemu.

Pierwszy etap pracy nad zadaniem tekstowym podzielimy na piêæ faz:

1. Stawianie pytania dotycz¹cego liczenia w ró¿nych sytuacjach.

2. Tworzenie sytuacji zgodnej z treœci¹ zadania.

3. Rozumienie relacji miêdzy treœci¹ zadania a jego rozwi¹zaniem.

4. Rozwi¹zania zadania przez symulacjê.

5. Dostosowanie sytuacji zadaniowej do postawionego problemu.

Æwiczenia s¹ tak dobrane, by uczeñ po pierwszym etapie pracy umia³:

n stawiaæ pytania dotycz¹ce liczenia w ró¿nych sytuacjach,

n przek³adaæ sytuacjê wymagaj¹c¹ liczenia z postaci s³ownej na konkretn¹ i graficzn¹,

n dobieraæ  rozwi¹zanie podane w postaci dzia³ania z liczbami  do treœci zadania tekstowego,

n przyporz¹dkowaæ rozwi¹zaniu zadania przedstawionemu w ró¿nych postaciach treœæ podan¹ s³ownie,

n podaæ odpowiedŸ do zadania po wykonaniu odpowiednich czynnoœci na konkretach lub w postaci gra-
ficznej,

n werbalizowaæ wykonywane czynnoœci,

n uzasadniaæ poprawnoœæ wykonywanych czynnoœci.

Stosuj¹c definicje podane w rozdziale pierwszym, mo¿emy opisaæ osi¹gniêcia uczniów na trzech pozio-
mach: koniecznym, podstawowym i zaawansowanym. Przypomnimy, i¿ na poziomie osi¹gniêæ koniecznych
bêd¹ to czynnoœci ca³kowicie niezbêdne do dalszego kszta³cenia. By uzyskaæ pozytywny wynik, uczeñ ma
prawo wykonaæ kilka prób i korzystaæ z pomocy nauczyciela. Na poziomie podstawowym wymagana jest
wiêksza samodzielnoœæ. Nauczyciel jedynie ukierunkowuje pracê ucznia. Wykonanie tych czynnoœci gwaran-
tuje uczniowi dalszy postêp. Natomiast poziom zaawansowany oznacza twórcze podejœcie do rozwi¹zywania
problemów i pe³n¹ samodzielnoœæ.

Uszczegó³owione osi¹gniêcia uczniów po pierwszym etapie pracy nad zadaniami tekstowymi przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co:

P o z i o m k o n i e c z n y (K)
Uczeñ (przy pomocy nauczyciela, metod¹ prób i b³êdów) potrafi:

n postawiæ co najmniej jedno pytanie do wybranej sytuacji wymagaj¹cej liczenia,

n przedstawiæ na konkretach sytuacjê wymagaj¹c¹ liczenia,

n przedstawiæ dane w zadaniu na konkretach,

n dobraæ do zadania tekstowego gotowe rozwi¹zanie,

n przedstawiæ na konkretach czynnoœci prowadz¹ce do  podania odpowiedzi,

n podaæ odpowiedŸ.
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P o z i o m p o d s t a w o w y (P)
Uczeñ (przy  niewielkim ukierunkowaniu nauczyciela) potrafi:

n przek³adaæ sytuacjê przedstawion¹ na konkretach na inne postaci,

n stawiaæ pytania (wiêcej ni¿ jedno) dotycz¹ce liczenia do sytuacji wymagaj¹cej liczenia,

n tworzyæ sytuacje wymagaj¹ce liczenia na konkretach,

n dobieraæ do sytuacji zadaniowych odpowiednie rozwi¹zanie w postaci dzia³añ z liczbami oraz w posta-
ci schematów i konkretów,

n dokonaæ próby s³ownego opisu wykonanych czynnoœci.

P o z i o m z a a w a n s o w a n y (Z)
Uczeñ (w pe³ni samodzielnie) potrafi:

n stawiaæ wiele pytañ dotycz¹cych liczenia do tej samej sytuacji,

n przedstawiaæ wymyœlone przez siebie sytuacje dotycz¹ce liczenia na konkretach oraz w postaci grafi-
cznej (np. na schemacie),

n dobieraæ do zadañ tekstowych gotowe rozwi¹zania przedstawione w ró¿nej formie,

n rozwi¹zaniu zadania przyporz¹dkowaæ odpowiedni¹ treœæ,

n werbalizowaæ i uzasadniaæ wszystkie wykonywane czynnoœci.

Pomoc¹ w planowaniu pracy z uczniem s¹ syntetyczne tabele opisuj¹ce ka¿d¹ fazê pracy nad zadaniami
z tekstem. Czynnoœciom ucznia (kolumna 1) przyporz¹dkowano kryterium (wskaŸnik opanowania danej czyn-
noœci) oraz poziom wymagañ (K – konieczny, P – podstawowy, Z – zaawansowany).

Przypomnijmy, i¿ charakterystyczn¹ cech¹ poziomów wymagañ jest hierarchiczne uporz¹dkowanie i ku-
mulatywnoœæ. Znaczy to, ¿e uczeñ wykazuj¹cy siê czynnoœciami w poziomie zaawansowanym potrafi wyko-
naæ czynnoœci z poziomów ni¿szych, tj. koniecznego i podstawowego. Przy niektórych czynnoœciach wyma-
gania dotycz¹ dwóch poziomów, np. K i P. W tej sytuacji na poziomie koniecznym uczeñ wykonuje czynnoœci
z pomoc¹ nauczyciela, a na poziomie podstawowym nauczyciel mo¿e podaæ pewn¹ wskazówkê, ale wykonanie
czynnoœci jest samodzielne. Wymagania programowe ujêto syntetycznie, podaj¹c opis osi¹gniêæ ucznia na
poziomie koniecznym, podstawowym i zaawansowanym.

Ka¿d¹ fazê pracy nad zadaniami z tekstem zilustrowano odpowiednimi przyk³adami pracy nauczyciela
z uczniami. Formy organizacyjne tej pracy mog¹ byæ ró¿ne, np. praca z ca³¹ klas¹, praca w grupach b¹dŸ czyn-
noœci indywidualne ucznia wykonywane pod kierunkiem nauczyciela.

2.1. Stawianie pytañ dotycz¹cych liczenia

Pierwszym krokiem w procesie rozumienia struktury zadania z tekstem jest zdobycie umiejêtnoœci
stawiania pytañ dotycz¹cych liczenia do sytuacji zaobserwowanej, prze¿ytej lub wyobra¿onej. Dziecko ma
dojœæ do przekonania, i¿ zadanie tekstowe to nie tylko pewna fabu³a, ale tak¿e problem do rozwi¹zania. Na tym
etapie zadaniem dziecka nie jest podanie pe³nej treœci zadania, lecz jedynie zauwa¿enie w danej sytuacji pro-
blemu matematycznego, czyli u³o¿enie pytania dotycz¹cego liczenia. W tym przypadku trudnoœci¹ dla dziec-
ka mo¿e byæ:

n wyodrêbnienie w danej z³o¿onej  sytuacji elementów, które nale¿y policzyæ,

n sformu³owanie pytania adekwatnego do wyodrêbnionych elementów,

n uzasadnienie wykonanych czynnoœci.

W poni¿szej tabeli umieszczono czynnoœci ucznia z zakresu stawiania pytañ dotycz¹cych liczenia w ró¿-
nych sytuacjach. Wymienionym czynnoœciom przyporz¹dkowano kryteria (wskaŸniki) œwiadcz¹ce o tym, ¿e
dziecko osi¹gnê³o dany poziom oraz wskazano poziom osi¹gniêæ: K – konieczny, P – podstawowy, Z – za-
awansowany. Poni¿ej tabeli sformu³owano ocenê opisow¹ w trzech poziomach osi¹gniêæ. W kolejnej tabeli
pokazano przyk³ad pracy nauczyciela z uczniami.
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Tabela 4. Stawianie pytañ dotycz¹cych liczenia

Czynnoœci  ucznia
Kryteria

Uczeñ: Poziom

1. Wyodrêbnianie elementów, które mo¿na
policzyæ w sytuacji: przedstawionej na konkretach,
zaobserwowanej na  ilustracji, prze¿ytej jako
uczestnik wydarzenia oraz wyobra¿onej w trakcie
opowiadania przez innych.

– wskazuje i nazywa elementy,  które mo¿na
policzyæ:

w jednej z wymienionych sytuacji,
we wszystkich wymienionych sytuacjach.

K, P, Z
P, Z

2. Œwiadome opuszczanie fragmentów sytuacji
nieistotnych dla danego problemu.

– wskazuje i nazywa elementy, których
nie bêdzie liczyæ, by rozwi¹zaæ dany problem,

– uzasadnia swoje propozycje.

P, Z

Z

3. Stawianie wielu pytañ (dotycz¹cych liczenia)
do tej samej sytuacji.

– poprawnie formu³uje wiele pytañ  (dotycz¹cych
liczenia) do danej sytuacji,

– uzasadnia swoj¹ wypowiedŸ.

P, Z

P, Z

P o z i o m y   o s i ¹ g n i ê æ

K o n i e c z n y
Uczeñ potrafi postawiæ jedno pytanie dotycz¹ce liczenia do sytuacji przedstawionej na konkretach i na

ilustracji. Umie wskazaæ elementy, które bêdzie liczyæ. Pomoc nauczyciela ogranicza siê do poprawnej redakcji
pytania.

P o d s t a w o w y
Uczeñ samodzielnie formu³uje co najmniej dwa pytania dotycz¹ce liczenia w ró¿nych sytuacjach. Wska-

zuje elementy istotne dla danego pytania.

Z a a w a n s o w a n y
Uczeñ samodzielnie formu³uje wiele pytañ dotycz¹cych liczenia w ró¿nych sytuacjach. Wskazuje i nazy-

wa elementy, które dotycz¹ tego pytania. Uzasadnia swoj¹ odpowiedŸ.

Tabela 5. Przyk³ad pracy z ca³¹ klas¹ z u¿yciem konkretów

Czynnoœci nauczyciela Czynnoœci ucznia

Co mo¿emy policzyæ w klasie? Mo¿emy policzyæ: ³awki, dzieci, okna ...

Proszê sformu³owaæ kilka pytañ dotycz¹cych liczenia
³awek.

Ile ³awek jest w klasie?
W którym rzêdzie jest najwiêcej ³awek?
O ile wiêcej ³awek jest przy oknie?

Czego nie bêdziemy liczyæ, ¿eby podaæ odpowiedŸ?
Dlaczego?

Np. nie bêdziemy liczyæ dzieci, przyborów le¿¹cych
na ³awkach ...

Liczymy jedynie te elementy, które dotycz¹ pytania.

2.2. Tworzenie sytuacji zgodnej z treœci¹ zadania

Nastêpnym krokiem w przybli¿aniu uczniowi struktury zadania z tekstem jest prze³o¿enie treœci zadania
podanego s³ownie na konkrety i schemat graficzny. Sukces w matematyce osi¹gnie dziecko, które elastycznie
podchodzi do problemów. W omawianej sytuacji jest to dziecko, które potrafi prze³o¿yæ treœæ zadania podan¹
symbolicznie (s³ownie) na konkrety i ilustracje graficzne oraz odwrotnie – potrafi zamieniæ postaæ konkretn¹
czy te¿ graficzn¹ zadania na odpowiedni¹ postaæ s³own¹.
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Tabela 6. Tworzenie sytuacji zgodnej z treœci¹ zadania

Czynnoœci  ucznia
Kryteria

Uczeñ: Poziom

1. Tworzenie sytuacji odpowiadaj¹cej  treœci
zadania.

– do treœci zadania podanej s³ownie dobiera
sytuacjê przedstawion¹:

na konkretach,
w postaci schematu graficznego,

– treœæ zadania podan¹ s³ownie przek³ada  na:
sytuacjê konkretn¹,
postaæ graficzn¹.

K, P, Z
P, Z

K, P, Z
P, Z

2. Uzasadnianie wykonanych czynnoœci. – wskazuje elementy odpowiadaj¹ce treœci
zadania,

– sprawdza wykonane czynnoœci, konfrontuj¹c
je z treœci¹ zadania.

K, P, Z

Z

P o z i o m y   o s i ¹ g n i ê æ

K o n i e c z n y
Uczeñ pod kierunkiem nauczyciela do treœci zadania dobiera sytuacjê przedstawion¹ na konkretach.

Wskazuje elementy, które bêdzie liczyæ.

P o d s t a w o w y
Uczeñ samodzielnie przyporz¹dkuje treœci zadania odpowiednie przedstawienie tej treœci na konkretach.

Wykazuje tak¿e samodzielnoœæ w przek³adaniu treœci zadania podanej werbalnie na konkrety. Wskazuje ele-
menty, które bêdzie liczyæ. Wie, które elementy nie dotycz¹ pytania w zadaniu. Ukierunkowania nauczyciela
wymaga przek³adanie treœci podanej werbalnie na schematy graficzne.

Z a a w a n s o w a n y
Uczeñ w pe³ni samodzielnie wykonuje i uzasadnia wszystkie czynnoœci zwi¹zane z budowaniem sytuacji

konkretnej i graficznej do podanej treœci zadania. Potrafi te czynnoœci sprawdziæ odnosz¹c siê do treœci zadania.

Tabela 7. Przyk³ad pracy grupowej z wykorzystaniem schematów graficznych

Czynnoœci nauczyciela Czynnoœci ucznia

W wybranym miejscu klasy nauczyciel przygotowa³
ró¿ne ilustracje graficzne.

Nauczyciel podaje treœæ zadania: np. Jaœ  ma 4 ksi¹¿ki,
a Ma³gosia 5. Ile ksi¹¿ek maj¹ dzieci razem?

Spoœród przygotowanych przedstawieñ graficznych ka¿da
grupa wybiera te, które odpowiadaj¹ treœci podanego
zadania.

Które rysunki odpowiadaj¹ treœci tego zadania? Proszê
uzasadniæ swój wybór.

Prezentacja: np. grupa Ani wybra³a: 1, 2 , 6 i stwierdzi³a,
¿e w ka¿dej sytuacji s¹ liczby elementów 5 i 4
(dane z zadania). Je¿eli mamy policzyæ – ile jest razem, to
mo¿e byæ 5 + 4 albo 4 + 5.

Nauczyciel zmienia liczbê ksi¹¿ek w zadaniu.

Proszê wykonaæ jak najwiêcej rysunków
odpowiadaj¹cych treœci tego zadania i uzasadniæ
poprawnoœæ wykonania swojej pracy.

Uczniowie w grupach wykonuj¹ polecenie, nastêpnie
wybrane dziecko dokonuje prezentacji (przy udziale
pozosta³ych dzieci z danej grupy).
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Zadanie 1.

Na podstawie rysunku uzupe³nij pytania i dokoñcz zdania.

Ile jest razem                                                                                                                        ?

Aby podaæ odpowiedŸ na pytanie, nale¿y policzyæ                                                              .

O ile wiêcej jest                                                                                                                    ?

O ile mniej jest                                                                                                                     ?

Aby podaæ odpowiedŸ na te pytania, nale¿y policzyæ

i porównaæ liczbê                                                                                                                  .

Zadanie 2.

Po³¹cz kresk¹ pytanie z odpowiednimi rysunkami.

Dzieci mia³y 4 jab³ka i 6 œliwek.

Zadanie 3.

Uzupe³nij zdania odpowiednim wyrazem: dodawaæ, odejmowaæ, mno¿yæ, dzieliæ.

Gdy pytamy, ile jest razem bêdziemy                                                                                  .

Gdy pytamy, ile zosta³o bêdziemy                                                                                       .
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Zadanie 1.

Napisz 3 pytania dotycz¹ce liczenia elementów
przedstawionych na rysunku. Uzupe³nij zdania.

n Ile jest razem                                                                                                                 ?

Aby podaæ odpowiedŸ na pytanie, nale¿y policzyæ                                                            .

n O ile                                                                                                                               ?

Aby podaæ odpowiedŸ na pytanie, nale¿y porównaæ                                                          .

n O ile                                                                                                                               ?

Aby podaæ odpowiedŸ na pytanie, nale¿y porównaæ                                                          .

Zadanie 2.

Po³¹cz kresk¹ pytanie z odpowiednimi rysunkami.

Dzieci mia³y 5 jab³ek i 2 gruszki.

Zadanie 3.

Po³¹cz pytanie z odpowiedni¹ nazw¹ dzia³ania.
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