
   

 
   Rozpoznajemy 

figury geometryczne 
   

Aplikacja: Dragonbox Elements- iOS, Android 

 
Rozwój kompetencji matematycznych w zakresie geometrii płaskiej.  
   

- Utrwalanie i rozszerzanie wiadomości na temat figur płaskich; 
-Doskonalenie spostrzegawczości;  
-Doskonalenie umiejętności dostrzegania kształtów matematycznych w otaczających obiektach;  
-Rozwijanie inteligencji wizualno przestrzennej; 
-Rozwijanie logicznego myślenia; 
-Rozwijanie krytycznego myślenia. 

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech 
wielkościowych. Uczeń: 
1)określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie 

i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz 
osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby 

widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku) 
2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, 
np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów;  
3) posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos. 
2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń: 
2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz 
wybrane liczby do miliona (np. 1500, 10 000, 800 000); 
3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami. Uczeń: 
3) mnoży idzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w 
pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z 
niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje 

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 
1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w 
różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i  
wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się 
osobie; 
2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w 
sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej 
wypowiedzi; 
5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego 
wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej 
potrzeby przez drugą osobę. 
2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 
2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi 
ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia; 
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