
Wybieramy króla 
matematyki  

  

   

-Ukazanie znaczenia liczb wżyciu człowieka;  
-Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w dostępnym zakresie;  
-Doskonalenie koncentracji i szybkości działania pod presją czasu; 
-Umiejętność wykorzystania urządzeń cyfrowych, programów i aplikacji do podnoszenia poziomu wiedzy i 
umiejętności. 

Aplikacja: Operation Math, Operation Math Squad -iOS, Android 

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. 

2.Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń: 
1)liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.; 
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: 
1)wyjaśnia istotę działań matematycznych –dodawania, 
odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; 
korzysta intuicyjnie z własności działań; 
2) dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w 
pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 
i 100 (w prostszych przykładach); 
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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