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Program zajęć wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem 

edukacji wczesnoszkolnej. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu  

w zakresie edukacji matematycznej. Zajęcia na poziomie interdyscyplinarnym, wykorzystujące wiedzę 

z różnych dziedzin. 

Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści 

w/w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom. 

Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień 

oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: rachunkowych, logicznego myślenia, 

stosowania poznanych reguł. 

Cele nauczania: 

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, 

- rozwijanie motywacji do nauki i zdobywania wiedzy, 

- ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach, 

- pomoc uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości; 

- poprawa myślenia kreatywnego, analitycznego, 

- wnioskowania, argumentowania,  

- rozwój kompetencji cyfrowych 

Metody pracy: 

- eksponujące, 

- aktywizujące, poszukujące; 

- praktycznego działania, 

- gier i zabaw. 

Formy pracy: 

- zbiorowa, 

- grupowa, 

- indywidualna. 
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Tematyka zajęć: 

1. Stosunki przestrzenne: 

- określanie kierunków względem swojego ciała 

- wskazywanie i określanie położenia obiektów na płaszczyźnie 

2. Figury geometryczne: 

- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych 

- układanie kompozycji z figur według określonego warunku 

- mierzenie długości boków figury, podawanie długości łamanej 

3. Liczenie przedmiotów w zakresie 0-20; 

- posługiwanie się podaną liczbą w aspekcie kardynalnym i porządkowym 

- rozwiązywanie, układanie zagadek dotyczących liczb 

4. Rachunek pamięciowy: 

- doskonalenie sprawności rachunkowej 

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; 

- Dopełnianie do pełnej dziesiątki 10.  

5. Zadania tekstowe: 

- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych  

- dokonywanie analizy treści zadań tekstowych 

- samodzielne konstruowanie treści do podanych sytuacji lub ilustracji 

6. Wskazania zegara: 

- odczytywanie wskazań zegara 

7. Dni tygodnia, miesiące 

- nazywanie, podawanie w kolejności 

7. Umiejętności praktyczne: 

- liczenie pieniędzy, ważenie i mierzenie przedmiotów 

- jednostki wagi i pojemności 

8. Kodowana matematyka  

- rozwiązywanie grafów, tabelek i prostych równań 

- kodowania na dywanie 

 

 

 


