
 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

zajęć wyrównawczych  
z matematyki dla klas  IV - VI 

 

 

zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu  

„Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”  

w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. 

 

 

 
 

„Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.” 
Immanuel Kant 
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WSTĘP 

  W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie 

przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych. 

Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną. Uczniowie 

bojąc się matematyki nie lubią jej i nie uczą się jej i tym sposobem mają coraz większe  zaległości. 

Wynikiem tego jest  strach przed każdą lekcją i negatywna ocena. Brak wiary we własne siły jest 

najgorszym wrogiem ucznia. Można zmienić ten stan, jeśli w odpowiednim czasie dziecko otrzyma 

pomoc. Praca na lekcjach nie daje takiej możliwości by zająć się wyłącznie uczniami słabymi, dlatego też 

wskazana jest praca indywidualna z nimi. Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są 

zajęcia wyrównawcze. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program ten jest skierowany do uczniów klas IV - VI mających problemy z opanowaniem 

materiału nauczania z matematyki. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

 

 

CELE OGÓLNE 

 Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, 

 ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, 

 ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki, 

 uzupełnianie braków w  wiadomościach matematycznych, 

 wyrobienie poczucia własnej wartości,  

 rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków, 

 przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym, 

 wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi korygowanie błędów rozwijanie 

umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. 

 



 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne); 

 przypomnienie i utrwalenie algorytmu dodawania, odejmowania, mnożenie i dzielenia 

pisemnego; 

 doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z wykonywaniem 

działań na liczbach naturalnych; 

 przypomnienie i utrwalenie reguł kolejności wykonywania działań; 

 kształcenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych;  

 zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z ułamkami; 

 doskonalenie umiejętności zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszana i odwrotnie;  

 kształcenie umiejętności skracania i rozszerzania ułamka do danego licznika lub mianownika; 

 kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych; 

 zapoznanie ze sposobem odczytywania i zapisywania ułamków dziesiętnych; 

 kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych;  

 doskonalenie umiejętności obliczania pół trójkątów i czworokątów; 

 doskonalenie umiejętności obliczania obwodów dowolnych wielokątów; 

 doskonalenie umiejętności zastosowania poznanych wzorów do rozwiązywania zadań z życia 

codziennego; 

 zapoznanie z zasadami układania tangramów;  

 zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z figurami przestrzennymi; 

 kształcenie umiejętności wskazywania ścian i krawędzi prostopadłych i równoległych; 

 kształcenie umiejętności  kreślenia siatek graniastosłupów; 

 kształcenie umiejętności obliczania pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów; 

 kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań związanych z upływem czasu – kalendarz i czas; 

 doskonalenie umiejętności zamiany różnych jednostek; 

 obliczanie prędkości, drogi i czasu; 

 kształcenie umiejętności posługiwania się skalą. 
 



 

 

 

TREŚCI NAUCZANIA 

Liczby naturalne 

 Przypomnienie wiadomości o liczbach naturalnych i ich własnościach 

 Działania pisemne na liczbach naturalnych 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem działań na liczbach naturalnych 

 Kolejność wykonywania działań 

Liczby całkowite  

 Działania na liczbach całkowitych 

Liczby wymierne 

 Działania na liczbach wymiernych 

Ułamki zwykłe 

 Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie 

 Skracanie i rozszerzanie ułamków do danego mianownik lub licznika 

 Porównywanie ułamków 

 Działania na ułamkach zwykłych 

 Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych 

Ułamki dziesiętne 

 Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych 

  Działania na ułamkach dziesiętnych  

 Wyrażenia dwumianowe 

Figury na płaszczyźnie.  

 Figury na płaszczyźnie 

 Konstrukcje geometryczne 

 Własności czworokątów 

 Tangramy 

 Obliczanie obwodów różnych wielokątów.  

 Obliczanie pól czworokątów 



 

 

 Poznanie jednostek  pola powierzchni 

Figury przestrzenne 

 Wzajemne położenie ścian i krawędzi graniastosłupach  

 Kreślenie siatek graniastosłupów 

 Obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów 

 Ostrosłupy 

 Figury obrotowe  

Matematyka w życiu codziennym 

 Kalendarz  i czas: 

 obliczenia dotyczące upływu czasu. 

 przeliczanie jednostek (min, godz., sek.). 

 Jednostki długości, masy, monetarne 

 zamiana jednostek 

 Droga, prędkość, czas 

 Skala - mapa i plan. Rysowanie przedmiotów w danej skali 

 

 



 

 

 

Tematyka zajęć dla klasy IV 
 

Zagadnienia Tematyka zajęć 
Liczba 
godzin 

Liczby naturalne 

Wykonywanie działań pamięciowych  1 

O ile więcej, o ile mniej 1 

Obliczanie wartości wyrażeń – kolejność wykonywania działań 1 

Ułamki zwykłe 

Ułamek zwykły, ułamek niewłaściwy i liczba mieszana? 1 

Skracanie i rozszerzanie ułamków 1 

 Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach 2 

Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych 2 

Ułamki dziesiętne 
Ćwiczenia w zapisywaniu i odczytywaniu ułamków dziesiętnych 2 

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym 3 

Figury na 
płaszczyźnie 

Rysowanie i mierzenie kątów i odcinków 2 

Tangramy 1 

Obliczanie obwodów dowolnych wielokątów 1 

Obliczanie  pola prostokąta i kwadratu 2 

Figury 
przestrzenne 

Wzajemne położenie krawędzi i ścian w prostopadłościanie i sześcianie 1 

Rysowanie  i sklejamy siatki prostopadłościanu i sześcianu 2 

Obliczanie pole powierzchni sześcianu 1 

Matematyka  
w życiu 

codziennym 

Kalendarz i czas w zadaniach tekstowych 2 

Jednostki długości, masy, monetarne. 

Zamiana jednostek długości, masy, monetarnych - ćwiczenia 

4 

 

RAZEM 30 

 

 

 

 



 

 

 

Tematyka zajęć dla  klasy V 

Zagadnienia Tematyka zajęć 
Liczba 

godzin 

Liczby naturalne 

Ćwiczenia w wykonywaniu działań sposobem pisemnym na liczbach 

naturalnych.  
2 

Obliczanie wartości wyrażeń – kolejność wykonywania działań 1 

Ułamki zwykłe 

Porównywanie ułamków 2 

Działania na ułamkach zwykłych 2 

Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych 2 

Ułamki dziesiętne 

Ćwiczenia w zapisywaniu i odczytywaniu ułamków dziesiętnych 2 

Działania na ułamkach dziesiętnych 2 

Ułamki dziesiętne w zadaniach tekstowych 1 

Figury na 

płaszczyźnie 

Rodzaje kątów, położenie prostych 2 

Rysowanie i  własności czworokątów 1 

Tangramy 1 

Obliczanie  pól i obwodów czworokątów 2 

Figury przestrzenne 
Siatki graniastosłupów 1 

Obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów 3 

Matematyka w 

życiu codziennym 

Kalendarz i czas w zadaniach tekstowych 2 

Jednostki długości, masy, czasu , monetarne..Zamiana jednostek - 

ćwiczenia 
2 

Skala i plan w zadaniach 2 

RAZEM 30 

 



 

 

Tematyka zajęć dla  klasy VI 

Zagadnienia Tematyka zajęć 
Liczba 

godzin 

Liczby naturalne 

 

Ćwiczenia w wykonywaniu działań sposobem pisemnym na liczbach 

naturalnych.  

2/1 

Obliczanie wartości wyrażeń – kolejność wykonywania działań 1 

Ułamki zwykłe  
Działania na ułamkach zwykłych 4 

Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych 2 

Ułamki dziesiętne 

Ćwiczenia w zapisywaniu i odczytywaniu ułamków dziesiętnych 1 

Działania na ułamkach dziesiętnych 3 

Ułamki dziesietne w zadaniach tekstowych 1 

Figury na 

płaszczyźnie 

Rodzaje kątów, położenie prostych 1 

Konstrukcje kątów 1 

Rysowanie i  własności czworokątów i trójkątów  1 

Tangramy 1 

Obliczanie  pól i obwodów czworokątów 2 

Figury przestrzenne 

Siatki graniastosłupów i ostrosłupów 1 

Obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów 2 

Bryły obrotowe – jak powstają (demonstracja) 1 

Matematyka w 

życiu codziennym 

Kalendarz i czas w zadaniach tekstowych 2 

Zamiana jednostek monetarnych, długości, masy, czasu - ćwiczenia 1 

Prędkość , droga, czas  -zadania 1 

Skala na mapie 2 

RAZEM 30 



 

 

 

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 Karty pracy;  

 plansze, krzyżówki; 

 przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć; 

 pomoce dydaktyczne (bryły, siatki brył, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych, 

szkielety brył, plansze, kostki matematyczne, przybory geometryczne, tengramy, ułamki). 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Metody pracy: 

 metody oparte na  pomocach naukowych – maksymalne upoglądowienie; 

 metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe); 

 metody praktyczne, ćwiczeniowe dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności; 

 metody aktywne – nauka przez zabawę. 

Formy pracy 

 indywidualna, nauka przez zabawę; 

 grupowa. 

 



 

 

 

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów klasy IV: 

 wykonuje jednodziałaniowe obliczenia pamięciowe; 

 wykonuje działania pisemne na liczbach naturalnych; 

 zna kolejność wykonywania działań i poprawnie stosuje je w konkretnych przykładach; 

 zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie; 

 wykonuje dodawanie i odejmowanie  na ułamkach zwykłych ; 

 zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne; 

 wykonuje działania sposobem pisemnym na ułamkach dziesiętnych; 

 rysuje i mierzy odcinki i kąty; 

 zna zależności pomiędzy różnymi jednostkami i potrafi je przeliczać; 

 oblicza pola i obwody figur płaskich (prostokąt i kwadrat); 

 kreśli siatkę prostopadłościanu i sześcianu; 

 stosuje wiadomości i umiejętności w zadaniach  z życia codziennego.  

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów klasy V: 

 wykonuje obliczenia pamięciowe; 

 wykonuje działania pisemne na liczbach naturalnych stosując kolejność wykonywania działań; 

 stosuje cechy podzielności liczb; 

 porównuje ułamki dziesiętne; 

 wykonuje działania na ułamkach zwykłych;  

 wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych; 

 wykonuje działania na liczbach całkowitych; 

 rysuje czworokąty; 

 zna zależności pomiędzy różnymi jednostkami i potrafi je przeliczać; 

 oblicza obwody wielokątów;  

 oblicza pola czworokątów; 



 

 

 rysuje dane figury w skali; 

 kreśli siatki  graniastosłupów; 

  obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów; 

 stosuje wiadomości i umiejętności w zadaniach  z życia codziennego.  

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów klasy VI: 

 wykonuje  działania pisemne na liczbach naturalnych stosując kolejność wykonywania działań; 

 wykonuje działania na ułamkach zwykłych;  

 wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych; 

 wykonuje działania na liczbach całkowitych; 

 wykonuje działania na liczbach wymiernych; 

 rysuje czworokąty; 

 wykonuje konstrukcje (proste, trójkąty, kąty); 

 zna zależności pomiędzy różnymi jednostkami i potrafi je przeliczać; 

 oblicza pola i obwody wiekokątów; 

 przelicza odległości na mapie; 

 kreśli siatki  graniastosłupów i ostrosłupów; 

  obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów; 

 stosuje wiadomości i umiejętności w zadaniach  z życia codziennego;  

 oblicza prędkość , drogę i  czas w zadaniach; 

 

 



 

 

 

EWALUACJA 

 wyrównanie braków z lat poprzednich; 

 przyswojenie bieżącego materiału; 

 większa aktywność na lekcjach matematyki; 

 podwyższenie ocen ze sprawdzianów; 

 przełamanie barier psychologicznych; 

 wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy; 

 zadowolenie uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych na zajęciach. 

 

 

SPECYFIKACJA 

L.p. Wykaz przedmiotów Opis 

1. Duże bryły geometryczne 

Bryły wykonane z tworzywa o wysokiej jakości, 

zestaw 17-częsciowy  o wysokość  poszczególnych 

brył ok. 10 cm. 

2. 

Bryły i siatki -  

16-częściowy  

zestaw geometryczny 

Wysokośc ok. 8 cm 8 różnych brył wykonanych 

ze sztucznego szkła, 8 siatek z barwnego tworzywa 

sztucznego. Siatki nie klejone - składają się z jednej 

części.  

Siatki posiadają wyżłobione linie zgięcia, boki  

są złamane. 

3. 
Przyrząd do demonstracji 

brył obrotowych 

Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek - 

16 sztuk, służy do pokazu powstawania brył 

obrotowych. 

4. 
Komplet magnetycznych 

przyborów na tablicę 
Linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 



 

 

5. 
Matematyka - zestaw 16 

plansz 

Zestaw 16 kolorowych, lakierowanych plansz  

formatu A2.  

Poszczególne plansze prezentują: bryły; wyrażenia 

algebraiczne; kąty; procenty, koła i okręgi, 

konstrukcja trójkąta; trójkąty; prawa działań; 

czworokąty; objętość i pole powierzchni 

prostopadłościanu i sześcianu; podzielność liczb; 

proste, póproste, odcinki; dodawanie i odejmowanie 

ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach; 

zamiana jednostek długości; zamiana jednostek masy; 

zbiory liczbowe. 

6. 
Walizka z 162 kostkami 

matematycznymi 

Walizka z tworzywa sztucznego zawierajaca: 

12 kostek bez znaków i liczb, 

10 kostek ze znakami arytemtycznymi + / -, 

10 kostek ze znakami arytemtycznymi x / :, 

30 kostek do gier w 6 kolorach, 

10 kostek z liczbami od 1 do 6 w 3 kolorach, 

10 kostek 4-ściennych z liczbami od 1 do 4, 

10 kostek 8-ściennych z liczbami od 1 do 8, 

10 kostek 10-ściennych z liczbami od 0 do 9, 

10 kostek 10-ściennych z liczbami od 1 do 10, 

10 kostek 10-ściennych z dziesiątkami od 10 do 100, 

10 kostek 10-ściennych z setkami od 100 do 1000, 

10 kostek 10-ściennych z tysiącami od 1000 do 

10 000, 

10 kostek 12-ściennych z liczbami od 1 do 12, 

10 10 kostek 20-ściennych z liczbami od 1 do 20, 

7. 
17 bryły transparentnych, 

10 cm 

Zestaw składa się z 17 przezroczystych brył o 

wysokość 10 cm z tworzywa, bryły są zaopatrzone  

w ruchomą podstawę z ruchomym krążkiem dzięki 

czemu można ją łatwo wyjąć i napełnić wodą lub 

towarem sypkim. 



 

 

8. Formy geometryczne 

Formy charakteryzują się wielkością, formą i kolorem.  

Zestaw składa się z 60 figur geometrycznych 

wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego,  

w trzech różnych kolorach, łatwych do zmywania  

lub czyszczenia. 

9. Magnetyczne klamry 

Klamry umożliwiaja zawieszenie na stalowej tablicy 

zawieszenie np. zdjęcia, prace artystycznych, 

plakatów oraz innych matariały. Silny efekt 

magnetyczny. Klamry trzymają nawet kilka arkuszy 

DIN A4. 

10. 
Tablica Flipchart  

na 5 kółkach 

2 wczepiane boczne ramiona, 5 regulowanych kółek, 

można pisać po niej mazakami do białych tablic, 

powierzchnia magnetyczna,  

Regulowana wysokość: od 169 do 200 cm. 

Powierzchnia do pisania: 96 x 71 cm. 

11. Tangram 

Tangram - stara, popularna chińska gra,  

w której 7 elementów tworzy jeden duży kwadrat.  

Materiał: drzewo bukowe, wymiary: 15 x 15 cm. 

12. 
Zestaw matematyczny – 

Graniastosłupy 

Skład kompletu to: sześcian, graniastosłup  

o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie 

prostokąta, gumki do tworzenia każdej przekątnej 

 

 

 

 

…………………………………….. 

    (Podpis prowadzącego zajęcia) 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

                   Koordynator 

 

 


