
SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ  

W KLASIE PIERWSZEJ 

Prowadzący: Jolanta Kosman 

Data : 19.02. 2018 r.  

Temat: Obliczenia kalendarzowe 

Treści kształcenia 

● obliczenia kalendarzowe – dni tygodnia; analiza zadania tekstowego z wykorzystaniem 

rysunku 

● dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – ćwiczenie rachunku pamięciowego, 

rozwiązywanie zadań 

● obliczenia w zakresie 10 – zagadki matematyczne doskonalące rachunek pamięciowy; 

rozwiązywanie zadań – ilustrowanie zadania, zapisywanie formuły matematycznej, 

wykonywanie obliczeń; przeliczanie i porównywanie liczby elementów 

Przewidywane osiągnięcia ucznia: 

● posługuje się kalendarzem II.6.4 

● analizuje i rozwiązuje proste zadania tekstowe II.4.1 

CELE – PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 

- nazywa kolejne dni tygodnia i wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA 

- nazwie kolejne dni tygodnia 

KRYTERIA OCENIANIA (Nacobezu) 

W trakcie zajęć będę zwracać uwagę, czy: 

- nazywasz kolejne dni tygodnia 

METODY: ćwiczeń praktycznych, problemowa, zadaniowa  

Środki dydaktyczne: kalendarz, kartoniki z nazwami dni tygodnia, tablica interaktywna, 

karty pracy uczniów 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Powitanie uczniów. Przedstawienie celu zajęć. 

 

2. Przypomnienie dni tygodnia.  



Dzieci układają na tablicy kartoniki z nazwami dni tygodnia w takim porządki, w 

jakim po sobie następują, począwszy od poniedziałku. Globalne czytanie 

uporządkowanych nazw. Szukanie dni tygodnia w kalendarzu.  

 

3. Wspólne ustalenie, w jakim dniu tygodnia odbywają się zajęcia – wybór 

odpowiedniego kartonika i umieszczenie go na środku tablicy. Ustalenie jaki dzień był 

wczoraj oraz jaki dzień będzie jutro – umieszczenie kartoników z tymi nazwami 

odpowiednio w miejscach przy nazwie dzisiejszego dnia (odpowiednio: po lewej i 

prawej stronie). 

 

4. „Wyścigi dni tygodnia” – zabawa ruchowa. Dzieci ustawiają się w siedmioosobowych 

rzędach. N. rozdaje im kartoniki z nazwami dni tygodnia, a następnie wywołuje dni 

tygodnia w dowolnej kolejności. Dziecko, które ma kartonik z nawą wywołanego dnia 

tygodnia biegnie do znajdującej się na linii mety planszy z numerami od 1 do 7 i 

kładzie na swój kartonik pod odpowiednim numerem, zgodnie z tym, który z kolei 

„jego” dniem tygodnia.  

 

5. Włączenie tablicy interaktywnej. Rozwiązywanie zadań ze strony internetowej 

http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340 oraz  

http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-trudny_6_341 - zbieranie 

ananasów - za 10 poprawnie wykonanych przykładów jeden ananas. 

 

Niektóre przykłady 

 

Wybierz właściwy dzień tygodnia. 

Następny dzień po środzie to: 

czwartek 

 

   niedziela 

 

                                               

Dzień przed środą to: 

 

wtorek 

 

piątek 

                

 

Następny dzień po sobocie to: 

 

czwartek 

 

poniedziałek 

wtorek  

piątek    

poniedziałek 

czwartek 

środa   

niedziela 

http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
http://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-trudny_6_341


              Dzień dwa dni po czwartku to: 

 

czwartek 

 

niedziela 

 

                                           

Dzień dwa dni po wtorku to: 

 

czwartek 

 

niedziela 

 

 

Dzień dwa dnie przed wtorkiem to: 

 

niedziela 

 

piątek 

 

6. Wykonanie „Przypominajki” – tygodniowy plan swoich obowiązków i postanowień. 

Rozmowa na temat zapominania o swoich postanowieniach i obowiązkach – np. Czy 

macie w domu jakieś obowiązki? Czy systematycznie je wykonujecie?  Czy zdarzyło 

się wam o nich zapomnieć? Co nam może w tym pomóc?  

Podanie pomysłu na narysowanie planu z dniami tygodnia oraz słownym lub 

rysunkowym opisem swoich postanowień i obowiązków.  

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

 

 

 

      

 

Tworzenie własnej historyjki obrazkowej na temat zapominania. 

 

7. Prezentacja narysowanych historyjek i opowiadanie co przedstawiają.  

 

8. Podsumowanie zajęć. 

• Prawda czy fałsz? – ocena prawdziwości zdań. 

Nauczyciel czyta dzieciom prawdziwe i fałszywe zdania nawiązujące do 

tematyki zajęć. Dzieci oceniają ich prawdziwość i podnoszą odpowiednio 

kartonik z literą P (prawda) lub literą F (fałsz). Przykłady zdań: Wtorek jest 

czwartym dniem tygodnia. Po piątku jest niedziela.  

• Kończenie zdania: Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się …. 

środa 

sobota 

poniedziałek 

piątek     

sobota 

środa   


