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Wstęp

Cel i zakres artykułu jest zawarty w samym jej tytule: „Edukacja matematyczna

dzieci  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim”.  Jako  nauczyciel

matematyki z wieloletnim stażem (29 lat czynnej pracy w zawodzie to nie mało) mogę

śmiało powiedzieć, że matematyka, jako przedmiot, u zdecydowanej większości dzieci

budzi lęk, opór i stres. Drobne niepowodzenie urasta do rangi OGROMNEGO, rodzi

frustrację  i  zniechęcenie.  Dlatego  tak  ważne  jest  odpowiednie  przygotowanie

nauczyciela  zarówno  z  zakresu  dydaktyki  matematyki,  jak  również  z  zakresu

pedagogiki ogólnej,  w tym  specjalnej  (m.  in.  oligofrenopedagogiki)  po to,  by móc

odpowiednio  wcześnie  zareagować  na  pojawiające  się  problemy,  dostosować

wymagania  edukacyjne,  zmodyfikować  swoje  plany  i  metody  nauczania.  Ucząc  w

szkole  ogólnodostępnej,  do  której  uczęszczają  uczniowie  z  niepełnosprawnością

intelektualną w różnym stopniu, musimy być przygotowani w dwojaki sposób. Nasza

praca musi być ukierunkowana odbiorców  zdrowych i niepełnosprawnych. 

 Czytelnik znajdzie tu wskazówki do pracy na lekcji matematyki dla nauczycieli

pracujących  nie tylko z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim,

ale również z tymi w normie intelektualnej. Przykładowe  scenariusze   dotyczą lekcji

matematyki w klasie 4 i 5 szkoły podstawowej, gdzie razem z dziećmi zdrowymi, w

pełni  sprawnymi  intelektualnie  uczą   się   dzieci   z   lekką   niepełnosprawnością

intelektualną. 

2.  Możliwości matematyczne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu

lekkim

Matematyka  jest  przedmiotem bardzo  specyficznym.  Polega  ona  m.  in.  na

posługiwaniu się pojęciami abstrakcyjnymi i ustalaniu związków między nimi.aPojęcia

te służą do rozumienia i opisu zjawisk realnych. Matematyka podkreśla związek tego,

co symboliczne z tym co rzeczywiste, tego co abstrakcyjne z tym, co konkretne i na tym

buduje system wiedzy, który można wykorzystać w realnych, codziennych sytuacjach.

Wiadomości, umiejętności i nawyki, kształtowane w toku nauczania matematyki, mają

podstawowe  znaczenie  w  życiu  codziennym  i  pracy  zawodowej  przyszłych
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absolwentów.  Życie  wymaga  od  człowieka  ciągłego  rozwiązywania  problemów

matematycznych:   liczenia,   mierzenia,  zestawiania  i  porównywania  wyników,  ich

analizowania, a także rozumienia wielu trudnych zjawisk ekonomicznych, społecznych,

przyrodniczych  i  technicznych.  Stanisław  Jarantowski1,  długoletni  nauczyciel

matematyki w szkole specjalnej twierdzi, że główne zadanie   nauczyciela,  to  „danie

uczniowi  podstawowych  wiadomości,   umiejętności  i  sprawności  matematycznych,

które warunkują samodzielność w prostych sytuacjach życia prywatnego, zawodowego i

społecznego”.  Niedostateczne eksponowanie zastosowania wiedzy matematycznej w

życiu  osób  niepełnosprawnych  umysłowo  może  sprawiać,  że  proces  poznania

matematycznego staje się nieskuteczny i zdaje się nie mieć sensu2.

Helena  Siwek3 przeprowadziła badania, które miały na celu charakterystykę

możliwości intelektualnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,

a także przeszkód i ograniczeń w kształtowaniu się pojęć matematycznych. Wyniki tych

badań stały się dla autorki podstawą do opracowania programów oraz podręczników do

nauczania matematyki w szkole specjalnej.

W celu lepszego zrozumienia specyfiki myślenia uczniów niepełnosprawnych

intelektualnie ze szkoły specjalnej, Helena Siwek do badań swych włączyła również

grupę  uczniów  klas  I  i  II  ze  szkoły  ogólnodostępnej,  bez  niepełnosprawności,  a

następnie porównała sposoby rozumowania i  rozwiązania tych samych zadań  przez

obie grupy dzieci.

Badania przeprowadzono w następujących aspektach:

 aktywności matematycznej (skrótowo A)

 wiadomości uzyskanych (skrótowo W).

Badania typu A dotyczyły umiejętności  i  aktywności,  jakie  dziecko posiada  i  może

wykorzystać  ucząc  się  matematyki.  Badano  takie  umiejętności,  jak:   kopiowanie,

rozumne      naśladowanie,     dostrzeganie   prawidłowości i analogii,  odwracanie

operacji związanych z elementarnymi pojęciami. W celu ich rozpoznania, wykorzystano

metodę  obserwacji  indywidualnej  w  oparciu  o  zaplanowane,  specjalnie  sytuacje  i

zadania. 

1
? Jarantowski S., Nauczanie matematyki w szkołach specjalnych dla dzieci niedorozwiniętych 

umysłowo,1963.
2

? [online]: http://www.105.edu.pl/publikacje/014_edumat_Radzikowska_maj2007.pdf  ,[dostęp 
22.01.2017]
3

? Siwek H., Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, W-wa 
2005, s.217.
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Badania typu W odnosiły się do efektywności nauczania matematyki w szkole

specjalnej, stanu wiadomości osiągniętych przez uczniów w procesie nauczania,  oceny

poziomu    umiejętności   operowania     elementarnymi     pojęciami  i  prawami

matematycznymi  oraz  wykorzystania  ich  do  rozwiązywania  zadań  praktycznych.

Podczas tych badań analizowano pisemne sprawdziany, rozwiązywane przez uczniów

samodzielnie, po objaśnieniach nauczyciela4.

Przeprowadzone  badania  doprowadziły  H.  Siwek  do  pewnych  ogólnych

wniosków związanych z  przyswajaniem i stosowaniem wiadomościami z matematyki

przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

1. „Brak  swobody  w  pracy,  powolność  i  niepewność,  potrzeba  aprobaty,

tendencja do zgadywania wyników i do automatyzmów.

2. Trudności  w  opisywaniu  zaobserwowanych  prawidłowości.  Zauważoną

zasadę uczniowie (od klasy III począwszy) potrafią stosować do pewnego

momentu, potem gubią myśl, jakby zapominali, co trzeba zrobić dalej.

3. Brak wpływu rozwiązania jednego zadania na inne, podobne. Każde zadanie

jest izolowane trudnością.

4. Uwzględnienie  jednego  warunku  zadania  zamiast  wszystkich,

występujących w danej sytuacji.

5. Operacje odwrotne są w większości przypadków trudniejsze niż operacje

proste,  ich  interioryzacja  następuje  w  znacznie  wolniejszym  tempie  niż

u dzieci normalnych.

6. W  przypadku  zadań  wykraczających  poza  sferę  najbliższego  rozwoju

dziecka  pojawiają  się  nieudolne,  bezkrytyczne  i  niedorzeczne  błędy.

Dziecko woli dać byle jaką odpowiedź zamiast przyznać się, że tego nie

rozumie.

7. Brak  pomysłów,  różnych  sposobów  rozwiązania  danego  zadania,

w szczególności  widoczna  jest  dążność  do  zamkniętego,  ograniczonego,

skończonego i jednoznacznego sposobu rozwiązania zadania”5.

Pracując  z  uczniem  niepełnosprawnym  intelektualnie  na  lekcji  matematyki,

należy przede wszystkim dobrze poznać jego możliwości matematyczne.  A będą one

na  pewno  znacznie  ograniczone,  ponieważ  dzieci  te  w  wyniku  oddziaływań  wielu

czynników  lub  uszkodzeń  centralnego  układu  nerwowego  mają  zaburzony  poziom

4
? Tamże, s.219.

5
? Tamże, s.224.
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funkcjonowania  wszystkich  funkcji  organizmu:  spostrzeganie,  myślenie,  mowę,

motorykę, pamięć, uwagę, koncentrację,  zachowanie się, sferę emocji i woli. Należy

pamiętać, że ich uwaga jest dowolna, skoncentrowana na materiale konkretnym. Dzieci

niepełnosprawne  intelektualnie  krótko  i  słabo  koncentrują  się  na  treściach

abstrakcyjnych lub sprawiających im trudność. Dlatego ważne jest w pracy edukacyjnej

odchodzenie od metod werbalnych na korzyść działań praktycznych. Dzieci te często

zmyślają, mają problem z odtwarzaniem informacji, sposobów rozwiązania zadań. Owo

odtwarzanie odbywa się według zapamiętanej kolejności (jeśli taka istnieje). Uczniowie

z  lekką  niepełnosprawnością  intelektualną  mają  problem  z  „odpytywaniem  na

wyrywki”,  będą  więc  problemy  z  posługiwaniem  się  tabliczką  mnożenia.  Nie

zapominajmy, że uczniowie ci mają wolne tempo pracy i w dodatku często uczą się bez

zrozumienia. Stąd tak bardzo ważna jest w edukacji matematycznej tych dzieci postawa

nauczyciela,  jego  podejście  do  dziecka,  zaangażowanie  w  proces  uczenia  się  –

nauczania.  Niezmiernie  istotną  rolę  w  edukacji  matematycznej  uczniów  z  lekką

niepełnosprawnością intelektualną, jak podkreśla H. Siwek6 odgrywa element właściwej

motywacji  ich  do pracy:  mówienie im,  że  to  potrafią,  wskazywanie  przykładów do

naśladowania,  odkrywanie  analogii,  pomoc  w  naprawianiu  błędów;  organizowanie

pracy w grupach, wskazywanie różnych rozwiązań.

3. Metody, formy i środki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

na lekcjach matematyki

Helena  Siwek  podaje  następujące  wskazówki  dla  nauczycieli  do  pracy  na

lekcjach matematyki7:

 jak najwięcej mówić, dyskutować, uzasadniać poglądy;

 uczyć  się  w  grupie,  ponieważ  rozumienie  pojęć,  twierdzeń,  tekstu,  zadań,

algorytmów jest efektem integracji uczeń – uczeń czy nauczyciel – nauczyciel;

6
? Siwek H., Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, W-wa 

2005, s.224.
7

? Siwek H., Dydaktyka…,dz. cyt.,  s.158.
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 proponować zadania nie za trudne, ale takie, aby przy współpracy z dorosłymi

uczeń pokonał trudności i mógł je rozwiązać.

Dobrze przygotowany nauczyciel zarówno pod względem merytorycznym jak

i dydaktycznym, będzie sięgał po różnorodne metody, przede wszystkim poszukujące 

i   aktywizujące  ucznia.  Ponadto  istotnym elementem w nauczaniu  matematyki  jest

wiedza psychologiczna o zespole klasowym, która pozwala na lepsze oddziaływanie na

motywacje i aktywizację uczniów. Nie bez znaczenia jest także talent pedagogiczny8

nauczyciela. Efektywność procesu nauczania matematyki zależy przede wszystkim od

jego predyspozycji i przygotowania pod względem:

 rzeczowym –czyli powinien znać treści nauczania oraz strukturę tych treści;

 pedagogicznym i społecznym – organizować proces nauczania zgodnie z celami

nauczania oraz podstawowymi zasadami psychologicznymi, a także winien być

oparty na znajomości możliwości uczniów;

 konstruktywnym  –  planować  i  stosować  w  praktyce  nauczania  dojrzałe

zawodowo  decyzje,  jednocześnie  biorąc  pod  uwagę  czynniki  matematyczne,

psychologiczne i pedagogiczne9 ;

 metodycznym i merytorycznym -  dostosować metody, formy pracy oraz środki

dydaktyczne.

 Ważne jest,  aby nauczyciel klas początkowych potrafił umiejętnie wprowadzić

dziecko w świat liczb i  figur geometrycznych. Natomiast w klasach starszych

istotny  jest  styl  pracy  nauczyciela  oraz  wyrobienie  pozytywnego stosunku do

matematyki.

Te ogólne wskazówki dotyczące postawy  i pracy nauczyciela na lekcjach matematyki

odnoszą się szczególnie do pracy również z niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu

lekkim.  Praca z takimi  dziećmi  nie  jest  łatwa, a efekty mogą  pojawić się po latach. 

Na podstawie analizy stanowisk dydaktyków matematyki na problem nauczania

matematyki dzieci niepełnosprawnych intelektualnie należy stwierdzić, że:

 nauczanie matematyki musi być wzmacniane obserwacją, doświadczeniem 

i działaniem samych uczniów; 

 w  kształtowaniu  wiedzy  matematycznej  należy  wyeksponować  praktyczne

znaczenie opanowanych wiadomości i umiejętności, podkreślać ich socjalizujący

aspekt ; 

8
? Tamże

9
? Siwe H., Dydaktyka…,  s. 13
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 podstawowe  pojęcia  matematyczne  u  dzieci  niepełnosprawnych  intelektualnie

dojrzewają  powoli,  należy  więc  dostarczać  im  możliwie  dużo  różnorodnych

doświadczeń wprowadzających w przestrzeń , czas, wielkość, kształty, pojęcia

liczbowe;

 na  lekcjach  matematyki  należy  stosować  metody  wzmagające  aktywność

umysłową  uczniów.  Celem  nauczania  tego  przedmiotu  nie  powinno  być

uzyskanie wyniku, ale doprowadzenie do sytuacji, której uczeń będzie w miarę

swoich możliwości rozumiał i stosował problemu matematycznego w prostych

zadaniach dotyczących i związanych z dniem codziennym.

 w początkowym okresie nauczania najskuteczniejszą metodą jest zabawa, którą

należy wplatać w bieżące doświadczenia życiowe dzieci. 

 Matematyka w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie spełnia ważny

cel  rehabilitacyjny  –  usprawnia,  wzmacnia  i  rozwija  zaburzone  funkcje

psychiczne, odkrywa „ukryte” możliwości10.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów nauczania matematyki, profesor Zofia

Krygowska11 mówi o nadrzędnej zasadzie aktywnego, świadomego udziału uczniów w

procesie  nauczania.  Uzasadnia  to  następująco:  „Po pierwsze  -  aktywny i  świadomy

udział ucznia w procesie nauczania jest warunkiem nieodzownym dla realizacji innych

zasad nauczania formułowanych w teorii pedagogicznej np. zasady poglądowości czy

też  zasady  utrwalania  materiału  nauczania.  Po  drugie  –  rozwój  aktywności

matematycznej  ucznia  jest  uważany  za  jeden  z  najważniejszych  celów  nauczania

matematyki.”  Bardzo  ważną  rolę  w  budzeniu  i  rozwijaniu  aktywności  u  uczniów

odgrywa  koncepcja  czynnościowego  nauczania  matematyki.  Jest  to  koncepcja

opracowana przez wspomniana powyżej autorkęi rozwijana przez Zespół Dydaktyków

Krakowskich.  Wskazują  oni,  że  „czynnościowe  nauczanie  jest  postępowaniem

dydaktycznym  uwzględniającym  stale  i  konsekwentnie  operatywny   charakter

matematyki  równolegle z psychologicznym procesem interioryzacji  prowadzącym od

uczynności  konkretnych i wyobrażeniowych do operacji abstrakcyjnych”12. Oczywiście

jest  to  szczególnie  trudne  w   przypadku   pracy   z   uczniami   niepełnosprawnymi

intelektualnie,  jednak  możliwe i skuteczne.  W  programie  nauczania   matematyki

10
? Głodkowska J.  ,  Wrażliwość  edukacyjna  w kształtowaniu  doświadczeń  matematycznych u

dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, WSPS, 1998.
11

?Krygowska Z., Zarys dydaktyki matematyki, cz. III, WSiP, Warszawa, 1977.
12

? Tamże.
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w       gimnazjach   specjalnych Helena Siwek13 zwraca uwagę na „czynnościowe

metody  pracy,  jako  metody  umożliwiające  poprawne  kształtowanie  abstrakcyjnych

pojęć matematycznych”. 

Stosowanie metod czynnościowego nauczania matematyki sprzyja: 

 angażowaniu uczniów, 

  rozbudzaniu zainteresowań, 

 kształtowaniu samodzielności w działaniu, 

 ułatwianiu opanowania podstawowych wiadomości.

Metody  te  pozwalają  nauczycielom  organizować  działania  uczniów  w  trzech

płaszczyznach: 

 konkretu, 

 wyobraźni, 

 myśli.

Tak  prowadzony  proces  dydaktyczny  zachęca  i  motywuje  uczniów  do

zdobywania  wiedzy,  a  tym  samym  w  pełni  zapewnia  ich  aktywność.  Realizacja

czynnościowego  nauczania  matematyki  pociąga  za  sobą  wykorzystanie  różnych

środków  dydaktycznych.  Są  nimi  np.:  komputery,  tablice  interaktywne,  tablety,

kalkulatory,  liczmany,  geoplany,  zestawy  różnej  wielkości  i  kolorów  figur

geometrycznych, kolorowe liczby, przyrządy do demonstracji przy powstawaniu brył

obrotowych,  termometry,  kalendarze,  plansze  lub  tablice  z  ruchomym  układem

dziesiątkowego  systemu  pozycyjnego,  klocki  do  nauki  ułamków,  gry  dydaktyczne

(komputerowe  i  planszowe).  Ułatwia  to  realizację  operacji  polegających  na

czynnościowym  sposobie  myślenia,  w  szczególności  dzieci  z  niepełnosprawnością

intelektualna w stopniu lekkim. Odpowiedni dobór środków dydaktycznych i  metod

nauczania  zwiększa  zainteresowanie,  pobudza  wyobraźnię,  rozwija    myślenie,

zwiększa  zdolność  obserwacji   oraz  chęć  do   rozwiązania  zadań i  problemów.

Należy jednak mieć  na uwadze,   że  -  jak  pisze I.  Karwot14-  w przypadku uczniów

niepełnosprawnych  intelektualnie  w  stopniu  lekkim  czynnościowe  nauczanie

matematyki daje właściwe rezultaty, jeżeli nauczyciel jest świadom, że w toku uczenia

się  ucznia  powinien  zachodzić  proces  kompensacji,  pozwalający  przy  pewnych

zaburzeniach osiągnąć oczekiwane efekty uczenia się.

13
? Siwek  H.,  Matematyka  –  program  nauczania  w  gimnazjum  specjalnym,  Nr  dopuszczenia

4014/303/99
14

? Karwot I.,  Rewalidacja,  resocjalizacja i terapia dzieci  niepełnosprawnych przez uczenie się
matematyki. Materiały sesji naukowej, WSPS, Warszawa, 1981
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Nauczanie  matematyki  dzieci  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu

lekkim realizowane jest przede wszystkim przez rozwiązywanie zadań. Układanie zadań

i  ich  rozwiązywanie  jest  tu  podstawowym  typem  aktywności  matematycznej  tych

uczniów. Szczególną  rolę odgrywają  zadania tekstowe,   które  ukazują  matematykę w

kontekście życia codziennego dziecka, odnoszą się do konkretnych  sytuacji,  zdarzeń 

i doświadczeń ucznia. 

4.  Edukacja matematyczna uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

– doświadczenia własne

Moje  doświadczenia  dotyczące  edukacji  matematycznej  uczniów

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim są związane z pracą w charakterze

nauczyciela matematyki w sześcioletniej szkole podstawowej oraz w gimnazjum. 

Uczniowie z niepełnosprawnością  intelektualną  mają  pełne  prawo do edukacji 

w  szkołach  ogólnodostępnych.  Zgodnie  z  prawem  oświatowym  organ  prowadzący

szkołę może wyrazić zgodę na utworzenie klasy integracyjnej, jeśli w danym oddziale

klasowym  jest  od  trzech  do  pięciu  uczniów  posiadających  orzeczenia  poradni

pedagogiczno   –   psychologicznej   o   potrzebie    kształcenia  specjalnego w  związku

z  niepełnosprawnością.  Do  takiej  klasy  zatrudnia  się  wówczas  tzw.  nauczyciela

wspomagającego proces dydaktyczno –  wychowawczy.  Praca w klasie integracyjnej

rozłożona jest  na dwie osoby, z których jedna zajmuje się edukacją tych najsłabszych,

bo niepełnosprawnych uczniów. 

Nie pracowałam w klasie integracyjnej, ale mogłam zmierzyć się z wyzwaniem,

jakim była praca w klasie z dwoma uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną

oraz  jednym  niedowidzącym  i  dwojgiem  ze  specyficznymi  trudnościami  w  nauce

matematyki ( dyskalkulia). Prowadzenie zajęć matematyki w takim zespole klasowym,

bez pomocy nauczyciela wspomagającego (jak to jest w przypadku klasy integracyjnej),

było  bardzo trudne,  wyczerpujące  i  stresujące.  Moje  przygotowywanie  się  do  zajęć

polegało  na  ciągłym  tworzeniu  kart  pracy  dla  uczniów  niepełnosprawnych

intelektualnie, analizowaniu ich postępów i poziomu umiejętności. 

Często było ( i  jest nadal) tak, że na jedną lekcję mam przygotowane dla uczniów

z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim  dwa  rodzaje  kart  pracy:

utrwalającą i powtarzającą zagadnienia z poprzedniej lekcji oraz  z nowym zakresem

treści  nauczania.  Którą  z  nich  wykorzystywałam,  to  zależało  od  predyspozycji

zdrowotnych ucznia w danym dniu, a przede wszystkim od tego, jakie ma aktualnie

9



możliwości. Zawsze pamiętam o tym, że dzieci z którymi pracuję mają ograniczone

możliwości intelektualne i ważne jest permanentne utrwalanie i powtarzanie nabytych

umiejętności. Niewątpliwie nie należy poprzestać na tzw. „minimalizmie”. W edukacji

uczniów niepełnosprawnych intelektualnie niezmiernie ważne są takie elementy, jak:

pozytywne nastawienie, konsekwencja i silna wola nauczyciela, stałe  chwalenie  ucznia

i  okazywanie  zadowolenia  z  najdrobniejszych  sukcesów.  W  dydaktyce  matematyki

czynnikiem mającym duży wpływ na sukces w nauce tego trudnego przedmiotu jest

element oceniania postępów dziecka. Słowo pochwały lub ocena ze strony nauczyciela

może być wielką motywacją dla dziecka do dalszej pracy.

 Główny cel edukacji matematycznej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

to  przede  wszystkim opanowanie  tych  umiejętności,  które  pozwolą  dziecku  dobrze

funkcjonować w środowisku: aby potrafiły pójść do sklepu i wykonać proste zakupy,

załatwić najważniejsze sprawy na poczcie, kupić bilet, odczytać i ocenić odległość w

czasie,  zmierzyć,  zważyć,  wykonywać  niezbędne  obliczenia  przy  użyciu  np.

kalkulatora. 

W dotychczasowych rozważaniach na temat pracy z uczniami niepełnosprawnymi,

nie  wspomniałam o  uczniach  zdrowych.  Oni  przecież  również potrzebują  pomocy,

bo      matematyka   zazwyczaj  wszystkim kojarzy  się  z  czymś  nadzwyczaj   trudnym

i  nieosiągalnym.  Jakże  ważna  jest  w  takich  przypadkach  odpowiednia  postawa

nauczyciela,  jego możliwości  i  zdolności  pedagogiczne,  kreatywność,  aktywność  na

lekcji, zaangażowanie w edukację każdej grupy uczniów. Uważam, że na tym polega

cała  „sztuka”  bycia  dobrym  nauczycielem  matematyki.  Nie  tylko  musi,  ale  przede

wszystkim  chce on pomóc każdemu dziecku w jego zmaganiach  z „królową nauk”.

Przykładowe  scenariusze  lekcji  matematyki  z  uczniem  niepełnosprawnym

intelektualnie w stopniu lekkim

SCENARIUSZ NR 1

Klasa V (sześcioletniej szkoły podstawowej)

Informacje ogólne:

 Program  nauczania:  Program  nauczania  matematyki  w  klasach  IV-VI

sześcioletniej szkoły podstawowej M+, wydawnictwo GWO

 Podręcznik – Matematyka 5 z plusem, autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki, wydawnictwo GWO
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 Zeszyt ćwiczeń-  Matematyka 5 z plusem. Arytmetyka. Multićwiczenia dla klasy

piątej szkoły podstawowej, autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S.

Wojtan.

 Lekcja  matematyki  w  zespole  uczniów  o  różnym  stopniu  możliwości

matematycznych, w tym z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu

lekkim, stąd część szczegółowa scenariusza została podzielona na dwie części:

zadania  dla  uczniów  w  normie  intelektualnej  oraz  dla  uczniów

niepełnosprawnych intelektualnie.

 Temat lekcji: Zapisywanie i porównywanie liczb.

I część 

Cele lekcji

Wiadomości – uczeń wie: jak zapisać liczby naturalne, co to jest oś liczbowa,  zna rzędy

w pozycyjnym układzie liczbowego systemu dziesiątkowego.

Umiejętności

Uczeń potrafi: odczytać liczby naturalne, zapisać liczby naturalne, zaznaczyć liczby na

osi liczbowej.

 porównywać liczby naturalne.

Postawy

Uczeń  jest:  odpowiedzialny  za  siebie  i  innych,  zdyscyplinowany,  współpracuje  w

grupie, starannie wykonuje polecenia.

Metody pracy: ćwiczenia, zabawa

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki  dydaktyczne:  podręcznik,  zeszyt  ćwiczeń,  karty  pracy,  tablica,  komputer  z

tablicą interaktywną, model termometru, osi liczbowej.

II część szczegółowa

1. Czynności przygotowawcze

 Sprawdzenie obecności

 Wprowadzenie do tematu lekcji:

Wprowadzeniem do lekcji będzie krótka zabawa w zapisywanie i odczytywanie liczb

(w  przypadku  ucznia  niepełnosprawnego  intelektualnie,  z  zależności  od  jego

możliwości staramy się nie przekraczać liczb do określonego rzędu – podajemy np.

liczby tylko do 20 lub 30 – to zależy od dziecka).
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Zadanie  - zabawa polega na tym, że nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z zapisem

słownym  i  cyfrowym liczb    (  każdy  ma  trzy  pary  karteczek),  a  uczniowie  maja

połączyć je w pary.

9 dziewięć

12 dwanaście

7 siedem

Jest to prosty przykład puzli liczbowych. W zależności od potrzeb wstawiamy liczby

większe.  Po  wydrukowaniu  takich  puzli  i  rozcięciu,  uczniowie  mają  za  zadanie

połączyć  je  w   pary.  Można  to  zadanie  wykonać  również  w  grupach  mieszanych,

wówczas mamy świetnie zrealizowany element integracji klasy.

Inną forma zabawy może być zabawa swoimi zasadami przypominająca grę w  BINGO.

Nauczyciel pokazuje, przyczepia na tablicę za pomocą magnesów kartki z liczbami, a

uczniowie  (  którzy  otrzymali  od  nauczyciela  kartki  tylko  z  opisem  słownym),

przyczepiają odpowiednią kartkę z opisem słownym.

Kolejnym elementem wprowadzającym do lekcji może być pytanie do klasy: czy ktoś

wie, jaka jest temperatura na podwórku? Jest ciepło czy zimno? 

Pomocny jest tu model termometru, na którym uczniowie mogą zaznaczać temperaturę. 

2. Rozwinięcie lekcji  

Przechodząc do głównej części lekcji,  rozdajemy uczniom niepełnosprawnym

karty pracy z  osią  liczbową,  a  pozostali  pracują z  podręcznikiem i  zeszytem

ćwiczeń.

Zadanie 1. 

a). Zaznacz na obu termometrach  kolorem żółtym liczbę – temperaturę  0 stopni

Celsjusza. 

b) Na pierwszym termometrze zaznacz kolorem czerwonym 15o C.

c). Na drugim termometrze zaznacz również na czerwono temperaturę  30oC.

Która temperatura jest większa? ( w której jest cieplej?) 

30 oC  to więcej niż 15oC 

Zadanie 2. 

Podkreśl na czerwono najwyższą temperaturę spośród podanych niżej:
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a). 5 oC         15 oC 8 oC 10 oC

b) 2 oC 8 oC 0 oC 7 oC

c) 15 oC 10 oC 14 oC 11 oC

d) 21 oC 26 oC 29 oC 20 oC

Zadanie 3.

Podkreśl na niebiesko najniższą temperaturę spośród podanych niżej

a). 5 oC         0 oC 8 oC 10 oC

b) 2 oC 8 oC 0 oC 7 oC

c) 15 oC 10 oC 14 oC 12 oC

d) 21 oC 26 oC 29 oC 20 oC

Zadanie 4. 

      Na osi liczbowej zaznacz punkty o współrzędnych 1, 2 i 5.

Zadanie 5.  Jaka liczba kryje się pod literką K, L, M?

K = ………. L = ……… M = …………..

Po  zadaniu  3,  a  więc  po  ćwiczeniach  związanych  z  porównywaniem  liczb,

przechodzimy do osi liczbowej.
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Wprowadzenie pojęcia „oś liczbowa”, najważniejsze elementy na osi liczbowej:

punkt 0 i odcinek jednostkowy.

 Na  tablicy  interaktywnej  pokazujemy  dzieciom  osie  liczbowe  z  różną

„podziałką”, czyli różną wartością odcinka jednostkowego. Ważne jest dokładne

wyjaśnienie  znaczenia  tego  odcinka  jednostkowego,  by  później  uczeń  mógł

samodzielnie odczytać wartości punktów na osi. 

Mówimy więc że na osi  powyżej odcinek jednostkowy ma wartość 1,  każda

kolejna  liczba  zwiększa  się  o  1.  Zwracamy  uwagę  na  odległość  kolejnego

punktu od liczby 0.

Przechodzimy do zadań związanych z osia  liczbową, czyli  do zadanie 4 i  5.

Takich przykładów można przygotować więcej, cały czas kontrolujemy prace

uczniów. 

3. Zakończenie lekcji – czynności podsumowujące

Na  zakończenie  lekcji  –  ćwiczenie  przy  tablicy  interaktywnej  dotyczące

uporządkowania liczb od najmniejszej do największej

W podanym przykładzie liczby są małe, ale w zależności od możliwości uczniów

można i należy  je zmieniać.

Praca domowa – dla uczniów z lekka niepełnosprawnością mamy przygotowana

kartę analogiczna do tej, która dziecko wykonało na lekcji. 

SCENARIUSZ NR 2

Klasa V (sześcioletniej szkoły podstawowej)
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Informacje ogólne:

 Program  nauczania:  Program  nauczania  matematyki  w  klasach  IV-VI

sześcioletniej szkoły podstawowej M+, wydawnictwo GWO

 Podręcznik – Matematyka 5 z plusem, autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki, wydawnictwo GWO

 Matematyka 5 część 1 , Helena Siwek, wyd. WSiP, Warszawa 2005

 Zeszyt ćwiczeń-  Matematyka 5 z plusem. Arytmetyka. Multićwiczenia dla klasy

piątej szkoły podstawowej, autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S.

Wojtan.

 Temat lekcji:  Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

Ilość jednostek lekcyjnych: 2 godziny

Wymaganie  szczegółowe  z  podstawy  programowej  przy  temacie  „Rachunki

pamięciowe”:

2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń 

  1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby 

wielocyfrowe w przypadkach, takich jak np. 230+80 lub 4600-1200; liczbę 

jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej 

liczby naturalnej; 

 

I część 

Cele lekcji

Wiadomości

 Uczeń wie, jakie są podstawowe działania na liczbach,  jak dodać dwie  liczby

naturalne,  zna przemienność i łączność dodawania.

Umiejętności

Uczeń potrafi: dodać  liczby naturalne za pomocą liczydła, patyczków, itp,  sposobem

pisemnym, Próbuje liczyć w pamięci.

Postawy

Uczeń: jest odpowiedzialny za siebie i innych, jest zdyscyplinowany, współpracuje w

grupie, starannie wykonuje polecenia.

Metody pracy:

 Ćwiczenia, problemowa

Formy pracy:

 Indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:
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 podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy

 tablica, komputer z tablicą interaktywną, liczydła, kalkulator, modele monet i

banknotów z magnesami

II część szczegółowa

1. Czynności przygotowawcze

 Sprawdzenie obecności

 Wprowadzenie do tematu lekcji:

Liczymy pieniądze w portfelu Basi.

- Basia to dowolna osoba z klasy, która przykleja na tablicę kilka monet, a

klasa wspólnie liczy, ile ona ma pieniędzy. Potem druga osoba, zwiększa

wartość o banknoty i również wspólnie liczymy.

2. Rozwinięcie lekcji

 Wykonujemy zadania z karty pracy – str  9, 10 , 11 i 14 

Pierwsze zadania dotyczą uzupełniania sum do pełnych dziesiątek, przy

czym pamiętamy, ze uczniowie niepełnosprawni cały czas muszą liczyć

na konkretach.

Np.

1.  Policz, ile jest cukierków:  Ile brakuje do 10? Dorysuj brakujące cukierki.

  Zapisz odpowiednie działanie: ………. + ……….. = 10

Oblicz licząc cukierki;

7 + ……. = 10 5 + ……..= 10

8 + …….= 10 4 + …….. = 10

2 + …….. = 10 3 + …….. = 10

9 + …….. = 10 1 + …..….= 10

2. Otocz pętla czerwoną 10 cukierków. Ile zostało? Ile  jest wszystkich cukierków?

10 + …… = ……..

          Oblicz korzystając z rysunku:  

 5 +  6 = …   4 + 8 = …     7 + 5 =… 3 + 8 = …  6 + 6 = …

10 + 2 = …   12 – 2 = … 12 – 6 = … 11 – 5 = … 12 – 7 = …

3. Ile jest koralików każdego koloru? Ile jest ich razem?
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4. Piotruś ma 26 zł.  Co może za te pieniążki kupić? Otocz pętlą to, co może kupić

tak, aby wystarczyło mu pieniędzy.

kredki – 8 zł                            miś  - 14 zł                samochód  -  10 zł          

 

Napisz, co może kupić za 26 zł? Ile reszty zostanie?

3. Zakończenie lekcji – czynności podsumowujące

Na  zakończenie,  jeśli  dziecko  dysponuje  np.  .  tabletem,  można  zaproponować  mu

zabawę – grę edukacyjną ze strony http://www.lulek.tv/gry/darmowe/sklep-202.

SCENARIUSZ NR 3

Klasa V (sześcioletniej szkoły podstawowej)

Informacje ogólne:

 Program  nauczania:  Program  nauczania  matematyki  w  klasach  IV-VI

sześcioletniej szkoły podstawowej M+, wydawnictwo GWO

 Podręcznik – Matematyka 5 z plusem, autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki, wydawnictwo GWO

 Matematyka 5 część 1 , Helena Siwek, wyd. WSiP, Warszawa 2005

 Zeszyt ćwiczeń-  Matematyka 5 z plusem. Arytmetyka. Multićwiczenia dla klasy

piątej szkoły podstawowej, autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S.

Wojtan.

 Temat lekcji:  Wielokąty

 Wymaganie szczegółowe z podstawy programowej przy temacie „Wielokąty”:

„9. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń: 

  4) rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt,
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11. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 1) oblicza obwód wielokąta o danych 

długościach boków; „

I część 

Cele lekcji

Wiadomości: Uczeń wie,  co to jest wielokąt, z czego się składa,  co to jest kwadrat i

prostokąt,  co to jest obwód wielokąta i rozumie jego  potrzebę , rozpoznaje kwadraty i

prostokąty.

Umiejętności

Uczeń potrafi: Opisać kwadrat i prostokąt , narysować kwadrat i prostokąt o danych

długościach boków, obliczać obwody wielokątów.

Postawy

Uczeń:  jest  odpowiedzialny  za  siebie  i  innych,   zdyscyplinowany,  współpracuje  w

grupie, starannie wykonuje polecenia, dba o porządek wokół siebie.

Metody pracy:

 Ćwiczenia, problemowa, czynnościowa

Formy pracy:

 indywidualna. grupowa

Środki dydaktyczne:

 podręcznik,  zeszyt  ćwiczeń,  karty  pracy,  przyrządy miernicze  (np.  centymetr

krawiecki), miarki stolarskie, 

 tablica, komputer z tablicą interaktywną, liczydła, kalkulator, 

II część szczegółowa

1. Czynności przygotowawcze

Sprawdzenie obecności i  pracy domowej. 

Wprowadzenie do tematu lekcji –1, 2 i 3 ćwiczenie z multićwiczeń 
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2. Rozwinięcie lekcji

Praca w grupach – dzielimy uczniów na 4  grupy

Zadanie dla grupy nr 1  

Stolarz musi okleić brzegi blatu ławki szkolnej taśmą  wzmacniającą. Zmierz

odpowiednie boki i oblicz, ile centymetrów taśmy  potrzebuje.

Zadanie dla grupy nr 2

Mama uszyła obrus na prostokątny stół o wymiarach: długość 120 cm, szerokość

80 cm. Dookoła obrusu chce przyszyć ozdobną koronkę. Ile metrów koronki

potrzebuje?

Zadanie dla grupy nr 3 i 4

Remontujemy klasę.  Wokół podłogi, przy ścianie należy przymocować listwy

wykończeniowe.   Zmierzcie  odpowiednie  boki  i  policzcie,  ile  metrów listwy

potrzeba.

Ćwiczenia  z multićwiczeń

Karta pracy ;

Zadanie 1. 

Narysuj dowolny prostokąt. Zmierz jego boki (długość i szerokość) i oblicz obwód.

Zadanie 2. 

Narysuj kwadrat o boku 5 cm. Oblicz jego obwód.

Zadanie 3.

Działka ogrodowa jest prostokątem o wymiarach 20 metrów na 15 metrów. Ile metrów

płotu ma ta działka?

3. Zakończenie lekcji

Pytania podsumowujące:

 Co to jest obwód wielokąta? Do czego jest mam potrzebny obwód? 

Co to jest wielokąt? Co to jest kwadrat prostokąt?

Zadanie pracy domowej 

Zmierz  wysokość  i  szerokość  drzwi  swojego  pokoju   (poproś  o  pomoc

dorosłych).  Narysuj te drzwi w skali 1:20. Zapisz wymiary rzeczywiste drzwi w
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zeszycie i oblicz ich obwód.

SCENARIUSZ NR 4

Klasa IV (sześcioletniej szkoły podstawowej)

Informacje ogólne:

 Program  nauczania:  Program  nauczania  matematyki  w  klasach  IV-VI

sześcioletniej szkoły podstawowej M+, wydawnictwo GWO

 Podręcznik – Matematyka 4 z plusem, autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki, wydawnictwo GWO

 Zeszyt ćwiczeń-  Matematyka 4 z plusem. Arytmetyka. Multićwiczenia dla klasy

piątej szkoły podstawowej, autorzy:  M. Dobrowolska, S. Wojtan, p. Zarzycki,

wyd. GWO

 Lekcja  matematyki  w  zespole  uczniów  o  różnym  stopniu  możliwości

matematycznych.  Poniższy  scenariusz  jest  skierowany  do  uczniów  z  lekką

niepełnosprawnością  intelektualną,  którzy  korzystają  z  tych  samych

podręczników i ćwiczeń co ich pełno sprawni koledzy.

 Temat lekcji: Proste, półproste i odcinki.

Wymagania szczegółowe z podstawy programowej:

Proste i odcinki. Uczeń:
  1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek.

Wiadomości  -  uczeń wie: jak wygląda odcinek, prosta i półprosta  

I część 

Cele lekcji

Umiejętności - Uczeń potrafi: wskazać w najbliższym otoczeniu odcinki, określić, kiedy

mówimy o półprostych i prostych; potrafi wskazać początek i koniec odcinka, początek

półprostej, odczytać odcinki na rysunkach, 

Postawy  -  Uczeń  jest:  aktywny,  zdyscyplinowany,  dobrze  zmotywowany,

odpowiedzialny, potrafi pracować w grupie.

Metody pracy: ćwiczenia, zabawa, czynnościowa

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy, tablica, komputer z
tablicą interaktywną, linijka, ekierka, kawałek sznurka, nici, tasiemki.
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II część szczegółowa

1. Czynności przygotowawcze

Sprawdzenie obecności i  pracy domowej. 

Wprowadzeniem do tematu lekcji może być dyskusja uczniów z nauczycielem

na   temat kształtu ulicy,  ich   drogi  do  domu  (fragmentu).   Nauczyciel  prowokuje 

i naprowadza tok rozmowy na kwestie prostej, półprostej i odcinka.  

Proponuję  zaznaczyć na  tablicy  dwa punkty  i  poprosić  chętna  osobę,  aby je

połączyła przy pomocy linijki.

2. Rozwinięcie lekcji

Zabawa ze sznurkiem
Ustawiamy  dwoje  dzieci  w  dowolnym  miejscu  w  klasie,  jedną  nazywamy

Panią/Panem A, drugą  - B. Podajemy im końce sznurka.

Polecenie do uczniów – napisz w zeszycie, jaka figura powstała i nie pokazuj

koledze. 

Nauczyciel sprawdza wykonanie i stawia znak + za poprawna odpowiedź.

Nauczyciel w dowolnym miejscu  sznurka zawiązuje tasiemką supełek i zadaje

kolejne pytanie: ile odcinków widzisz? Znowu sprawdza i stawia znak +. 

Kolejny etap zabawy – uczniowie odkładają trzymane końce sznurka i układają

go równo na podłodze. 

Pytanie  brzmi  :  czy  wiesz,  jaka  pojawiła  się  nowa  figura?  Coś  co  nie  ma

początku ani końca i jest….. Tu w sposób naturalny powinno się pojawić pojęcie

„proste, równe”. I tak dochodzimy do określenia prostej. Analogicznie robimy z

półprostą – uczeń chwyta jeden koniec sznurka przy podłodze.

Przechodzimy do określenia łamanej. Bawimy się w rysowanie łamanej otwartej

i zamkniętej, określamy kiedy jest otwarta, kiedy zamknięta.

Wykonujemy ćwiczenie 1 i 2 str. 3  - zeszyt ćwiczeń
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Ćwiczenie to uczniowie wykonują samodzielnie, nauczyciel pracuje z uczniem

niepełnosprawnym.

Za poprawne wykonanie ćwiczeń – ponownie stawiamy znak +.

Zadanie  następne  nauczyciel  rozdaje  uczniom  karteczki  z  poleceniem.  Inne

zadania dla  uczniów „ w normie intelektualnej”,  inne dla niepełnosprawnych

intelektualnie. Ci uczniowie pracują przy tablicy interaktywnej

Zaznacz kolorami poniższe figury:

Na czerwono – odcinki

Na zielono – półproste

Na różowo – proste

Na żółto – łamane zamknięte

Na niebiesko – łamane otwarte

  Takich przykładów możemy utworzyć więcej, dając możliwość wykazania się innym

uczniom i podwyższając  stopień trudności.

3. Zakończenie lekcji

Podsumowanie. 

Wskaż w swoim otoczeniu odcinki.  Czy możesz wskazać prostą i  półprostą?

Dyskusja…

Na koniec oceniamy uczniów zliczając ich znaki +.

4. Zakończenie

Edukacja matematyczna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu

lekkim  w  szkole  masowej,  ogólnodostępnej,  jest  problemem  bardzo  złożonym.

Uczniowie niepełnosprawni wykazują specyficzne problemy w uczeniu się matematyki,

które wynikają m.in.  z abstrakcyjnego charakteru tego przedmiotu. 

Istotne jest,   aby zdobywana przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie

wiedza oraz nabywane umiejętności matematyczne, nie były czymś wyizolowanym od
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rzeczywistości.  W  codziennej  pracy  z  takim  uczniem  należy  zwracać  uwagę  na

zagadnienia przydatne i niezbędne w późniejszym jego funkcjonowaniu w środowisku. 

Ważne jest stosowanie odpowiednich metod nauczania, które często decydują

o sukcesie całego procesu edukacyjnego. Metody te muszą więc być dostosowane do

możliwości uczniów, o których możemy się dowiedzieć zarówno z orzeczeń poradni

pedagogiczno –psychologicznej, wywiadu z rodzicami i najbliższą rodziną dziecka, ale

również z własnych obserwacji i doświadczeń. 

Edukacja  uczniów  niepełnosprawnych  intelektualnie,  w  tym matematyczna,

jest  uzależniona  od  wielu  czynników,  z  których  najistotniejsze,  zależne  od  osób

dorosłych, odpowiedzialnych za proces kształcenia, to:

 wybór szkoły dla dziecka -  powinien być uzasadniony dobrem dziecka.

 odpowiedni  wybór  programów nauczania -  program nauczania  powinien być

dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka.

 odpowiedni dobór metod, form i zasad pracy na lekcjach matematyki z uczniem

niepełnosprawnym  - pozwala na uzyskanie lepszych efektów.

 uwzględnienie ograniczeń możliwości dziecka  - pozwala na lepsze zrozumienie

jego funkcjonowania.

 pozytywne nastawienie do całego procesu nauczania – uczenia się. 

Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że matematyka jest przedmiotem,

który  wielu  osobom   sprawia  trudności  w zdobywaniu  wiadomości  i umiejętności.

Wielu uczniów zdrowych, sprawnych intelektualnie ma trudności w jej zrozumieniu

 i opanowaniu podstawowych operacji.

To  my,  nauczyciele  odgrywamy   istotną  rolę  w  edukacji  matematycznej

uczniów  niepełnosprawnych  intelektualnie  w  stopniu  lekkim.  Powinniśmy  być

terapeutami, (rewalidatorami) usprawniającymi nie tylko funkcje najbardziej zaburzone,

ale również wzmacniającymi, eksponującymi i rozwijającymi mocne strony dziecka. 

Dlatego  niezmiernie  ważna  jest  nie  tylko  wiedza  pedagogiczno  –

psychologiczna  nauczyciela,  jego  przygotowanie  do  pracy  z  dziećmi  o  różnych

deficytach, ale również jego osobowość. 

O  osobowości  nauczycieli  pracujących  z  dziećmi  niepełnosprawnymi  pisze

Maria Grzegorzewska w „Listach do młodego nauczyciela”. Możemy tam przeczytać,

że osobowość nie jest darem, lecz efektem samokształcenia i samowychowania i żeby

się stać dobrym nauczycielem „nie trzeba (…) ani sił  nadludzkich,  ani bohaterskich

wysiłków, trzeba tylko zrozumieć i Wierzyc, ze tak można i tego gorąco chcieć” . Dalej

autorka daje nam, wszystkim nauczycielom wskazówki:” żeby praca  Twoja była żywa,
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twórcza, celowa, dobra, musi wynikać z życzliwości dla człowieka, musi być oparta na

poszanowaniu  człowieka  i  jego praw rozwojowych oraz  na  poznaniu  i  zrozumieniu

warunków życia dziecka (…)”15.
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