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KLASA IV



MATEMATYKA
KL. IV c
TEMAT: „Gry i zabawy matematyczne”

Cele operacyjne w kategorii czynności ucznia:
Uczeń potrafi - zastosować zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu

krzyżówek i odpowiadać na proste, krótkie pytania.
Uczeń potrafi zastosować poznaną wiedzę matematyczną w życiu

codziennym jak również bawić się z matematyką.
Uczeń umie - rozszerzać i skracać ułamki zwykłe, dodawać ułamki oraz je

porównywać.
Uczeń zna - mnożenie ułamka przez liczbę, zasady dzielenia ułamków

dziesiętnych przez 10.

Metody pracy - gry dydaktyczne, pogadanka.
Zasady nauczania - systematyczności, operatywności wiedzy uczniów.
Typ lekcji – Powtórzeniowo - systematyzująca.
Pomoce dydaktyczne: gry i zabawy, krzyżówki, zagadki.

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjno - porządkowe.
2. Podanie tematu lekcji – „Gry i zabawy matematyczne”.
3. Konkurs „Jeden z dziesięciu”.
4. Krzyżówka - pojęcia matematyczne.
5. Wierszyk ”Dzielni krasnale” -działania z dodawaniem ułamków  zwykłych.
6. Krzyżówka z hasłem „Szczecin” - zamiana liczb mieszanych na ułamki.
7. Wierszyk „W ulu” - skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych.
8. Krzyżówka z hasłem „Terier” - obliczanie ułamka danej liczby.
9. Wierszyk „Kubuś Puchatek i miód” - porównywanie ułamków zwykłych.
10. Zagadka.
11. Zabawa w poszukiwanie.
12. Czynności zakończeniowo - porządkowe.



JEDEN Z DZIESIĘCIU

1. Jaka jest cyfra dziesiątek w liczbie 210? - 1
2. Ile jedności zawiera liczba 18? - 8
3. Podaj trzy jednostki długości?- mm, cm, m.
4. Jaki czas upłynie między 12 w południe, a 21 wieczorem? - 9 godz.
5. Kiedy dwie proste są prostopadłe?
6. Kiedy dwie proste są równoległe?
7. Czy dwie proste mogą mieć tylko 2 punkty wspólne ? – nie mają, tylko jeden.
8. Czy prostokąt może być kwadratem? - nie.
9. Jak obliczyć obwód prostokąta? - 2a+2b.
10. Czym charakteryzuje się kwadrat?
11. Czy 1dm to 10 cm ? - tak
12. Czy 1 km to 10000 m ? - nie
13. Ile cm ma 1 m? - 100cm
14. Jak obliczyć obwód kwadratu? - 4a
15. Podaj wzór na obliczenie pola kwadratu? - a2

16. Podaj wzór na obliczenie pola prostokąta? - a* b
17. Czy kwadrat ma wszystkie boki równe ? - tak
18. Czy kostka do gry w „Chińczyka” to model sześcianu? tak.
19. Czy lodówka przypomina swoim kształtem prostopadłościan? - tak
20. Gdy chcę pomalować szafkę, to obliczam pole czy obwód? - pole
21. Czy sześcian ma sześć ścian? - tak
22. Ile stopni ma kąt prosty? - 90
23. Ile kątów prostych jest w prostokącie? - cztery
24. Czy kąt prosty ma 100 stopni? - nie
25. Czy 1 kg to 1000 g? - tak
26. Czy 100 cm jest równe 10 dm ? - tak
27. Ile sztuk liczy tuzin? 12
28. Czy kwadrat to figura płaska, czy bryła? - płaska
29. Ile godzi trwa pół doby? - 12
30. Kwadrans to ile minut? - 15
31. Podaj nazwę kwiatu, który zawiera w nazwie słowo „sto”? - stokrotka
32. Ile wierzchołków ma kwadrat? - 4
33. Czy koło ma wierzchołek? - nie
34. Czy 1 m2 to jednostka pola czy objętości? - pola

35. Czy licznik to część ułamka? - tak



36. Czy ½ to to samo co 0,5 ? - tak
37. Jaką część koła pomalujesz mając ułamek ¾? - 3 części
38. Liczba przez którą mnożymy? - czynnik
39. Wynik dzielenia? - iloraz
40. Kąty, które mają mniej niż 100 stopni? - ostre

DOGRYWKA

Zad. Dwaj chłopcy grali w warcaby 4 godziny. Ile godzin grał każdy z nich? - 4
godziny

Odczytaj co to za liczba: XCIX - 99.



Rozwiąż krzyżówkę

Poziomo:

2 – znak odejmowania

5 – wynik dzielenia

7 - iloraz 303 i 303

8 - ma 365 dni

Pionowo:

1 – wynik dodawania

3 – wynik mnożenia

4 – dostaniesz, jeśli dobrze rozwiążesz tę krzyżówkę

6 – iloraz liczb 0 i 362
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ZAD. Przeczytaj wierszyk i odpowiedz na zawarte w nim pytanie.

Dzielni krasnale na plac przed domek

Przynieśli całą górę poziomek.

Rzekł krasnal-kucharz: „Z tej wielkiej góry

Usmażyć pyszne czas konfitury.

Przynieście cukru, niech nikt nie zwleka,

Bo tu potrzeba całe pięć deka!

„Poszli krasnale. Wnet jeden wrócił,

Pół deka cukru do garnka wrzucił.

Drugi przydźwigał w worku trzy czwarte,

A trzeci jeden deka i ćwiartkę.

Czwarty poprzednich pobił na głowę:

Przywiózł na wózku dwa i połowę.

Więcej krasnali w domku nie było.

Policzcie, czy im cukru starczyło!



Rozwiąż krzyżówkę. Gdy odgadniesz wszystkie wyrazy, litery wpisane w kratkach

z numerami 1, 2, 3 itd. Utworzą hasło – nazwę miasta. Czy wiesz, gdzie leży to

miasto?

Poziomo:
III - 

2

3  to inaczej ....

IV – 1 to ... trzecie
V - 1

6

1  to ... szóstych

Pionowo:
I – 2 to ... siódmych
II - 2

5

3  to ... piątych
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ZAD. Przeczytaj najpierw cały wierszyk, a potem uzupełnij właściwymi

liczbami tak, aby słowa królowej pszczół na końcu wierszyka okazały się

prawdziwe.

Wezwała wszystkie pszczoły królowa

I wygłosiła do nich te słowa:

„Niedźwiedź ogromny zabrał nam miód

I wiele innych narobił szkód.

Na pewno miodu zabrał niemało.

Powiedzcie, ile jeszcze zostało?”

Pierwsza odrzekła: „Plastry są puste,

Chyba zostały tylko dwie szóste”.

A na to druga: „Co pani plecie!

Ja się spodziewam tu................  trzeciej.”

„.................. dwunaste!” krzyknęła inna

„Pani się chyba uczyć powinna!”

„............ osiemnastych!” „Nie! .................piętnastych!”

Na to królowa: „Po co te wrzaski?

Po co kłótniami uprzykrzać życie,

Skoro to samo wszystkie mówicie!?”



Rozwiąż krzyżówkę. Gdy odgadniesz wszystkie wyrazy, litery wpisane w

kratkach z numerami 1, 2, 3 itd. Utworzą hasło – nazwę rasy psa. Czy wiesz,

jak wygląda taki pies?

Poziomo:
III – 

2

1  liczby 14

IV - 
3

1  liczby 12

Pionowo:
I - 

10

1  liczby 40

II - 
40

1  liczby 40
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III 4 2
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IV 1 5 3



ĆWICZENIE: Przeczytaj wierszyk i wypisz dni tygodnia, zaczynając od tego,

kiedy Kubuś zjadł najwięcej miodu, a kończąc na tym, kiedy zjadł najmniej.

Kubuś Puchatek umarłby z głodu.

Gdyby czasami nie podjadł miodu.

Zjadł w poniedziałek małe co nieco:

Miodu dwa słoje i jedną trzecią.

We wtorek zaś zjadł dwa i pół słoja,

Mrucząc „niełatwa jest dola moja!”

W środę dwa słoje, no a we czwartek

Słój tylko jeden............. oraz trzy czwarte.

W piątek zaś jęknął: „Chciałbym zjeść jeszcze,

Lecz w drzwiach się do spiżarni nie mieszczę!”



ZAGADKA:

Złotych czternaście, groszy czterdzieści

Tyle kosztuje kilo czereśni.

Nietrudny was rachunek czeka:

Ile kosztuje dziesięć deka?


