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Scenariusz lekcji matematyki 
 

Temat: Dodawanie liczb dodatnich i ujemnych  

Poziom edukacyjny: IV-VI (lekcja wprowadzeniowa) 

Czas trwania zajęć: 45 minut  

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Sprawność rachunkowa. 

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci […] oraz wykorzystanie tych 

umiejętności w sytuacjach praktycznych. 

2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności 

rozwiązania. 

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostych sytuacji oraz budowanie go w 

różnych kontekstach także w kontekście praktycznym. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń: 

III.5. wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych 

XIV.1. czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe. 

 

Cel ogólny 

Nabycie umiejętności wykonywania działań na liczbach całkowitych. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń: 

 „układa” działania używając klocki LEGO, 

 odczytuje wynik działania, 

 porównuje liczby całkowite, 

 porządkuje  rosnąco liczby całkowite, odczytuje hasło, 

 formułuje temat lekcji, 

 bez wykonywania dokładnych obliczeń, określa, czy wynik działania będzie dodatni, 

ujemny, czy równy zero, 

 zapisuje działanie umożliwiające rozwiązać zadania tekstowe, 

 pełnym zdaniem zapisuje odpowiedzi do zadań tekstowych. 
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Środki dydaktyczne 

 Zestawy klocków LEGO. 

 Karty pracy. 

 

Metody pracy  

 „manipulacyjna” 

 

Formy pracy 

 praca w parach, praca z całą klasą, 

 

Przebieg zajęć 

Zademonstrowanie i wytłumaczenie  dzieciom na czym polega dodawanie liczb dodatnich 

i ujemnych na klockach LEGO. 

Płaskie klocki są liczbami ujemnymi, grube dodatnimi. Jeśli dodajemy liczby całkowite 

dodatnie, to piny na klockach sumujemy i wynik jest dodatni. Jeśli klocki są płaskie 

i wykonujemy dodawanie liczb ujemnych, również piny sumujemy i wynik jest ujemny. Jeśli 

dodajemy liczbę dodatnią i ujemną to nakładamy klocki na siebie (tych w których jest więcej 

pinów idą pod spód). Piny z klocków, które nie zostały pokryte to jest nasz wynik. Płaskie  - 

ujemny, grube - dodatni. 

 

 

Rysunek 1. Dodawanie liczb dodatnich i ujemnych na klockach LEGO 
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Nauczyciel dzieli uczniów na pary. Uczniowie otrzymują kartę pracy. Wyznaczone dzieci 

czytają tekst polecenia.  Każda para losuje  przykłady z  karty pracy. Liczba działań  dla 

każdej pary uzależniona jest od liczby dzieci w klasie. Dzieci, które mają trudności w uczeniu 

się matematyki lub pracują wolniej mogą otrzymać mniej przykładów. Każda para układa 

swoje działania  na klockach LEGO zgodnie z powyższą regułą. Nauczyciel monitoruje pracę 

dzieci. Jeśli jest taka potrzeba wyjaśnia i pomaga. 

Następnie uczniowie zapisują na tablicy wyniki  swoich obliczeń  wraz z literką zapisaną przy 

działaniu. Po wpisaniu wszystkich wyników uczniowie porządkują je rosnąco i odczytują 

hasło. Każde dziecko formułuje temat lekcji i zapisuje go w zeszycie. 

  

Zadanie 1 

Dzisiaj rano w Elblągu było (-20 C) , po południu jednak temperatura wzrosła o 6 stopni C. 

Jaką temperaturę w Elblągu po południu można było odczytać  na termometrze? 

Uczniowie czytają zadanie. Krótka rozmowa z dziećmi na temat temperatur dodatnich 

i ujemnych. Uczniowie rozwiązują zadanie, zapisują obliczenia. Formułują odpowiedź 

pełnym zdaniem i zapisują w zeszycie.  

 

Zadanie 2 

Julia wybrała się na zakupy z koleżanką. Niestety na koncie miała saldo (-12zł). Poprosiła 

mamę o doładowanie konta. Mama przelała Julii 20zł . Dziewczynka poprosiła o to samo tatę, 

który przelał na jej konto 12zł. Julia wydała 6 zł na spinki do włosów. Jakie saldo konta miała 

Julia po zakończonych zakupach? 

Dzieci lub nauczyciel wyjaśniają niezrozumiałe słowa i zwroty występujące w treści zadania 

(saldo, doładowanie konta, itp.). Wspólne omówienie i rozwiązanie zadania, zapisanie 

obliczeń (nie musi być w jednym działaniu) i zapisanie odpowiedzi pełnym zdaniem. 

 

Podsumowanie lekcji 

Spróbujcie, bez wykonywania obliczeń, określić czy wynik działania jest dodatni, ujemny czy 

równy zero (karta pracy nr 2). Po wykonaniu pracy dzieci wyjaśniają w jaki sposób wykonały 

zadanie. Sprawdzenie poprawności. 

 

Joanna Cygan i Elżbieta Kurkiewicz 

 

  



Scenariusz lekcji matematyki, Joanna Cygan i Elżbieta Kurkiewicz. WMODN w Elblągu. 

KARTA PRACY nr 1 

Pewien naukowiec zapomniał hasła do swojego komputera. Bojąc się wycieku danych 

zaszyfrował je. Pomóż mu odszyfrować hasło rozwiązując przykłady z literkami. Odczytaj 

hasło, układając wyniki działań  od najmniejszego do największego. 

 

E= -30+40 L= -20+10 

E = -21+28 I= -19+10 

T= -36+36 C= 10+ (-18) 

E=-10+13 Z= -20+13 

B= 8 + (-14) D=26+ (-30) 

Y= -30+25 O = -10+7 

D= 10+ (-12) A= 26+ (-27) 

N= -34 +35 I= 36 + (-34) 

I= -4+8  U= -10+15 

J= -40+46 M= -16+24 

N= -15 +24  
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KARTA PRACY nr 2 

Bez wykonywania obliczeń, spróbuj określić, czy wynik działanie jest liczbą dodatnią, 

ujemną, czy równą zero. Przy każdym działaniu wpisz „+”,”–„ lub „0”. Wyjaśnij swoje 

decyzje. 

 

8 + (-12) =  

- 24 + 40 =  

- 268 + 268 =  

569 + (-1000) =  

- 375 + (- 254) =  

- 1934 + 1823 =  

2735 + (-1646) =  


