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Ileś razy po kilka
zapisywanie i 
odczytywanie 

działań mnożenia
klasa 2

indywidualnie
✓ posługuje się określeniem: ileś razy po kilka (na przykład 2 razy po 4);
✓ opisuje słowami sytuację mnożenia przedstawioną na konkretach;
✓ zapisuje czynność mnożenia za pomocą działania mnożenia. 

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stolikach. Mają klocki, kubki, kartki i pisaki.
2. Stawiają 4 kubki. Do każdego kubka wkładają po 3 klocki. Liczą, ile 

jest razem klocków. 
3. Dorosły komentuje: Są 4 kubki, w każdym są 3 klocki. Razem jest 

12 klocków. Zapiszemy to tak: 4 razy po 3 to 12 (zapisuje na 
tablicy)

4. Dorosły proponuje dzieciom kilka podobnych działań. Przy kolejnych 
działaniach wprowadza też zapis: 4 · 3 = 12. Dzieci opisują sytuację 
działaniem mnożenia. 

warto 
wiedzieć

Dzieci zapoznają się z sytuacją: ileś razy po kilka. Każdą sytuację 
dorosły opisuje słowami oraz zapisuje na tablicy w formie: 4 razy po 3 to 
12. Stopniowo wprowadza formalny zapis mnożenia. 

modyfikacja

1. Dzieci układają kamyki na kartkach, na przykład na 3 kartkach 
układają po 2 kamyki, obliczają ile to jest 3 razy po 2.

2. Dzieci do kubeczków wkładają kredki, na przykład do 2 kubeczków 
wkładają po 5 kredek, obliczają ile to jest 2 razy po 5.

zapytaj

Jak zmieni się liczba klocków, kiedy do każdego kubeczka dołożymy 
jeszcze po 1 klocku?
Jak zmieni się liczba klocków, kiedy dostawimy jeszcze jeden kubeczek 
z 3 klockami?
Ile trzeba dostawić kubeczków z 3 klockami, żeby razem było 18 
klocków?
Ile trzeba zabrać kubeczków z klockami, żeby zostało 6 klocków?

pomoce

klocki (lub inne liczmany)

kubki (lub inne pojemniki, 
kartki, talerzyki)

kartki, pisaki
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W programie szkolenia: 

• Przygotowanie dzieci do 
uczenia się mnożenia i 
dzielenia 

• Wprowadzanie pojęć 
mnożenia i dzielenia 
zgodnie z procedurą od 
konkretu, przez 
wyobrażenia po symbole. 

• W jaki sposób pomóc 
dzieciom zrozumieć 
własności możenia i 
dzielenia?  

• Zero w mnożeniu i 
dzieleniu.  

• Geometryczna 
interpretacja mnożenia. 

• Mnożenie i dzielenie jako 
działania wzajemnie 
odwrotne.  

• Prawo przemienności 
mnożenia.  

• Dzielenie z resztą. 

• Różne strategie 
mnożenia i dzielenia. 

• Różne tabliczki 
mnożenia 

• Jak nauczyć dziecko 
mnożenia na palcach 

• Sprytne sposoby na 
mnożenie:

Warsztaty dla nauczycielek  
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

MNOŻENIE  
i DZIELENIE  

krok po kroku

Tabliczka mnożenia

Wprowadzanie pojęć 

Gry i zabawy 

Własności działań

zamów do Twojej szkoły  
na www.berdo.org 

Stosowanie mnożenia i 
dzielenia

http://www.berdo.org
http://www.berdo.org
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	Na przykład, mają 4 zestawy po 5 obiektów i chcą ustalić ile jest razem obiektów.
	Mogą dodać pięć i pięć, aby uzyskać 10.
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	język -  wyrażenie „ileś razy po ileś“
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	Zapytaj dzieci, co jest sprzedawane w zestawach. Zaproponuj, żeby rozejrzały się po sali i znalazły zestawy różnych rzeczy.
	Przygotowanie
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	Dzieci dobierają się w zespoły 3 - osobowe.
	Przebieg
	Dzieci sprawdzają, ile mają razem palców u rąk.
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