
 Gra w BINGO 

Przygotowujemy kartki z wydrukowanym kwadratem podzielonym na równe mniejsze 

kwadraty 3x3, 4x4 lub 5x5. Im większy kwadrat, tym gra będzie dłużej trwała. Po kilkudniowej 

kwarantannie (kartek) ,możemy rozdać je dzieciom. Dzieci mogą też rysować kwadraty w 

swoich zeszytach. Wyjaśniamy wtedy, jakie mają mieć wymiary. 

W poszczególne kwadraty dzieci wpisują liczby, które podaje nauczyciel. Liczby mogą też 

wymyślać uczniowie. Każdy wpisuje podawane liczby w różne pola swojego kwadratu. 

Podane liczby są wynikami działań, a więc dopasowujemy je do możliwości i poziomu 

matematycznych umiejętności uczniów. Może to być dodawanie, odejmowanie, tabliczka 

mnożenia. 

Nauczyciel zapisuje na tablicy  działania (wynikiem musi być jedna z podanych wcześniej 

liczb), uczniowie liczą i skreślają wynik na swojej kartce. Następnie wynik zapisujemy na 

tablicy, żeby każdy mógł sobie sprawdzić. 

 Okrzyk Bingo! wznosi osoba, która skreśli wszystkie liczby w wierszu, kolumnie lub po 

przekątnej. Gramy dalej, żeby wszyscy mieli Bingo! 

 

 Gra Inteligencja. 

Któryś z uczniów lub nauczyciel podaje jedno słowo składające się z dużej liczby liter, np. 

inteligencja, tolerancja, kołonotatnik. Uczniowie zapisują je w swoich zeszytach. Z liter 

wybranego wyrazu każdy z uczniów układa nowe wyrazy i zapisuje je jeden pod drugim. 

Używamy tylko liter z naszego wyrazu. 

Ustalamy czas na tworzenie wyrazów – 10 minut. 

Po upływie ustalonego czasu  przystępujemy do liczenia  punktów. Za każdy wyraz 

przyznajemy tyle punktów, ile liter zostało wykorzystanych. Jeżeli dany wyraz ma tylko jedna 

osoba, podwajamy liczbę punktów. Za najdłuższy wyraz przyznajemy premię – 20 punktów. 

Każdy sam zlicza swoje punkty. Wygrywa ten, kto zbierze ich najwięcej.  

 

 Czas i zegar. 

 Warto ćwiczyć umiejętności posługiwania się zegarem. 

1. Nauczyciel pokazuje na zegarze godzinę, a dzieci odczytują ją wymyślając, co mogło się o 

takiej godzinie wydarzyć, np.  

o O 13.15 Basia wyszła ze  szkoły. 

o Piętnaście po siódmej Antek zjadł śniadanie. 

o O 20.10 mama czytała Karolinie książkę na dobranoc. 

2. Nauczyciel opowiada historyjkę z godziną, a uczniowie rysują tarczę zegara z 

odpowiednio ułożonymi wskazówkami. 

3. Nauczyciel opowiada historyjkę i zadaje pytanie: jak długo coś trwało, np. 

Janek wyjechał z rodzicami na wycieczkę. Ruszyli sprzed domu o godzinie ósmej, a  nad 

jezioro dotarli o 10.30. Jak długo trwała podróż? 

4. Dzieci układają opowiadanie z pytaniem „jak długo”. 

5. Jeżeli w grupie jest 12 dzieci, ustawiają się  na okręgu, z zachowaniem odległości 1,5m. 

Każde z dzieci odpowiada liczbie z tarczy zegara. Robimy wskazówki z patyków. 

Nauczyciel podaje godzinę, a wskazówki ustawiają dzieci przypisane odpowiednim 

liczbom, np. 6.15 – wskazówkę godzinową ustawia dziecko, które jest przypisane do 

liczby 6, a minutową – 3.  



6. Obserwujemy, ile trwa sekunda, a ile minuta. 

 

 

 Mierzenie. 

Mierzyć można wszystko – klasę, ławkę, meble. Za pomocą kroków, stopa za stopą, łokciem, 

dłonią, patykiem, ołówkiem, a w końcu linijką.  

 

 Zabawy geometryczne. 

o Na boisku , z użyciem patyków można układać różne wielokąty – trójkąty, kwadraty, 

prostokąty. Można pokazać trapez i równoległobok, układać nieregularne czworokąty, 

pięciokąty itd. 

o Przy pomocy patyków można układać odcinki równoległe i prostopadłe. 

o Szukamy wokół zadanych kształtów, np. trójkąta, kwadratu, prostokąta, koła. 

 

 Rachunki pamięciowe. 

1.  Nauczyciel określa rodzaj zadania, np. dodawanie w zakresie 30, odejmowanie do 100 , 

tabliczka mnożenia do 50. Dzieci wymyślają działanie i podają, kto ma podać odpowiedź. 

Po podaniu odpowiedzi ta osoba podaje kolejne działanie i osobę, która je wykonuje. 

2. Nauczyciel podaje wynik, a dzieci wymyślają przykłady, np. chcemy otrzymać 20. 

Nauczyciel zapisuje przykład na tablicy i wszyscy sprawdzają, czy jest poprawny. 

3. Na boisku dzieci zbierają kamyki. Rozkładają je na różne sposoby, np. 

o Proszę odliczyć 12 (24) kamyki i rozłożyć je na równe kupki. Porównujemy, jakie 

powstały możliwości, zastanawiamy się, czy to już wszystkie. 

o Podzielcie swoje kamyki na równe części. Komu się udało, a komu nie? Ilu 

kamyków brakuje, albo ile trzeba odłożyć, żeby było to możliwe? 

o Porównujemy, kto ma najwięcej, o ile więcej od np. Kasi, kto  ma najmniej, o ile 

mniej od tej osoby, która ma najwięcej itd. 

o Ile kamyków ma Marcin. Gdyby ktoś miał o 2 kamyki więcej, to ile by ich miał?    

A gdyby miał 2 razy więcej? 

 

 

 

 


