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Drogi Nauczycielu, 

poniższy scenariusz przeznaczony jest do pracy zdalnej w klasie III szkoły podstawowej. 

Niektóre elementy lekcji podane są opcjonalnie. Wybór zależy przede wszystkim od 

możliwości technicznych Twoich uczniów. 

  

Klasa: III SP  

Temat: Co to są liczby naturalne? Różne metody dodawania pamięciowego w zakresie 100. 

 

1. Cele lekcji 

Na tej lekcji dowiecie się, co to są liczby naturalne (powtórzenie) oraz poznacie inne metody 

dodawania pamięciowego w zakresie 100.  

2.  Podanie tematu lekcji 

• Zapiszcie w zeszytach temat lekcji 

Temat: Liczby naturalne. Działanie pamięciowe - dodawanie w zakresie 100. 

3. Część właściwa lekcji 

a) Proszę, obejrzeć dwa filmiki z portalu Pi-stacja, które wprowadzą was do tematu  

i wyjaśnią, co to są liczby naturalne oraz czym jest przemienność i łączność dodawania.  

Pierwszy film trwa 03 min i przedstawia liczby naturalne.  

https://pistacja.tv/film/mat00001-liczby-naturalne?playlist=3 

Drugi film trwa 03:29 min i dotyczy działań pamięciowych w zakresie 100. 

https://pistacja.tv/film/mat00006-dodawanie-i-odejmowanie?playlist=9 

• Liczby naturalne 

Ile sztuk czego widzimy - to są liczby naturalne. Liczby naturalne nie mają górnej 

granicy dlatego zaznaczamy trzy … kropeczki tzn. nieskończenie wiele. 

• Przemienność i łączność dodawania 

https://pistacja.tv/film/mat00092-cecha-podzielnosci-liczb-przez-9?playlist=230 

 

b) opcjonalnie 

Jeśli masz problem z obejrzeniem filmów, przeczytaj w podręczniku informacje ze str. ……. 

(w zależności od wydawnictwa, z którego korzystasz) 

 

c) Przepiszcie do zeszytu notatkę, którą zamieszczam poniżej: 

Liczby naturalne nie mają górnej granicy. Jest ich nieskończenie wiele. 

W dodawaniu możemy zmieniać liczby, łączyć je ze sobą a wynik nie ulegnie zmianie. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00001-liczby-naturalne?playlist=3
https://pistacja.tv/film/mat00006-dodawanie-i-odejmowanie?playlist=9
https://pistacja.tv/film/mat00092-cecha-podzielnosci-liczb-przez-9?playlist=230
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Przykłady: 

• 5 biedronek - liczba 5 jest liczbą naturalną, 

• 3 kamyczki - liczba 3 jest liczbą naturalną 

• 0 - również jest liczbą naturalną. 

 

Działania pamięciowe – różne metody dodawania pamięciowego w zakresie 100. 

 

Przykład I 

             14+23= 10+4+20+3=30+7=37 

• Najpierw dodajemy do siebie dziesiątki.  

• Następnie dodajemy do siebie jedności. 

 

Przykład II 

       14+23=14+20+3=37 

 Do liczby 14 i 20 dodajemy jeszcze 3. 

 

 Przykład III 

                  14+ 23= 10+4+ 23=37 

Do liczby 23 dodajemy 4 a potem 10. 

 

d) Wykonajcie poniższe działania wybranym przez siebie sposobem  zapiszcie do zeszytu. 

43+27= 

18+26= 

33+45= 

41+16= 

Rozwiązania do zadań podam Wam na następnej lekcji. 

3) Osobom chętnym proponuję dodatkowo - do obejrzenia – film o własności dodawania   

      link: https://pistacja.tv/film/mat00007-wlasnosci-dodawania?playlist=9 

 

4. Podsumowanie 

Na dzisiejszej lekcji powtórzyliście „Co to są liczby naturalne oraz poznaliście inne sposoby 

dodawania w zakresie 100”. 

Przypomnijmy więc raz jeszcze: Do czego służą liczby naturalne? 

• Zapamiętajmy, że jeśli dodajemy liczby zawsze możemy stosować prawo 

przemienności i łączności. 

 

Opracowała: 
Elżbieta Wild 
konsultant ds. innowacji pedagogicznych edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 

https://pistacja.tv/film/mat00007-wlasnosci-dodawania?playlist=9

