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Mnożenie przez zero
zapisywanie i 
odczytywanie 

działań mnożenia
klasa 2

indywidualnie
✓ korzysta z własności mnożenia przez 0;
✓ zapisuje czynność mnożenia przez 0 za pomocą działania mnożenia. 

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stołach. Mają kartoniki z kropkami, kartki i pisaki 
(lub kartoniki z cyframi i znakami działań arytmetycznych).

2. Kładą 4 kartoniki bez kropek. Liczą, ile jest razem kropek. Dorosły 
komentuje: Są 4 kartoniki bez kropek, czyli 4 kartoniki, a na 
każdym 0 kropek. Cztery razy po 0 to 0.

3. Dzieci zapisują działanie mnożenia  4 • 0 = 0 (lub układają z 
kartoników z cyframi i znakami działań arytmetycznych)

4. Dorosły proponuje inne tego typu działania - dzieci wyszukują kilka 
kartoników bez kropek, zapisują właściwe działanie mnożenia.  

warto 
wiedzieć Dzieci poznają właściwości mnożenia przez zero. 

modyfikacja

1. Dorosły: Nie mam żadnego kartonika z 5 kropkami. Jak zapiszemy 
działanie mnożenia? (0 • 5 = 0)

2. Dorosły: Nie mam żadnego kubka z 3 klockami. Jak zapiszemy 
działanie mnożenia? (0 • 3 = 0)

3. Dorosły: Nie mam żadnej kartki z 4 kółkami. Jak zapiszemy działanie 
mnożenia? (0 • 4 = 0)

zapytaj

Mamy 100 kartoników bez kropek (zero kropek). Ile to razem kropek? 
Jak zapiszemy działanie mnożenia?
Mamy 25 pudełek bez klocków (w każdym jest zero klocków). Ile to 
razem klocków? Jak zapiszemy działanie mnożenia?

pomoce

kartoniki z kropkami

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
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	Dzieci uczą się rozumieć, że liczenie „po ileś“ polega na powtarzaniu grup o tej samej liczebności, na przykład liczymy po 3: trzy, sześć, dziewięć, dwanaście itd. Pięć razy trzy, to policzenie pięć razy „po trzy“, czyli trzy (raz po 3), sześć (dwa razy po 3), dziewięć (3 razy po 3), dwanaście (4 razy po 3), piętnaście (5 razy po 3) itd.
	zasada kardynalności
	Ostatnia wymieniona podczas liczenia liczba, mówi o tym, ile jest wszystkich liczonych elementów. Ta zasada liczenia nazwana jest zasadą kardynalności.
	mnożenie to wynik dodawania
	Kolejna wymieniana podczas liczenia „po ileś“ liczba, jest wynikiem dodawania kilku takich samych liczb. Czyli, kiedy liczymy po 3 i wymieniamy - trzy, sześć, dziewięć - to tak jakbyśmy dodawali 3 + 3 + 3 = 9.
	kolejną liczbę ustalamy doliczając
	Kolejną liczbę w „liczeniu po ileś“ ustalamy doliczając, na przykład 3 do poprzednio wymienionej liczby, czyli: trzy, sześć, dziewięć - doliczamy 3 i otrzymujemy 12.
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	W zrozumieniu i sprawnym korzystaniu z „liczenia po ileś“ pomagają wcześniejsze doświadczenia w układaniu i odczytywaniu rytmów. Dzieci układają z figur rytm, na przykład: kwadrat, kwadrat, trójkąt, kwadrat, kwadrat, trójkąt, kwadrat, kwadrat, trójkąt itd. Jest to analogiczna sytuacja to sytuacji liczenia po 3: jeden, dwa, TRZY, cztery, pięć, SZEŚĆ, siedem, osiem, DZIEWIĘĆ itd.
	Dzieci układają po tyle samo klocków w różnych kolorach i sprawdzają, ile jest razem klocków.
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	W ten sposób korzystają z wyobrażeń.
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	Przygotowanie do MNOŻENIA I  DZIELENIA
	liczenie „po ileś“
	Najłatwiej liczyć po 2, dziecko wcześnie poznaje pojęcie „para“, bo ma pary butów, pary skarpetek, a w przedszkolu w parach chodzi na spacer. Potem uczy się liczyć po 5 i po 10, bo ma 5 palców u jednej ręki, a 10 u obu. Liczenie po 3, po 4, po 6, czy po 9 jest znacznie trudniejsze.
	grupy po tyle samo
	Dzieci uczą się rozumieć i stosować określenia typu „3 zestawy po 2“, co w przyszłości pomoże zrozumieć zależności w mnożeniu - ileś grup po tyle samo elementów w każdej z nich.
	doświadczenia
	w „liczeniu po ileś“ warto proponować dzieciom już w najstarszej grupie przedszkolnej, potem w klasie 1 i tuż przed wprowadzeniem mnożenia i dzielenia.
	dodawanie vs mnożenie
	Dzieci uczą się korzystać ze strategii dodawania aby rozwiązywać problemy, które można opisać mnożeniem i dzieleniem.
	Na przykład, mają 4 zestawy po 5 obiektów i chcą ustalić ile jest razem obiektów.
	Mogą dodać pięć i pięć, aby uzyskać 10.
	Doliczyć do 10 pięć i uzyskać 15. Do 15 doliczyć kolejne 5 i uzyskać 20.
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	Ustalają, ile „dwójek“, „czwórek“ czy „piątek“ jest w danej liczbie. Podkreśla to związek między mnożeniem a dzieleniem.
	Dodaję: trzy, trzy, trzy i jeszcze raz trzy. Razem to 12.
	Czyli w dwunastu mieszczą się cztery „trójki“.
	działania na konkretach
	dzieci gromadzą kilka grup po tyle samo przedmiotów w każdej grupie i sprawdzają, ile jest razem.
	Sprawdzają też, jak zmieni się liczebność kiedy dodadzą lub odejmą kolejną grupę przedmiotów. Czyli gromadzą 3 zestawy po 4 klocki w każdym.
	Ustalają, że razem to 12 klocków.
	Przewidują, ile będzie kloców kiedy dodadzą kolejne 3 klocki lub kiedy zabiorą 3 klocki.
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	działania na wyobrażeniach
	dzieci przewidują, ile byłoby elementów, kiedy zebrałyby kilka zestawów po tyle samo elementów w każdym zestawie.
	Przewidują, a potem same sprawdzają, czy mają rację.
	Podobnie jak w przypadku działania na konkretach, ustalają, jak zmieniłaby się sytuacja, kiedy dodałyby lub odjęłyby zestaw (zestawy) elementów.
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	Warto odwoływać się do codziennych sytuacji , które pomogą w zrozumieniu. Używajcie codziennego słownictwa: grupy, paczki, zespoły, stosy, stada itp.
	Na przykład:
	4 paczki po 10 kredek;
	8 stosów po 9 klocków w każdym;
	5 stad po 7 krów w każdym itp.
	W Polsce pierwsza liczba w wyrażeniu mnożenia reprezentuje liczbę grup (zespołów, stad, stosów), a drugą liczbę elementów w grupie.
	Na przykład: pięć razy po 3, to 5 zestawów po 3 obiekty w każdym.
	Takie podejście nie jest identyczne dla wszystkich kultur.
	Na przykład w Korei jest odwrotnie:
	5 ∙ 3 to 5 trzy razy.
	Tego typu doświadczenia warto zaproponować dzieciom, kiedy sprawnie już dodają i zapisują działania dodawania, a potem powtórzyć tuż przed wprowadzeniem mnożenia i dzielenia.
	W działaniach na konkretach
	dzieci, korzystając z liczydła koralikowego, obliczają sumę kilku jednakowych składników oraz ustalają, ile razy jedna liczba mieści się w drugiej. Ważne jest to, że samodzielnie przesuwają koraliki.
	W działania na wyobrażeniach
	dzieci obliczają sumę kilku jednakowych składników jedynie patrząc na liczydła i wyobrażając sobie przesuwanie koralików.
	Po podaniu wyniku, dziecko sprawdza na liczydłach, czy dobrze obliczyło.
	W działaniach na symbolach
	dzieci korzystają z tabliczek „Setek“, chodniczków liczbowych oraz kalkulatora.
	Na chodniczku ustalają, ile razy jedna liczba mieści się w innej.
	Na tabliczce setce sprawdzają w jaki wzór układają się kolejne wyniki dodawania jednakowych składników.
	Z pomocą kalkulatora mogą podejmować wyzwania typu, będę 50 razy dodawać liczbę 3, jaki wynik otrzymam?
	Cele operacyjne
	liczy po 2, po 5, po 10, po 3 itd. w zakresie co najmniej 100, korzystając z działań na przedmiotach;
	korzysta w liczeniu z zasady kardynalności;
	dolicza do danej liczby w zakresie co najmniej 100, posługując się działaniami na konkretach;
	tworzy kilka zestawów po tyle samo elementów w każdym zestawie.
	Pomoce, potrzebne dla każdego dziecka
	karta pracy „Chodniczek liczbowy o 1 do 20“
	klocki w różnych kolorach (lub inne liczmany)
	kilka szarf
	po 1 gumowej kaczce dla każdego dziecka
	WIĘCEJ
	Zapytaj dzieci, co jest sprzedawane w zestawach. Zaproponuj, żeby rozejrzały się po sali i znalazły zestawy różnych rzeczy.
	Przygotowanie
	Każde dziecko ma klocki w różnych kolorach, chodniczek liczbowy z liczbami od 1 do 20 (łatwo można przygotować taki chodniczek lub skorzystać z gotowej Karty pracy).
	Przebieg
	Dzieci układają w rzędzie klocki, na przykład 2 zielone, 2 niebieskie, 2 czerwone, 2 żółte.
	Liczą, ile jest razem klocków.
	Zapytaj: Jeżeli dołożycie jeszcze 2 klocki, to ile będzie razem klocków? Sprawdźcie.
	Dzieci kładą w rzędzie po 3 klocki w różnych kolorach. Nie liczą, ile jest ich razem. Klocki położą na polach chodniczka liczbowego. Na polu z jaką liczbą położą ostatni klocek? Przewidują, a potem sprawdzają.
	Zapytaj: Jeżeli dołożycie jeszcze 3 klocki, to ile będzie razem klocków? Sprawdźcie.
	Dzieci wyjmują 2 zestawy po 3 klocki. Ile to razem klocków?
	Zapytaj: Położycie 3 zestawy po 2 klocki. Jak sądzicie, ile będziecie mieć razem klocków? Sprawdźcie.
	Na początku dobrze jest, jeżeli dzieci układają klocki w różnych kolorach, na przykład 2 żółte, 2 niebieskie, 2 czerwone, 2 zielone. Zróżnicowanie kolorystyczne pomaga w dostrzeżeniu regularności w liczeniu.
	W liczeniu pomaga również układanie klocków z przerwami pomiędzy każdą z grup.
	Ile jest klocków?
	Przygotowanie
	Dzieci siedzą w kręgu.
	Pośrodku są 3 stawy (niebieskie szarfy).
	Każde dziecko ma 1 gumową kaczkę
	Przebieg
	Czworo dzieci kładzie swoje kaczki w jednym ze stawów. Następnych czworo dzieci umieszcza swoje kaczki w innym stawie.
	Kontynuują, aż we wszystkich stawach będą po 4 kaczki.
	Wybierz 3 dzieci, którzy wyjmą po 1 kaczce ze stawu (każdy z innego).
	Zapytaj: Jak można szybko dowiedzieć się, ile kaczek zostało?
	Zaproponuj dzieciom podobne zadania.
	Zwiększ liczbę stawów i liczbę kaczek w każdym stawie.
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	Dzieci dobierają się w zespoły 3 - osobowe.
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	Dzieci sprawdzają, ile mają razem palców u rąk.
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