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Metody wprowadzania 
mnożenia i dzielenia 
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MATEMATYKA W KLASACH 1-3 MNOŻENIE (1)

wprowadzanie pojęcia 
mnożenie 

Zacznijmy od wprowadzenia pojęcia mnożenia.  

Podstawą jest dobre zrozumienie dodawania, zwłaszcza 
dodawania kilku jednakowych liczb, a też rozumienia 
pojęcia "razy" i umiejętność liczenia "po ileś". 

Chcemy obliczyć, ile to jest "5 razy 3".  

Najpierw dobrze nazwij to, co dziecko ma obliczyć:  

"Ile to jest pięć razy po trzy?"  

Dziecko stawia 5 kubeczków 

Do każdego kubka wkłada po 3 klocki 

Dziecko liczy, ile jest razem klocków.  

Skracamy opis sytuacji. 

Zaczynamy od:  

"5 kubków po 3 klocki w każdym kubku, to razem 15 
klocków"  

Powoli przechodzimy do:  5 · 3 = 15 

Proponujemy dziecku tak dużo podobnych sytuacji, aż 
będzie rozumiało, że w mnożeniu druga liczba jest 
liczbą elementów w zbiorze, pierwsza jest liczbą 
tych zbiorów.  
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Podstawą 
nauki 

mnożenia jest: 
  

✓dodawanie 
✓  dodawanie 

jednakowych 
składników 

✓ rozumienie 
pojęcia „razy“ 

✓umiejętność 
liczenia "po 
ileś"

pierwsza jest liczba 
zbiorów

druga jest liczba 
elementów w 

zbiorze
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Kartoniki z kropkami (figury liczbowe) doskonale nadają 
się do przybliżania dzieciom sensu mnożenia. 

Dzieci wyjmują określoną liczbę kartoników z określoną 
liczbą kropek.  

Na przykład 4 · 3, to  

4 kartoniki  

po 3 kropki na każdym kartoniku.  

To są kartoniki z kropkami.  

Będziemy mnożyć z ich pomocą. 

Są 4 kartoniki, na każdym są 3 kropki. 

Policz, ile to razem kropek. Trzeba policzyć wszystkie 
kropki. 

Zapisz za pomocą mnożenia 4 razy po 3 to 12 

4 ● 3 = 12 

Najpierw zrozumienie mnożenia, a potem dopiero 
tabliczka mnożenia do zapamiętania. 
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Najpierw 
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mnożenia,  
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wprowadzanie pojęcia 
DZIELENIE PRZEZ 

MIESZCZENIE 
Dzielenie jest czwartym działaniem arytmetycznym, jakie 
dzieci poznają w edukacji wczesnoszkolnej. Uważane jest 
za najtrudniejsze - zarówno dla dzieci, jak i dla 
nauczycieli/nauczycielek, organizujących dzieciom 
doświadczenia w tym zakresie.  

Powodów tego jest kilka. Są one związane z 
różnorodnością sytuacji, które opisujemy działaniem 
dzielenia. Można dzielić:  

na ileś równolicznych zbiorów,  
po ileś i określać liczbę zbiorów,  

liczbę przez liczbę,  
a też całość na równej wielkości części.  

 

Przedstawimy sposoby wprowadzania pojęcia dzielenia 
przez mieszczenie oraz dzielenia przez podział na 
poziomie działania na konkretach oraz działania na 
wyobrażeniach. Są różne opinie, co do tego czy najpierw  
wprowadzać dzielenie przez podział czy dzielenie przez 
mieszczenie. Strategie używane do rozwiązania zadań, w 
których zbiór jest dzielony na części 
(dzielenie przez podział) są opanowywane w 
młodszym wieku niż te, które są dzieleniem przez 
mieszczenie. Już przedszkolaki radzą sobie z 
rozdzieleniem cukierków, kredek czy klocków po równo 
pomiędzy kilkoro kolegów lub koleżanek. Z drugiej strony 
dzielenie przez podział jest bardzo trudne do 
zilustrowania w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń. 
Dlatego najczęściej, najpierw wprowadza się dzielenie 
przez mieszczenie, które o wiele łatwiej  przedstawić na 
ilustracji, w zadaniu proponowanym dzieciom.  
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Można dzielić:  
✓ na ileś 

równolicznych 
zbiorów 

✓ po ileś i określać 
liczbę zbiorów  

✓ liczbę przez 
liczbę  

✓ a też całość na 
równej wielkości 
części

Najpierw 
wprowadza się 
dzielenie przez 

mieszczenie, 
które o wiele 
łatwiej  

przedstawić na 
ilustracji, w 

zadaniu 
proponowanym 

dzieciom
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Dzielenie przez mieszczenie  

dzielimy obiekty „po kilka“  

Na przykład 8 ciastek.  
Rozkładamy je na talerze po 4.  
Ilu potrzebujemy talerzy?  
Podzieliliśmy ciastka „po 4“. 

Dzielenie przez podział  

dzielimy obiekty na kilka 
równolicznych grup 

Na przykład 8 ciastek 
Rozkładamy je po równo na dwa talerze.  
Ile będzie ciastek na jednym talerzu?  
Podzieliliśmy ciastka na 2 równoliczne zbiory. 

Język którego używamy do opisu działań na konkretach i wyobrażeniach powinien 
opisywać to co robią dzieci, na przykład  

10 kredek rozdzieliliśmy po równo do 2 kubków,  
w każdym kubku jest 5 kredek.  

Użycie takiego opisu powinno być związane z działaniami arytmetycznymi, np.  
10 : 2 = 5 oraz 2 · 5 = 10. 

Pokażemy model wprowadzenia dzielenia przez mieszczenie.  
Korzystamy z kredek i kubeczków. Najlepiej stosować różnorodne liczmany 
(klocki, kasztany, patyczki, guziki, figurki zwierząt, ziarna fasoli, nakrętki itp.), 
które można rozkładać w różne miejsca (do kubeczków, na talerzyki, do pętli, na 
kartki, do pudełek itp.).  
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Ważne jest aby każde dziecko samodzielnie doświadczyło:  
✓ sytuacji dzielenia po ileś,  
✓ nazwało to co robi słowami,  
✓ a potem zapisało w postaci działania dzielenia.  

 
Kiedy ucząc się dzielenia, dzieci posługują się rysowaniem, ważne jest, żeby 
były to proste rysunki (kółka, kreski, kropki). Rysowanie nie może stanowić dla 
dziecka problemu. 

Dzieci wyjmują 12 kredek.  

Rozdzielą je po 4 do kubeczków. Ile będą potrzebować kubeczków? 

Dzieci sprawdzają - rozdzielają kredki do kubeczków. 

Skomentuj:  

Dwanaście kredek rozdzieliliście po 4 do kubeczków. 
Potrzebowaliście 3 kubeczków.  

Zapiszemy to tak: 12 : 4 = 3.  

Dwanaście podzielić po 4 równa się 3. 

Zaproponuj dzieciom inne, podobne działania. Rozdzielają przedmioty po ileś, zapisują 
właściwe działanie dzielenia. 
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wprowadzanie pojęcia DZIELENIE 
PRZEZ MIESZCZENIE  

z zastosowaniem rysowania 
Dzieci rysują 10 kółek. 

Zaproponuj:  

Podzielimy 10 po 2. Rozdzielcie kółka w pętle - po 2 kółka w każdej pętli.  
Ciekawe, ile pętli narysujecie? 

Policzcie ile pętli narysowaliście. 

Zapisz działanie dzielenia: 10 : 2 = 5  

Przeczytaj: Dziesięć podzielić po 2 równa się 5. 
Zaproponuj wiele podobnych zadań: dzieci rysują, zapisują działanie, odczytują działanie.  
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wprowadzanie pojęcia 
DZIELENIE PRZEZ 

PODZIAŁ 
Będziemy dzielić za pomocą działania na przedmiotach 
oraz za pomocą rysowania. Skorzystamy z kredek, które 
będziemy rozdzielać do kubków. Oczywiście kredki 
można zamienić na dowolne liczmany (klocki, kasztany, 
kamyki, figurki, patyczki, nakrętki itp.) rozdzielane w 
dowolne miejsca (do pudełek, do pętli, na talerze, na 
kartki itp,). 

 W przypadku rysowania ważne jest, żeby dzieci 
rysowały coś prostego - kółka, kropki, kreski, krzyżyki. 
Samo rysowanie nie może być dla dziecka kłopotem.  

Ważne jest aby każde dziecko samodzielnie doświadczyło: 

sytuacji dzielenia po równo,  
nazywało to co robi słowami,  

zapisało w postaci działania dzielenia.  

Dzieci wyjmują 8 kredek, stawiają 2 kubki.  

Zapytaj:  

Rozdzielimy wszystkie kredki po równo 
do dwóch kubków. Jak sądzicie, po ile 

kredek będzie w każdym kubku? 
Sprawdźmy.  
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Dziecko 
samodzielnie:  
✓ dzieli po 

równo  

✓ nazywa to co 
robi słowami 

✓ zapisuje 
działanie 
dzielenia

Razem z dziećmi 
rozdzielaj kredki 

- wkładaj po 1 
kredce do 

kubeczków, aż 
rozdzielisz 

wszystkie osiem. 

http://www.berdo.org


MATEMATYKA W KLASACH 1-3 MNOŻENIE (1)

Skomentuj:  

Mieliście 8 
kredek. 

Rozdzieliliście je 
po równo do 2 

kubków.  

W każdym 
kubku są 4 

kredki.  

Zapiszemy to tak:  

8 : 2 = 4  

Osiem podzielić na 2 równia się 4   

(wskazuj odpowiednie symbole w działaniu). 

Przewidując wynik dzielenia, dzieci mogą sięgać do dodawania jednakowych składników 
lub mnożenia.  

Przy rozdzielaniu przedmiotów możesz dzieciom zadawać pytania, które zwrócą uwagę na 
proces podziału.  

Dziecko ma 12 kredek, rozdaje je trójce dzieci. Każdy dostał już po 1 kredce. Skomentuj: 
Rozdałeś po 1 kredce. Ile kredek już rozdałeś? Ile kredek ci zostało?  

Zapisujcie działanie dzielenia za pomocą symboli, omawiajcie znaczenie każdego z 
symboli. 
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Organizuj dzieciom wiele podobnych zadań.  
Rozdzielajcie przedmioty na ileś równolicznych zbiorów, 

zapisujcie działania dzielenia, odczytujcie działania.
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wprowadzanie pojęcia DZIELENIE 
PRZEZ PODZIAŁ  

z zastosowaniem rysowania 

Zaproponuj:  

Sprawdzimy, ile to jest 12 podzielić na 4. (Zapisz działanie na tablicy. 12 : 4 = ) 
Narysujcie 4 pętle. Dzieci rysują 4 pętle. 

W każdej pętli rysujcie po 1 kółku, aż wszystkich kółek narysujecie 12.  

Rysuj razem z dziećmi na tablicy tak, żeby mogły naśladować.   
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Przygotowanie do 
MNOŻENIA I  
DZIELENIA 

Dzieci uczą się liczyć „po ileś“, czyli po 2, po 
5, po 10 itd, dodawać kilka jednakowych liczb. W liczeniu 
„po ileś“ korzystają z chodniczka liczbowego - układają na 
nim liczmany. W ten sposób łatwiej będzie im przejść z 
poziomu liczenia na konkretach do liczenia na 
symbolach.  

Dodają jednakowe składniki, zapisują i 
odczytują właściwe działania arytmetyczne. Sprawdzają, 

jaką liczbę obiektów można rozdzielić po równo, 
a jakiej się nie da. 

Uczą się też posługiwać pojęciami rząd i kolumna. 
To umiejetność bardzo ważna do rozwijania różnych 

strategii mnożenia i dzielenia oraz 

poznawania własności tych działań. 
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liczenie „po ileś“ 
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. 

rytm a mnożenie 
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.  

Potem klocki układają na chodniczku liczbowym i ich 
łączną liczbę odczytują z chodniczka.  

Układają po tyle samo przedmiotów i ustalają, ile jest ich 
razem ale tak, żeby nie liczyć każdego przedmiotu 

oddzielnie.  
Z każdego zestawu przedmiotów zabierają po 1 i ustalają, 

jak to wpłynęło na łączną liczbę przedmiotów.  
Potem widzą liczbę zestawów (pudełek), wiedzą ile jest 

przedmiotów w każdym zestawie (klocków pod 
pudełkiem), obliczają, ile jest wszystkich przedmiotów.  

W ten sposób korzystają z wyobrażeń.  
Liczą w kręgu po ileś, zaczynając od 1, a potem od innej 

dowolnej liczby.  
Liczą do przodu, liczą wstecz.
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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. 

mnożenie vs dzielenie 
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.  

Dzieci opisują sytuację działaniem 
dodawania, na przykład 4 + 4 + 4 = 12

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.

język -  wyrażenie „ileś razy po ileś“ 
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.

http://www.berdo.org
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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?

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.  

http://www.berdo.org
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Cele operacyjne 
Dziecko: 
• 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. 

Wprowadzenie chodniczka 
liczbowego oraz 

przewidywanie przez dzieci 
liczebności zbiorów pomaga 

w przejściu z działań na 
konkretach do działań na 

symbolach.

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. 
Będą układać klocki na polach chodniczka liczbowego. Na polu z 
jaką liczbą położą ostatni klocek? 

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.

http://www.berdo.org


MATEMATYKA W KLASACH 1-3 MNOŻENIE (1)

Ile jest klocków? 

Kaczki na stawie 

Ⓒ Copyright by Skura & Lisicki www.berdo.org   15

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.  

Zapytaj: Ile jest kaczek razem? Jak możemy się tego dowiedzieć bez liczenia 
wszystkich kaczek? Daj dzieciom trochę czasu na odpowiedź, a potem zachęcaj do 
dzielenia się swoimi rozwiązaniami. Zapytaj też: Czy ktoś obliczył w inny sposób? 

  
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.

Przygotowanie  
Dzieci dobierają się w zespoły 3 - osobowe.

Przebieg 
Dzieci sprawdzają, ile mają razem palców u rąk.  
Liczą po 5. Potem sprawdzają, ile mają razem palców u rąk i nóg.  
Liczą po 5 lub po 10.

http://www.berdo.org
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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

http://www.berdo.org
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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
http://www.berdo.org
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Układamy działania mnożenia
zapisywanie i 
odczytywanie 

działań mnożenia
klasa 2

indywidualnie

✓ posługuje się określeniem: ileś razy po kilka (na przykład 2 razy po 4);
✓ zapisuje właściwe działanie mnożenia do sytuacji przedstawionej na 

konkretach;
✓ oblicza proste iloczyny, pomagając sobie (w razie potrzeby), 

działaniem na konkretach.

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stolikach. Mają klocki, kubki, kartki i pisaki (lub 
kartoniki z cyframi i znakami działań arytmetycznych).

2. Dorosły stawia na stole 4 kubki. Dorosły: Popatrzcie, co robię. 
Postawiłem na stole 4 kubeczki. Do każdego wkładam po 2 
klocki. Liczę, ile jest razem w kubkach klocków: dwa, cztery, 
sześć, osiem. Jest osiem klocków. Cztery razy po 2 to 8. 
Zapiszcie działanie mnożenia.

3. Dorosły powtarza sytuację - wkłada klocki do kubków, a dzieci 
zapisują właściwe działania mnożenia.     

warto 
wiedzieć

Dzieci układają i kodują (zapisują lub układają z kartoników z cyframi i 
znakami działań arytmetycznych) działania mnożenia do danej sytuacji. 

modyfikacja
1. Dzieci działają w parach. Jedno z nich wkłada klocki do kubków, a 

drugie układa i zapisuje właściwe działanie mnożenia. Zamieniają się 
rolami.  

zapytaj
Chcemy, żeby wynikiem mnożenia było 15. Jakie działanie możemy 
zapisać?

pomoce

klocki (lub inne liczmany)

kubki (lub inne pojemniki, 
kartki, talerzyki)

kartki, pisaki

http://www.berdo.org
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Mnożenie na kartonikach z kropkami
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 i 

na rysunkach;
✓ zapisuje czynność mnożenia 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 z 3 kropkami. Liczą, ile jest razem kropek. Dorosły 
komentuje: Są 4 kartoniki. Na każdym są 3 kropki. Cztery razy po 
3 to 12.

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

4. Dorosły proponuje wiele tego typu działań - dzieci wyszukują kilku 
kartoników z taką samą liczb kropek, zapisują właściwe działanie 
mnożenia.  

warto 
wiedzieć

Dzieci zapisują działania mnożenia do sytuacji przedstawionej na 
figurach liczbowych. 

modyfikacja

1. Dzieci działają w parach. Układają figury liczbowe - wybierają kilka 
kartoników z taką samą liczbą kropek. Zamieniają się miejscami i 
zapisują właściwe działania mnożenia. Znowu zamieniają 
się miejscami i sprawdzają, czy kolega/koleżanka nie pomylili się.

2. Dzieci rzucają kilkoma kostkami, na przykład ośmioma. Grupują 
kostki o takiej samej liczbie oczek. Zapisują działania mnożenia. Na 
przykład dziecko wyrzuciło na 3 kostkach po 3 kropki, na 2 kostkach 
po 1 kropce, na 1 kostce 5 kropek oraz na 1 kostce 4 kropki. 
Zapisało takie działania:  3 • 3 = 9, 2 • 1 = 2, 1 • 5 = 5, 1 • 4 = 4. Na 
koniec może zsumować liczbę wyrzuconych oczek, czyli: 9 + 2 + 5 + 
4 = 20.

zapytaj

Mamy 3 kartoniki z 2 kropkami. Ile to razem kropek?
Mamy 3 kartoniki z taką samą liczbą kropek. Razem jest na nich 6 
kropek. Ile jest kropek na każdym kartoniku?
Mamy kartoniki z 2 kropkami. Razem jest 8 kropek. Ile jest kartoników?

pomoce

kartoniki z kropkami

kartki, pisaki

http://www.berdo.org
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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

http://www.berdo.org
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Wprowadzanie mnożenia - RYSOWANIE
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 rysunku;
✓ wykonuje prosty rysunek do działania mnożenia;
✓ zapisuje czynność mnożenia za pomocą działania mnożenia.

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stołach. Mają kartki i pisaki.
2. Rysują 4 pętle. W każdej pętli rysują 3 kreski. Ile to razem kresek? 

Dorosły komentuje: Są 4 pętle. W każdej pętli są 3 kreski. Cztery 
razy po 3 to 12. Dzieci zapisują działanie mnożenia  (4 • 3 = 12)

3. Dorosły zapisuje na tablicy działanie mnożenia, na przykład 2 • 5 = . 
Dzieci wykonują rysunek do działania i obliczają iloczyn. 

warto 
wiedzieć

Dzieci w mnożeniu korzystają z rysunków. Najlepsze są rysunki 
wykonywane przez same dzieci. Warto zachęcać do rysowania prostych 
elementów (kreski, kropki, kółka, krzyżyki) po to, by samo rysowanie nie 
stanowiło dla trudności.  

modyfikacja

1. Dzieci działają w parach. Najpierw wykonują rysunek (na przykład 
kilka pętli po tyle samo kresek w każdej). Potem zamieniają się 
kartkami i zapisują właściwe działanie mnożenia. Jeszcze raz 
zamieniają się kartkami i sprawdzają, czy wszystko zgadza się.

2. Dzieci działają w parach. Najpierw zapisują na kartce działanie 
mnożenia, potem zamieniają się kartkami i wykonują rysunek do 
tego działania. Ponownie się zamieniają i sprawdzają, czy wszystko 
zgadza się. 

zapytaj

Narysowałem 4 pętle. W każdej pętli narysowałem 3 kreski. Ile to razem 
kresek?
Narysowałem 4 pętle. W każdej tyle samo kresek. Razem narysowałem 
8 kresek. Ile kresek narysowałem w jednej pętli?
W każdej pętli narysowałem 6 kresek. Razem narysowałem 18 kresek. 
Ile narysowałem pętli?

pomoce

kartki, pisaki

http://www.berdo.org
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Rzędy klocków
parwo 

przemienności 
mnożenia

klasa 2

indywidualnie

✓ ustawia obiekty w rzędach;
✓ ustala liczbę rzędów i liczbę obiektów w każdym rzędzie;
✓ zapisuje działania mnożenia do sytuacji, w której obiekty ustawione są w 

rzędach;
✓ korzysta z prawa przemienności mnożenia. 

przebieg

1. Dzieci działają na podłodze. Mają klocki, kartki i pisaki (lub kartoniki z 
cyframi i znakami działań arytmetycznych).

2. Ustawiają 4 rzędy po 3 klocki w każdym rzędzie. Dorosły ustawia klocki 
razem z dziećmi. Liczą, ile jest razem klocków. Dorosły: 
Są 4 rzędy po 3 klocki w każdym rzędzie. Cztery razy po 3 to 12. 
Zapiszemy to tak: 4 • 3 =12 (zapisuje, na przykład na tablicy).

3. Dzieci stają teraz tak, żeby widzieć 3 rzędy po 4 klocki w każdym rzędzie. 
Liczą, ile jest razem klocków. Dorosły: 
Są 3 rzędy po 4 klocki w każdym rzędzie. Trzy razy po 4 to 12. 
Zapiszemy to tak: 3 • 4 =12 (zapisuje, na przykład na tablicy)

4. Znowu stają z innej strony. Sprawdzają, ile widzą teraz rzędów klocków. Po 
ile klocków jest w każdym rzędzie? Ile jest razem klocków? Jak zapisać to 
działaniem mnożenia?

5. Dorosły proponuje dzieciom wiele podobnych działań. Dzieci ustawiają 
klocki w rzędach. Opisują to co widzą (Ile rzędów? Po ile klocków w 
każdym rzędzie? Ile jest razem klocków?). Zapisują działanie mnożenia. 
Stają z innej strony i zapisują drugie działanie mnożenia.

warto 
wiedzieć

Dzieci korzystając z geometrycznej interpretacji mnożenia, poznają 
prawo przemienności mnożenia. Ważne jest, żeby dobrze rozumiały 
pojęcie „rząd“.

modyfikacja

1. Dorosły zapisuje na tablicy działania, na przykład 3 • 2 = oraz 2 • 3 =. 
Dzieci w parach układają klocki tak, żeby pasowały do obu 
zapisanych działań. Jedno dziecko staje tak, żeby widzieć 3 rzędy po 
2 klocki w każdym rzędzie, a drugie tak, żeby widzieć 2 rzędy po 3 
klocki w każdym rzędzie.

zapytaj

Jaś i Kasia ustawili w rzędach klocki. Z jednej strony klocków stanął Jaś, 
a z drugiej Kasia (dorosły pokazuje jak stanęli). Jaś widzi 3 rzędy po 5 
klocków w każdym rzędzie. Jak ustawione klocki widzi Kasia? Jak 
zapisać te dwa działania mnożenia?

pomoce

klocki (lub inne liczmany)

kartki, pisaki
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Rzędy kółek
parwo 

przemienności 
mnożenia

klasa 2

indywidualnie

✓ rysuje obiekty w rzędach;
✓ ustala liczbę rzędów i liczbę obiektów w każdym rzędzie;
✓ zapisuje działania mnożenia do sytuacji, w której obiekty 

narysowane są w rzędach;
✓ korzysta z prawa przemienności mnożenia.

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stołach. Mają kartki i pisaki.
2. Rysują 4 rzędy po 3 kółka w każdym rzędzie (dorosły pokazuje, na 

przykład na tablicy, jak rysować). Liczą, ile jest razem kółek. Dorosły: 
Narysowaliśmy 4 rzędy po 3 kółka w każdym rzędzie, to razem 
12 kółek. Zapisują działanie mnożenia: 4 • 3 = 12.

3. Dzieci obracają kartki tak, żeby widzieć 3 rzędy po 4 kółka w każdym 
rzędzie. Ustalają, ile jest razem kółek. Dorosły: 
Ile teraz widzicie rzędów? Po ile kółek jest w każdym rzędzie? 
Ile jest razem kółek? Teraz widzimy 3 rzędy po 4 kółka w 
każdym rzędzie. Zapisują działanie mnożenia: 3 • 4 = 12.

4. Dorosły proponuje dzieciom wiele tego typu działań, aż będą 
potrafiły do rysunku zapisać dwa odpowiednie działania mnożenia 
(skorzystać z prawa przemienności mnożenia).

warto 
wiedzieć

Dzieci korzystając z geometrycznej interpretacji mnożenia, poznają 
prawo przemienności mnożenia. Działają na rysunkach. Ważne, żeby 
rysowały proste obiekty (kółka, kreski, kropki, krzyżyki) tak, żeby samo 
rysowanie nadmiernie nie pochłaniało ich uwagi. 

modyfikacja

1. Dorosły zapisuje na tablicy działania, na przykład 3 • 5 = oraz 5 • 3 =. 
Dzieci w parach wykonują rysunek tak, żeby pasował do tych dwóch 
zapisanych działań. Kładą kartkę pomiędzy sobą tak, żeby jedno 
dziecko widziało 3 rzędy po 5 kół w każdym rzędzie, a drugie 5 
rzędów po 3 kółka w każdym rzędzie.

zapytaj
Jaś narysował 4 rzędy po 5 kółek w każdym rzędzie. Zapisał działanie: 4 
• 5 = 20. Potem obrócił kartkę i zapisał drugie działanie mnożenia. Jakie 
działanie zapisał? Dlaczego takie?

pomoce

kartki, pisaki
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Zwiększamy drugą mnożoną liczbę
własności 
mnożenia klasa 2, 3

indywidualnie

✓ posługuje się określeniem: ileś razy po kilka (na przykład 2 razy po 4);
✓ opisuje czynność mnożenia za pomocą działania mnożenia;
✓ dostrzega zależność między zwiększeniem mnożonej liczby a wynikiem 

mnożenia. 

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stołach. Mają kubki, klocki, kartki i pisaki.
2. Dorosły zapisuje na tablicy działanie mnożenia, na przykład: 3 • 2 =
3. Dzieci przedstawiają to działanie za pomocą kubków i klocków, czyli ustawiają 3 

kubki, a do każdego wkładają po 2 klocki. Zapisują działanie mnożenia: 3 • 2 = 6.
4. Dorosły: Zaraz do każdego kubka włożycie jeszcze po 1 klocku. Ile będzie 

kubków? Po ile klocków będzie w każdym kubku? Ile to razem klocków? Do 
każdego kubka dokładają klocek. Ustalają, ile jest razem klocków. Zapisują 
działanie mnożenia (3 • 3 = 9)

5. Dorosły: Do każdego kubka włożycie jeszcze po 1 klocku. Ile będzie razem 
klocków? Ile będzie kubków? Po ile klocków będzie w każdym kubku? Ile to 
razem klocków? Do każdego kubka wkładają jeszcze raz po 1 klocku. ustalają, 
ile teraz jest razem klocków. Zapisują działanie mnożenia (3 • 4 = 12)

warto 
wiedzieć

Dzieci zbierają doświadczenia w zakresie tego, jak zmienia się wynik 
mnożenia, kiedy zwiększymy drugą mnożoną liczbę. 

modyfikacja

1. Dzieci dokładają po 2 klocki do każdego kubka. Ustalają, ile jest ich teraz. 
Zapisują działanie mnożenia.

2. Dzieci rysują 3 pętle. W każdej pętli rysują 2 kreski. Ustalają, ile jest razem 
kresek. Zapisują działanie mnożenia. Dorosły: Zaraz narysujecie w każdej pętli 
jeszcze 1 kreskę. Ile będzie razem kresek? (Ile będzie pętli? Po ile kresek 
będzie w każdej pętli? Ile to razem kresek?) Dorysowują po 1 kresce w każdej 
pętli (po 2 kreski). Ustalają, ile teraz jest razem kresek. Zapisują kolejne działanie 
mnożenia. 

3. Dzieci działają w parach. Rysują niebieską kredką, na przykład 4 pętle, w każdej 
po 2 kreski. Każda para decyduje, ile chce narysować pętli i po ile kresek w 
każdej pętli. Pary zamieniają się kartkami. Zapisują działanie mnożenia do 
rysunku wykonanego przez kolegów/koleżanki. Innym kolorem kredki, na przykład 
czerwonym, dorysowują  kreski - w każdej pętli po tyle samo. Znowu zamieniają 
się kartkami pomiędzy parami. Dopisują drugie działanie mnożenia. Każda para 
opisuje - ile najpierw było pętli, po ile kresek w każdej pętli, jakie działanie 
mnożenia do tego rysunku pasowało; po ile kresek dorysowano i jakie teraz 
działanie mnożenia pasuje do rysunku. 

zapytaj Jaś zapisał działanie mnożenia 3 • 5 = 15. Do każdego kubka dołoży jeszcze po 1 
klocku. Jakie teraz działanie mnożenia zapisze?

pomoce

klocki (lub inne liczmany)

kubki (lub inne pojemniki, kartki, talerzyki)

kartki, pisaki
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Zwiększamy pierwszą mnożoną liczbę
własności 
mnożenia klasa 2, 3

indywidualnie

✓ posługuje się określeniem: ileś razy po kilka (na przykład 2 razy po 4);
✓ opisuje czynność mnożenia za pomocą działania mnożenia;
✓ dostrzega zależność między zwiększeniem pierwszej liczby w działaniu a 

wynikiem mnożenia. 

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stolikach. Mają kubki, klocki, kartki i pisaki.
2. Dorosły zapisuje na tablicy działanie mnożenia, na przykład: 3 • 2 =.
3. Dzieci przedstawiają to działanie za pomocą kubków i klocków, czyli ustawiają 3 

kubki, a do każdego wkładają po 2 klocki. Zapisują działanie mnożenia: 3 • 2 = 6.
4. Dorosły: Zaraz dostawicie jeszcze 1 kubek z 2 klockami. Ile będzie razem 

klocków? Ile będzie kubków? Po ile klocków będzie w każdym kubku? Ile to 
razem klocków? Dostawiają jeszcze jeden kubek z 2 klockami. Ustalają, ile jest 
razem klocków. Zapisują działanie mnożenia: Są 4 kubki, w każdym są 2 klocki, 
czyli jest 4 • 2 = 8.

5. Dorosły: Dostawicie jeszcze 1 kubek z 2 klockami. Ile będzie razem klocków? 
(Ile będzie kubków? Po ile klocków będzie w każdym kubku? Ile to razem 
klocków?) Dostawiają kolejny kubek z 2 klockami. Ustalają, ile teraz jest razem 
klocków. Zapisują działanie mnożenia (5 • 2 = 10)

warto 
wiedzieć

Dzieci zbierają doświadczenia w zakresie tego, jak zmienia się wynik 
mnożenia, kiedy zwiększymy pierwszą liczbę w działaniu mnożenia. 

modyfikacja

1. Dzieci rysują 3 pętle. W każdej pętli rysują 2 kreski. Ustalają, ile jest razem 
kresek. Zapisują działanie mnożenia (3 • 2 = 6). Dorosły: Zaraz narysujecie 
jeszcze 1 pętlę z 2 kreskami. Ile będzie razem kresek? (Ile będzie pętli? Po 
ile kresek będzie w każdej pętli? Ile to razem kresek?) Dorysowują jeszcze 
jedną pętlę z 2 kreskami. Ustalają, ile teraz jest razem kresek. Zapisują kolejne 
działanie mnożenia: Teraz są 4 pętle, w każdej są 2 kreski, czyli razem jest 8 
kresek. Opiszemy to działaniem: 4 • 2 = 8.

2. Dzieci działają w parach, pary mają różne kolory kredek. Rysują na przykład 4 
pętle, w każdej po 2 kreski. Każda para decyduje, ile chce narysować pętli i po ile 
kresek w każdej pętli. Pary zamieniają się kartkami. Zapisują działanie mnożenia 
do rysunku wykonanego przez kolegów/koleżanki. Innym (swoim) kolorem kredki, 
dorysowują jeszcze jedną pętlę z taką samą jak w innych pętlach liczbą kresek. 
Znowu zamieniają się pary kartkami. Dopisują drugie działanie mnożenia. Każda 
para opisuje - ile najpierw było pętli, po ile kresek w każdej pętli, jakie działanie 
mnożenia do tego rysunku pasowało; pętlę z iloma kreskami dorysowano i jakie 
teraz działanie mnożenia pasuje do rysunku. 

zapytaj Jaś zapisał działanie mnożenia 3 • 3 = 9. Dostawił jeszcze jeden kubek z 3 klockami. 
Jakie teraz działanie mnożenia zapisze?

pomoce

klocki (lub inne liczmany)

kubki (lub inne pojemniki, kartki, talerzyki)

kartki, pisaki
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Zmniejszamy drugą mnożoną liczbę
własności 
mnożenia klasa 2, 3

indywidualnie

✓ posługuje się określeniem: ileś razy po kilka (na przykład 2 razy po 4);
✓ opisuje czynność mnożenia za pomocą działania mnożenia;
✓ dostrzega zależność między zmniejszaniem mnożonej liczby a wynikiem 

mnożenia. 

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stolikach. Mają kubki, klocki kartki i pisaki.
2. Dorosły zapisuje na tablicy działanie mnożenia, na przykład: 4 • 5 =
3. Dzieci przedstawiają to działanie za pomocą kubków i klocków, czyli 

ustawiają 4 kubki, a do każdego wkładają po 5 klocków. Zapisują działanie 
mnożenia: 4 • 5 = 20.

4. Dorosły: Zaraz z każdego kubka zabierzecie 1 klocek. Ile będzie wtedy 
klocków? Ile będzie kubków? Po ile klocków będzie w każdym 
kubku? Ile to razem klocków? Z każdego kubka zabierają 1 klocek. 
Ustalają, ile jest razem klocków. Zapisują działanie mnożenia (4 • 4 = 16)

5. Dorosły: Z każdego kubka zabierzecie jeszcze po 1 klocku. Ile będzie 
wtedy klocków? (Ile będzie kubków? Po ile klocków będzie w każdym 
kubku? Ile to razem klocków?) Z każdego kubka zabierają jeszcze raz 
po 1 klocku. Ustalają, ile teraz jest razem klocków. Zapisują działanie 
mnożenia (4 • 3 = 12)

warto 
wiedzieć

Dzieci zbierają doświadczenia w zakresie tego, jak zmienia się wynik 
mnożenia, kiedy zmniejszamy drugą mnożoną liczbę. 

modyfikacja

1. Dzieci zabierają po 2 klocki z każdego kubka. Ustalają, ile jest ich 
teraz. Zapisują działanie mnożenia.

2. Dzieci rysują 3 pętle. W każdej pętli kładą 4 żetony. Ustalają, ile jest 
razem żetonów. Zapisują działanie mnożenia. Zabierają po 1 żetonie 
z każdej pętli (po 2 żetony). Ustalają, ile teraz jest razem żetonów. 
Zapisują kolejne działanie mnożenia. 

zapytaj
Jaś włożył klocki do kubków i zapisał działanie mnożenia 3 • 5 = 15. Z 
każdego kubka zabrał po 1 klocku. Jakie teraz działanie mnożenia 
zapisze?

pomoce

klocki (lub inne liczmany), żetony

kubki (lub inne pojemniki, kartki, talerzyki)

kartki, pisaki
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Zmniejszamy pierwszą mnożoną liczbę
własności 
mnożenia klasa 2, 3

indywidualnie

✓ posługuje się określeniem: ileś razy po kilka (na przykład 2 razy po 4);
✓ opisuje czynność mnożenia za pomocą działania mnożenia;
✓ dostrzega zależność między zmniejszaniem pierwszej liczby w działaniu a 

wynikiem mnożenia. 

przebieg

1. Dzieci siedzą przy stolikach. Mają kubki, klocki, kartki i pisaki.
2. Dorosły zapisuje na tablicy działanie mnożenia, na przykład: 3 • 6 =
3. Dzieci przedstawiają to działanie za pomocą kubków i klocków, czyli 

ustawiają 3 kubki, a do każdego wkładają po 6 klocków. Zapisują działanie 
mnożenia: 3 • 6 = 18.

4. Dorosły: Zaraz zabierzecie 1 kubek z 6 klockami. Ile będzie wtedy 
klocków? Ile będzie kubków? Po ile klocków będzie w każdym 
kubku? Ile to razem klocków? Zabierają jeden kubek z 6 klockami. 
Ustalają, ile jest razem klocków. Zapisują działanie mnożenia (2 • 6 = 12)

5. Zabierają jeszcze jeden kubek z 6 klockami. Ustalają, ile teraz jest razem 
klocków. Zapisują działanie mnożenia (1 • 6 = 6)

warto 
wiedzieć

Dzieci zbierają doświadczenia w zakresie tego, jak zmienia się wynik 
mnożenia, kiedy zmniejszymy pierwszą liczbę w działaniu mnożenia. 

modyfikacja

1. Dzieci rysują 4 pętle. W każdej pętli rysują 4 kreski. Ustalają, ile jest 
razem kresek. Zapisują działanie mnożenia. Zasłaniają (na przykład 
kartką) jedną pętlę z 4 kreskami. Ustalają, ile teraz jest razem 
kresek. Zapisują kolejne działanie mnożenia. 

zapytaj
Jaś włożył klocki do kubków i zapisał działanie mnożenia 3 • 3 = 9. 
Zabrał jeden kubek z 3 klockami. Jakie teraz działanie mnożenia 
zapisze?

pomoce

klocki (lub inne liczmany)

kubki (lub inne pojemniki, kartki, 
talerzyki)

kartki, pisaki
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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.
	Potem klocki układają na chodniczku liczbowym i ich łączną liczbę odczytują z chodniczka.
	Układają po tyle samo przedmiotów i ustalają, ile jest ich razem ale tak, żeby nie liczyć każdego przedmiotu oddzielnie.
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	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.
	mnożenie vs dzielenie
	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.
	Dzieci opisują sytuację działaniem dodawania, na przykład 4 + 4 + 4 = 12
	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.
	język -  wyrażenie „ileś razy po ileś“
	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.
	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.
	Przygotowanie
	Dzieci dobierają się w zespoły 3 - osobowe.
	Przebieg
	Dzieci sprawdzają, ile mają razem palców u rąk.
	Liczą po 5. Potem sprawdzają, ile mają razem palców u rąk i nóg.
	Liczą po 5 lub po 10.
	Ile jest klocków?
	Kaczki na stawie
	Warsztaty dla nauczycielek
	i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
	zamów do Twojej szkoły
	na www.berdo.org
	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:
	MNOŻENIE
	i DZIELENIE
	krok po kroku
	Tabliczka mnożenia
	Wprowadzanie pojęć
	Własności działań
	Stosowanie mnożenia i dzielenia

