
 Prowadzący : Małgorzata Ryndak , 21.02.2017 r.  

Etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane- klasa III 

Blok tematyczny: Sprawiamy innym radość. 

Temat : Ile to kosztuje? 

Czas realizacji : 1 godzina lekcyjna ( 45 minut) 

Cel główny : 

doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń pieniężnych (ceny, ilości, wartości, reszty). 

Cele operacyjne: 

Uczeń:  

-Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe 

-Oblicza ceny produktów  

- Porównuje ceny   

-Układa zadanie do ilustracji  

- Potrafi wymienić polskie banknoty i monety, 

-Rozumie pojęcia promocja i obniżka  

-Rozwiązuje zadania z treścią  

-Oblicza ceny zakupów po obniżkach promocyjnych i po przecenie  

-Rozwiązuje zadanie według podanego warunku  

- Wykonuje obliczenia w pamięci 

METODY PRACY:  

- słowne, programowe, dyskusja, praca z książką 

FORMY PRACY:  

- indywidualna, grupowa 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Koperta z zadaniem na obliczenia pieniężne dla każdego ucznia, obrazki z towarami 

( przedmiotami które można kupić w sklepie: miś, klocki, lalka, kredki, samochodzik) 

kartoniki z cenami przed obniżką i z nową ceną towaru, zdjęcie obrazu nowego 

banknotu o nominale 500 zł. 

 



Przebieg zajęć 

1.Czynności organizacyjno- porządkowe. Powitanie dzieci. 

2. Zainteresowanie tematem, zmotywowanie do aktywnego udziału  w lekcji – przedstawienie 

uczniom przydatności w życiu codziennym nabywanych podczas lekcji umiejętności. 

3. Przypomnienie monet i banknotów będących w obiegu. 

 

Nauczyciel prosi dzieci, aby przypomniały, jakie monety mamy w Polsce?.  

1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zl, 2zl, 5zl 

Nauczyciel chwali za dobrze wykonane zadanie. 

Następnie nauczyciel pyta dzieci jakie mamy banknoty w Polsce? 

10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200zł, 500 zł. 

Pokaz zdjęcia o nominale 500 zł, krótki opis. 

Nauczyciel chwali dzieci i mówi, ze skoro tak dobrze znają się na banknotach i monetach to z 

pewnością poradzą sobie z zadaniem, które przygotował dla nich Detektyw Mat.  

4. Rozwiązywanie zadania na porównywanie różnicowe.  

Uczniowie oglądają ilustracje w podręczniku. Czytają wypowiedzi detektywa Mata i ceny 

pisaków. Obliczają cenę jednego pisaka w promocji i bez promocji, różnicę w cenie zakupu 6 

pisaków w promocji i 3 pisaków bez promocji. Odpowiedzi zapisują w zeszycie. 

Dzieci dyskutują nt. tego, czym jest promocja i obniżka ceny.  

5.  Nauczyciel przyczepia do tablicy obrazki, a obok nich ceny po obniżce. Zadaniem 

uczniów jest odpowiedzieć na pytania zadawane przez nauczyciela. Np.  O ile złotych 

przeceniono każdy z produktów? 

 Którą rzecz przeceniono najwięcej, a którą najmniej? 

Kupiliście auto i misia. Zapłaciliście banknotem 50 zł. Ile otrzymaliście reszty- jakie to mogły 

być banknoty i monety? 

Ile kosztują razem miś i piłka przed i po przecenie? 

O ile droższa jest lalka od misia po przecenie? Jakich monet możemy użyć, aby zapłacić/ 

Co można w tym sklepie kupić za 100zł, ile reszty nam zostanie? 

6. Rozwiązywanie zadań o zakupach.  

Uczniowie czytają treść zadań. Oglądają ilustracje przedmiotów z ich cenami. Podają, o ile 

złotych przeceniono każdy z nich oraz, który artykuł przeceniono o największą kwotę. W 

zeszycie zapisują odpowiedź, które albumy kupiła Ola.  



7. Obliczanie kwoty przeceny farb.  

Uczniowie czytają treść zadania. Oglądają zdjęcie farb z cenami. Obliczają, o ile złotych 

obniżono cenę farb przy pierwszej przecenie i ile będą kosztować farby po drugiej przecenie. 

Obliczenia i odpowiedź zapisują w zeszycie.  

8. Obliczanie różnicy między najdroższą a najtańszą parą skarpet.  

Uczniowie czytają treść zadania. Oglądają ilustracje skarpet z ich cenami. Zapisują w 

zeszytach, w którym opakowaniu jedna para skarpet jest najtańsza, a w którym najdroższa. 

Obliczają, o ile złotych jedna najdroższa para skarpet jest droższa od najtańszej pary. 

9. Obliczanie ceny szalika.  

Uczniowie czytają treść zadania. Oglądają opakowania szalików i ich ceny. Podają cenę 

jednego szalika w każdym opakowaniu. Podają odpowiedź, które najtańsze szaliki może 

wybrać babcia Wojtka.  

10. Obliczenia pieniężne.  

 Każdy z uczniów losuje kopertę z prostym zadaniem na obliczenia pieniężne. Mają kilka                                   

minut na ich obliczenia. Chętni uczniowie czytają swoje zadania. Następnie wklejają je do  

zeszytu. Nauczyciel podkreśla, że wszystkie zadania zostaną sprawdzone w czasie oceniania 

zeszytów.  

11. Wskazywanie najtańszych czapek i rękawiczek.  

Uczniowie czytają treść zadania. Podają ceny najtańszych czapek i najtańszych rękawiczek.  

12. Rozwiązywanie zadania według podanego warunku.  

Uczniowie czytają treść zadania. Wskazują, które skarpetki powinien kupić tata Patryka oraz 

które skarpetki warto kupić, aby mieć dokładnie 8 par.  

13. Obliczanie cen zakupów po obniżkach promocyjnych.  

Uczniowie wskazują dwie czapki, które można razem kupić i zapłacić za nie jak najmniej. 

Układają inne zadanie do ilustracji.  

14. Obliczanie kwoty zakupów.  

Uczniowie czytają treść zadania. Do każdego pytania zapisują działania. Obliczają kwotę 

zakupów przed obniżkami i po obniżkach.  

15. Wykonywanie obliczeń w pamięci.  

 Uczniowie oglądają ilustracje książek. Czytają ceny książek przed obniżką i po obniżce. 

Obliczają w pamięci i wpisują w owale, o ile złotych obniżono ceny książek.  

16. Obliczanie ceny towaru po przecenie.  

Uczniowie czytają treść zadania. Obliczają, ile złotych kosztowała gra po przecenie. 



Obliczenia i odpowiedź zapisują w kratkach. 

17. Podsumowanie lekcji. 


