
Zajęcia specjalistyczne ( rewalidacyjne) z uczniem autystycznym.  

 

Data przeprowadzenia  zajęć 15.11.2019r.  

 

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ  

 

 

 

Utrwalenie tabliczki mnożenia  w zakresie 30 – gry dydaktyczne z 

wykorzystaniem TIK 

 

 

 

 

 

Cele : 

- utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mnożenia, 

- doskonalenie koncentracji uwagi, 

- ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową,  

- doskonalenie orientacji przestrzennej i kierunkowej, 

- ćwiczenia utrwalające umiejętność obliczania na konkretach.  

  



Metody:  

- zagadki matematyczne (problemowe), 

- gry i zabawy dydaktyczne, 

- słowne ( objaśnienia i polecenia osoby prowadzącej), 

- działanie na konkretach. 

 

 

Forma:  

- indywidualna  

 

Pomoce dydaktyczne :  

- dydaktyczne – drewniane klocki,  

- kostka do  gry, 

- fiszki z tabliczką mnożenia,  

- kreda, magnesy, kartoniki ze znaczkami,  

- tablica interaktywna , komputerowa gra dydaktyczna pt. „ do celu z tabliczką 

mnożenia”.  

- tablica magnetyczna, 

- karta pracy do kodowania.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Przebieg zajęć :  

 

1. Przywitanie dziecka.  

2. Zaproszenie do zabawy – rozszyfrowanie hasła „ Tabliczka mnożenia według 

podanego kodu. 

3. Zaznajomienie ucznia  z tematem zajęć.  Przeczytanie kilku rymowanek                    

o tabliczce mnożenia. Zaproszenie do poznania zabaw, które mogą uatrakcyjnić 

naukę. 

4. Gra dydaktyczna „ Rzuć kostką- podaj wynik”. 

Uczeń rzuca kostką porusza się w kierunkach „prawo”, „lewo”, „w górę”, „w 

dół” taką ilość pól ile pokaże kostka, by wykonał kolejny ruch musi podać 

poprawny wynik i zapisać go na tablicy interaktywnej . Za każdą pomyłkę uczeń  

wykona dodatkowe zadanie,  np. 3 podskoki.  Przed rozpoczęciem gry 

nauczyciel informuje o zasadach gry.  

5. Układanie działań z drewnianych klocków, obliczanie działań na konkretach. 

Nauczyciel mówi uczniowi działanie, uczeń układa je z drewnianych klocków i 

oblicza wynik.  

6. Fiszki do nauki tabliczki mnożenia. - mnożenie w zakresie 30. 

Uczeń  losuje fiszkę, czyta działanie i mówi wynik, sprawdza odwracając fiszkę 

czy wynik jest poprawny. 

7. Przerwa śródlekcyjna – Uczeń rzuca kostką i wykonuje proste ćwiczenia 

ruchowe- ilość powtórzeń to ilość wyrzuconych oczek na kostce.  

8. Gra matematyczna on-line  z wykorzystaniem TIK – podaj prawidłowy wynik .  

9.  Praca indywidualna dziecka – kodowanie.  

Uczeń  samodzielnie  koduje rysunek.  



10.  Podsumowanie zajęć, ocena pracy ucznia. Zakończenie zajęć. 

 

 

                                                                                   PAULINA PRZYCHODZEŃ 

 


