
 
Metody pracy z uczniem z trudnościami 

w uczeniu się matematyki 
 



Formy pracy w uczniem 
z trudnościami w uczeniu się 

 

• Indywidualizacja oddziaływań w czasie lekcji 

• Zespół dydaktyczno-wyrównawczy 

• Zespół korekcyjno-kompensacyjny 

• Zajęcia indywidualne w diadzie nauczyciel -
uczeń 

 



Naprzemienne układanie  
i rozwiązywanie zadań  

• Metoda stosowana przy rozwiązywaniu prostych zadań 
tekstowych  

• Nauczyciel podaje uczniowi zadanie na poziomie jego 
możliwości 

• Uczeń zadanie rozwiązuje 
• Uczeń formułuje podobne zadanie dla nauczyciela 
• Nauczyciel zadanie rozwiązuje werbalizując 

wykonywane czynności i operacje matematyczne 
(modelowanie) 

• Nauczyciel zadaje uczniowi kolejne zadanie nieco 
bardziej złożone 

•  itd. 
 
 
 



Naprzemienne układanie  
i rozwiązywanie zadań - walory 

• Możliwość pokazania sposobu organizacji 
czynności w czasie rozwiązywania zadania 

• Doskonalenie umiejętności słuchania wyjaśnień i 
korzystania z nich 

• Umożliwienie naśladownictwa zachowań –
samoinstruowania 

• Możliwość stałego diagnozowania poziomu 
możliwości ucznia 

• Możliwość sprawdzenia rozumienia istoty i sensu 
zadań tekstowych (historyjek z wątkiem 
matematycznym) 
 



Naprzemienne rozwiązywanie zadań 
przez nauczyciela i ucznia 

• Metoda stosowana przy rozwiązywaniu zadań 
różnego typu z uwzględnieniem stopniowania 
trudności. 

• Nauczyciel ma przygotowane listy zadań 
(kartoniki z treścią zadań) – po kilka zadań 
podobnych, na tym samym stopniu trudności. 

• Na zmianę nauczyciel i uczeń wybierają dla 
drugiej osoby zadanie do rozwiązania.  

 



Naprzemienne rozwiązywanie zadań 
przez nauczyciela i ucznia 

• Kiedy zadania na danym poziomie zostały 
pomyślnie przećwiczone nauczyciel prosi ucznia o 
wybranie dla niego zadania o wyższym stopniu 
trudności (np. pokazuje 3 kartoniki z zadaniami i 
prosi – wybierz dla mnie jedno zadanie). 

• Nauczyciel werbalizując swoje czynności 
stwierdza, że zadanie jest nieco inne niż 
poprzednie i „głośno myśląc” dokonuje analizy 
treści i rozwiązuje zadanie. 

• Następnie wybiera analogiczne zadanie dla 
ucznia. Itd. 



Naprzemienne rozwiązywanie zadań 
przez nauczyciela i ucznia - walory 

• Modelowanie sposobu analizowania i 
rozwiązywania zadań. 

• Stopniowanie trudności. 

• Intensyfikacja zajęć. 

• Poprawa umiejętności werbalnych ucznia w 
powiązaniu z aktywnością matematyczną. 

• Nauczyciel może w toku rozwiązywania zadania 
przez siebie popełnić błąd, sprawdzić czy uczeń go 
dostrzeże, pokazać korygowanie rozumowania. 



Metoda czynnościowa 

• Uczniowie będący na poziomie rozumowania 
operacyjnego na konkretach (do 12 roku życia) 
rozumują w sposób konkretno-wyobrażeniowy. 

• Przy takim rozumowaniu konieczna jest 
możliwość operowania na konkretach, 
ewentualnie operowania na konkretach w 
wyobraźni. 

• Uczniowie z trudnościami w uczeniu się 
matematyki szczególnie potrzebują mieć 
możliwość odwołania się do operacji na 
konkretach. 

 



Metoda czynnościowa 

• Zadania mogą być rozwiązywane na poziomie: 

- reprezentacji enaktywnych – manipulowanie 
przedmiotami; 

- ikonicznych – ilustracja graficzna; 

- symbolicznych – użycie cyfr i znaków działań, 
wyjaśnień słownych. 



Reprezentacje enaktywne 

Uczeń: 

• Rozwiązywanie poprzez manipulowanie 
przedmiotami 

Nauczyciel: 

• Demonstrowanie manipulacji 
(przemieszczanie, grupowanie, rozsuwanie, 
rozdzielanie), sugestywna gestykulacja 
wzbogacona mimiką oraz określeniem 
słownym podkreślającym sens czynności. 



Reprezentacje ikoniczne 
Uczeń: 
• Rozwiązuje zadanie poprzez obserwację bądź 

wykonanie, uzupełnienie mniej lub bardziej 
realistycznego rysunku, grafu, diagramu, tabelki.  

Nauczyciel: 
• Demonstruje gotową bądź wykonuje w obecności 

ucznia reprezentację graficzną zadania. 
Uwaga!  
Większą wartość ma samodzielne sporządzanie 
rysunku przez ucznia niż korzystanie z gotowego. 
Rozwiązaniem korzystnym jest także tworzenie 
rysunku przy dziecku. 



Reprezentacje symboliczne 

Uczeń: 

• Zapisuje rozwiązanie zdania w postaci formuły 
matematycznej i dokonuje obliczenia. 

Nauczyciel: 

• Słownie formułuje wyjaśnienia i polecenia 
wzmacniając je sugestywną artykulacją oraz 
komunikatami niewerbalnymi – gesty, mimika. 

Dążymy do tego, aby mowa głośna 
przekształcała się w mowę wewnętrzną.  



Przechodzenie z jednego poziomu 
komunikowania na drugi 

• Rozwiązywanie zadań wiąże się z wyrażaniem 
tego samego na różnych poziomach. 

• Można przechodzić z jednego poziomu 
komunikowania na drugi zgodnie z regułą: 

- od łatwego/prostego do trudnego/złożonego 

Albo odwrotnie: 

- Od trudnego/złożonego do łatwego/prostego. 

 



Zadanie – klasa I gimnazjum 

• W prostokątnym sadzie gospodarz posadził 
jesienią jabłonie w x rzędach po y drzewek w 
każdym rzędzie. Wiosną z powodu zniszczeń 
poczynionych przez mrozy musiał wyciąć 
cztery rzędy tych drzewek. Ile jabłoni 
pozostało w sadzie ? 

 




