
PRAKTYCZNE OBLICZA MATEMATYKI 
W KLASIE 2B 

 

Szkoła Podstawowa nr 10  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

dla Dzieci Niesłyszących 
w Radomiu 

 



Dzień dobry 
 

Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat 
„Praktyczne oblicza matematyki w mojej klasie”.               
Moja klasa, czyli klasa 2b, to aż (aż!) 4 wyjątkowych 
chłopców: Adam, Bartosz, Paweł, Mateusz.                            
W związku z tym, że moi uczniowie nie są w stanie 
powiedzieć po co uczą się matematyki (75 % uczniów nie 
mówi), przygotowałam mini – fotorelacje z kilkunastu 
wybranych zajęć, podczas których bawiliśmy się 
matematyką. Być może materiał stanie się dla kogoś 
inspiracją.  

 
Pozdrawiam serdecznie,                         
Ewa Barszczowska 

 



 

 

Uwaga, mumie w klasie 2b!!! 

Sprawdzamy,  

ile rolek po papierze toaletowym trzeba zużyć,  

aby kolega wyglądał jak mumia. 

 











 

 

Gra „Rzucanka”,  

czyli dodajemy, odejmujemy i mnożymy 

z woreczkami gimnastycznymi. 

Czasami w obliczeniach 

musimy wspomóc się liczydłami. 

 







 

 

 

Spinacze tylko do bielizny? 

U nas w klasie służą do dodawania 

odejmowania, mnożenia i dzielenia. 













 

 

 

A czy wiecie, jak można 

uczyć się matematyki 

z nakrętkami po butelkach? 

 







 

 

 

Sprawdzamy, jak smakują liczby dwucyfrowe 

własnoręcznie wykonane 

z kukurydzianych chrupek. 

 







 

 

 

Kto szybciej dopasował  

liczby rzymskie do arabskich?  

Zgadnijcie. 

 







 

 

Matematyczne zoo, 

czyli dobić do setki bez ani jednego błędu. 

Od września udało się to nam 

już kilkanaście razy. 

 







 

 

Cześć! To ja, Krokodyl Obżartuch!  

Zgadnijcie, w którą stronę otworzę paszczę? 

Znaki mniejszości, większości 

i równości praktycznie. 

 









 

 

 

A jak się gra w „Stonkę” i „Ziemniaczki”? 

Ręka w górę, kto wie? 

 







 

 

 

A co to jest KAKURO? 

My już wiemy, że krzyżówka to nie tylko litery. 

 







 

 

A tak wygląda produkcja  

matematycznej gry zimowej  

dla kolegów i koleżanek z Grecji,  

z którymi współpracujemy w ramach 

międzynarodowego projektu. 

 







 

 

 

Sałatka? 

U nas z figur geometrycznych. 

 







 

 

Nie ma to, jak kostka sześcienna,  

wykonana z papieru. 

Jeżeli się ją odpowiednio sklei, 

to zawsze będzie wypadać 6. 

 









 

 

 

Która godzina? Wpół do komina! 

Tak odpowiadają tylko przedszkolaki. 

 









 

 

Czy Pinokio miał nos dłuższy od naszego? 

Mierzymy nosy i wszystko, 

co się tylko da, 

wszystkim w naszej klasie. 

 









 

 

Czy wiecie, że w naszej szkole 

jest 147 schodów? 

Nie wierzycie?  

Przyjedźcie. Sprawdzicie sami. 

 









 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Ewa Barszczowska 
 

 

 

 

 

 



P.S.  A tak jeszcze na marginesie pozwolę sobie napisać:  
 
Szanowni Państwo, 
Poszukuję kogoś (osoby fizycznej, organizacji lub instytucji), 
która zafundowałaby naszej klasie chociaż jeden najtańszy 
tablet. W mojej klasie 75% uczniów nie mówi. Moi uczniowie 
porozumiewają się gestami, piktogramami. Uczą się także 
posługiwania językiem migowym. Tablet z odpowiednią 
aplikacją bardzo podniósłby jakość naszych codziennych 
edukacyjnych kontaktów. W związku z tym, jeżeli ktoś z 
Państwa wie, kto mógłby sprezentować nam takie urządzenie 
– proszę o kontakt pod adresem: ewabarszczowska@o2.pl.  
Będę ogromnie wdzięczna za informację. 

Pozdrawiam serdecznie,                             
Ewa Barszczowska 
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