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Gry matematyczne
skuteczne sposoby nauki tabliczki mnożenia  
i dzielenia

Bernadetta Łukojć, dyplomowana nauczycielka matematyki w szkole Podstawowej nr 5 w szczecinie

Uczeń rozpoczynający naukę 
w klasie IV powinien podawać 
z pamięci iloczyny w zakresie 
tabliczki mnożenia „do stu” 
i sprawdzać wyniki dzielenia za 
pomocą mnożenia. Czy faktycznie 
tak jest? Dzięki diagnozie wstępnej 
już na początku roku wiem, że duża 
liczba uczniów nie posługuje się 
sprawnie mnożeniem i dzieleniem 
w zakresie stu. To powoduje,  
że na progu drugiego etapu 
edukacyjnego napotykają na 
pierwszą poważną barierę, 
utrudniającą im swobodne, 
bezstresowe zgłębianie wiedzy. 
Dlaczego tak jest? Dlaczego do tej 
pory nie opanowali tej umiejętności?

Dla wielu dzieci matematyka jest dziedziną, której 
uczenie się przychodzi z ogromną trudnością; niektó-
rzy nie posiadają „naturalnych” zdolności tworzenia 
podstawowej bazy pojęciowej dla kształtowania my-
ślenia matematycznego. Większość z tych uczniów, 
aby utrwalić przekazaną na lekcji wiedzę, potrzebuje 
wielu ćwiczeń, a naszym zadaniem jest, aby nie były 
one nudne i żmudne.

Nauka tabliczki mnożenia i dzielenia jest na pew-
no procesem trudnym, ale każdy nauczyciel wie, że 
umiejętność ta jest niezbędna do dalszej nauki, na 
przykład przy działaniach na ułamkach zwykłych. 

Proces ten wymaga cierpliwości i systematycznej pra-
cy – nie tylko dzieci, ale i samego nauczyciela. Dziec-
ko, osiągając kolejne sukcesy, powinno mieć poczucie 
przyrostu swojej wiedzy. Wiedząc, że znacząca więk-
szość ludzi to wzrokowcy, powinniśmy umożliwić 
uczniom obserwowanie swoich postępów w nauce.

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem 
i wiem, że nauczyciel matematyki, aby odnieść sukces 
dydaktyczny, musi nie tylko bardzo się postarać, żeby 
zainteresować uczniów swoim przedmiotem, ale rów-
nież wyzwolić w nich wewnętrzną motywację do na-
uki. Emocje, które towarzyszą procesowi uczenia się, 
również odgrywają ważną rolę. Przecież emocji, czyli 
przetwarzania uczuć, nie możemy nakazać ani zaka-
zać, lecz możemy stworzyć warunki sprzyjające ich 
narastaniu lub wyciszaniu, a to stanowi podstawę 
kierowania motywacją.

Właśnie na motywacji oparłam, po pierwsze, spo-
soby nauczania i  uczenia się tabliczki mnożenia 
i dzielenia oraz, po drugie, metody obserwacji przy-
rostu wiedzy przez samego ucznia. Poniżej zaprezen-
tuję dwa przykłady zabaw dydaktycznych, które z po-
wodzeniem wykorzystuję na lekcjach.

Gra „Przeciąganie liny”
Korzystając z możliwości, jakie daje ta gra, ćwiczę 

i utrwalam tabliczkę mnożenia.
Potrzebna jest plansza do gry, kostki różnego typu 

(z podziałem na 6, 8, 10, 12, 18 pól) oraz jeden pionek 
(można go zastąpić na przykład cukierkiem, który na 
koniec gry będzie nagrodą dla zwycięzcy).

Planszę uczniowie przygotowują sami: w jednej linii 
rysują kolorowe pola (koniecznie nieparzystą liczbę, np. 
9) – środkowe kolorują na czerwono, skrajne zaś (przy 
których będą siedzieli) na zielono; plansza może być 
również ułożona z kolorowych drewnianych klocków. 

Wariant I – liczba uczestników: 2
Kładziemy pionek na czerwonym polu. Nauczyciel 

zapisuje na tablicy działanie. Uczeń, który jako pierw-
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na dzielenie. Punkty zdobyte przeliczane są na procen-
ty (100% prawidłowych odpowiedzi – 10 pkt., powyżej 
90% – 9 pkt., powyżej 80% – 8 pkt. itd.). Uczniowie, 
prowadząc własne karty, dodatkowo utrwalają umiejęt-
ności tworzenia diagramów słupkowych i ich odczytu. 

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki z pię-
ciu ostatnich dyktand, umieszczani są na tablicy lide-
rów. Wszyscy, którzy do końca roku szkolnego utrzy-
mali się na tablicy liderów, otrzymują certyfikat mi-
strza tabliczki mnożenia i dzielenia.

Dużą zaletą tej zabawy jest to, że nawet cała klasa 
może odnieść sukces. Na podstawie kart możemy 
wybrać ucznia, który osiągnął największy sukces, 
czyli zaobserwowaliśmy u niego największy przyrost 
wiedzy. Po wakacjach zarówno uczniowie, którzy wy-
grali w poprzednim roku szkolnym, jak i ci, którym 
się jeszcze nie powiodło, domagali się rozpoczęcia 
takich ćwiczeń. Uwierzyli, że mogą osiągnąć sukces. 
Wyraźnie uaktywnili się, zaangażowali w naukę, na-
brali większej pewności siebie. Wiara we własne 
umiejętności to dźwignia odnoszenia sukcesów 
w każdej dziedzinie życia i taki cel właśnie staram się 
pomóc osiągnąć moim uczniom.
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szy prawidłowo odpowie, przesuwa pionek w swoją 
stronę o jedno pole. Gra toczy się tak długo, aż pionek 
jednego z graczy stanie na jego zielonym polu.

Wariant II – liczba uczestników: 2 oraz 1 dziecko 
jako ekspert

Kładziemy pionek na czerwonym polu. Uczniowie 
mają do dyspozycji dwie kostki z taką liczbą oczek, 
którą nauczyciel uzna za stosowną. Ekspert rzuca 
dwiema kostkami do gry. Zawodnicy mnożą w pa-
mięci liczby z obu kostek. Punkt zdobywa ten uczeń, 
który pierwszy prawidłowo odpowie. Gra toczy się 
tak długo, aż pionek stanie na zielonym polu jednego 
z zawodników. Ekspert może w razie wątpliwości 
sprawdzić wynik na karcie tabliczki mnożenia.

Zawodnicy i  ekspert mogą również zapisywać 
działania, z którymi mają kłopoty i błędnie podają 
wyniki. Zadaniem nauczyciela jest obserwowanie gry 
i w kolejnej rozgrywce ustalenie par uczniów o tym 
samym poziomie znajomości tabliczki mnożenia.

Zaobserwowałam, że gra ta wyzwala pozytywne 
emocje. Dzieci przygotowują się do rozgrywek w domu, 
bo chcą na kolejnej lekcji wygrać. Osiągnęłam zamie-
rzony cel poprzez wzmocnienie motywacji wewnętrz-
nej uczniów i obserwuję, jak coraz lepiej radzą sobie 
z mnożeniem w zakresie stu. Wykorzystując zaprezen-
towaną zabawę, można zbudować całą jednostkę lek-
cyjną lub użyć jej jako elementu lekcji. Polecam tę grę 
zwłaszcza na zajęciach wyrównawczych; sprawdza się 
ona również podczas pracy z całą klasą.

„Dyktando” tabliczki mnożenia i dzielenia
Celem gry jest utrwalenie znajomości tabliczki 

mnożenia i  dzielenia, nauka tabliczki mnożenia 
i dzielenia podczas rywalizacji klasowej i międzykla-
sowej, systematyczne powtarzanie tabliczki mnoże-
nia i dzielenia, nanoszenie i odczytywanie swojego 
wyniku z diagramu słupkowego, obserwowanie przy-
rostu wiedzy.

Uczniowie otrzymują ode mnie karty do obserwa-
cji swoich wyników, na których nanoszą raz w tygo-
dniu uzyskany wynik za mnożenie i dzielenie. 

Konkurs polega na cotygodniowym dyktandzie ma-
tematycznym z tabliczki mnożenia i dzielenia. Dyktuję 
uczniom w tempie umożliwiającym i zapis działania, 
i podanie od razu odpowiedzi. Najczęściej jest to dzie-
sięć przykładów działań na mnożenie i kolejne dziesięć 

Gry wyzwalają  
pozytywne emocje.


