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Dla kogo?

Karty mogą być wykorzystywane 

zarówno przez dzieci rozwijające się 

typowo, jak i dzieci z deficytami. 

Będą doskonałym materiałem uzu-

pełniającym do pracy: w czasie wpro-

wadzania nauki rozwiązywania zadań 

tekstowych w klasach 1-3 szkoły 

masowej, podczas zajęć rewalidacyj-

nych, wyrównawczych, wspomagają-

cych lub nauki matematyki w szko-

łach specjalnych.

Celem publikacji jest kształtowanie u dzieci umiejętności 

szacowania i określania liczebności zbiorów z użyciem pojęć: 

tyle samo, więcej, mniej, dużo, mało. Zadania zawarte w książce 

zapewnią uczniom wiele możliwości ćwiczenia i pogłębiania 

zrozumienia poznanych pojęć. Dodatkowo pozwolą doskonalić 

koordynację wzrokowo-ruchową poprzez kolorowanie, 

wycinanie i przyklejanie elementów w zadaniach.
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Karty mogą być wykorzystywane 

zarówno przez dzieci rozwijające się 

typowo, jak i dzieci ze specjalnymi 

potrzebami. Będą doskonałym mate-

riałem uzupełniającym do pracy: 

w czasie wprowadzania nauki rozwią-

zywania zadań tekstowych w klasach 

1-3 szkoły masowej, podczas zajęć 

rewalidacyjnych, wyrównawczych, 

wspomagających lub podczas nauki 

matematyki w szkołach specjalnych.

Dla kogo? +

+

•  wspomaganie nauki dodawania i odejmowania 
w zakresie 10, na zróżnicowanym materiale

•  utrwalanie umiejętności przeliczania elementów

•  poprawa sprawności manualnej

•  nauka kreatywnego i samodzielnego myślenia

•  poprawa koncentracji.
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Karty mogą być wykorzy-

stywane przez dzieci 

typowo się rozwijające, 

jak i dzieci ze specjalnymi 

potrzebami. Będą doskonałym materia-

łem uzupełniającym do pracy: w czasie 

wprowadzania nauki rozwiązywania 

zadań tekstowych w klasach 1-3 szkoły 

masowej, podczas zajęć rewalidacyjnych, 

wyrównawczych, wspomagających 

lub podczas nauki matematyki

w szkołach specjalnych.

•  wspieranie treningu 
czytania

•  nauka czytania ze 
zrozumieniem

•  nauka rozwiązywania 
zadań tekstowych.
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Wytnij obrazki i przyklej je tak, żeby czarnych rybek i białych rybek  
było TYLE SAMO co akwariów.

Policz, zapisz wynik i sprawdź, 
czy jest TYLE SAMO.
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Otocz pętlą babeczki, których jest TYLE SAMO.



Matematyka krok po kroku© WiR 5TYLE SAMO

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

Policz, czy jest TYLE SAMO kropek. Wpisz ich liczbę. Otocz pętlą znak, który pasuje.

—  TYLE SAMO —  to nie jest TYLE SAMO



Matematyka krok po kroku© WiR 6TYLE SAMO

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

=
≠

Policz, czy jest TYLE SAMO elementów. Wpisz ich liczbę. Otocz pętlą znak, który pasuje.

—  TYLE SAMO —  to nie jest TYLE SAMO
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Wytnij i dopasuj obrazki tak, aby pasowały do znaków.
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Popatrz na obrazki i odpowiedz na pytania.

Ile jest                        pędzli?

Farb jest o                             więcej.

Pędzli jest o                             mniej.

Ile jest                        farb?

O ile więcej jest                        farb niż                     pędzli?

O ile mniej jest                  pędzli niż                     farb?
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Narysuj w ramkach wskazaną liczbę elementów.
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Policz elementy w rzędach i wpisz znak, który pasuje: >, < lub = .
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Uzupełnij zdania właściwym określeniem: WIĘCEJ / MNIEJ / TYLE SAMO.

6 to  ___________  niż 10

4 to  ___________  co 4

1 to  ___________  niż 5

9 to  ___________  niż 3

7 to  ___________  co 7

8 to  ___________  niż 2

3 to  ___________  niż 5

2 to  ___________  co 2

5 to  ___________  niż 3

6 to  ___________  niż 2
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W każdej ramce pokoloruj kształt z WIĘKSZĄ liczbą.
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Uzupełnij zdania.

108 976543210

ale WIĘKSZE niżjest MNIEJSZE niż9

ale WIĘKSZE niżjest MNIEJSZE niż4

ale WIĘKSZE niżjest MNIEJSZE niż7

ale WIĘKSZE niżjest MNIEJSZE niż2

ale WIĘKSZE niżjest MNIEJSZE niż6

ale WIĘKSZE niżjest MNIEJSZE niż8
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Przyjrzyj się i odpowiedz na pytania.

Czego jest więcej?

Czego jest mniej? 

O ile więcej jest piórników?

O ile mniej jest plecaków?

Czego jest więcej?

Czego jest mniej? 

O ile więcej jest ołówków?

O ile mniej jest strugaczek?

Czego jest więcej?

Czego jest mniej? 

O ile więcej jest pisaków?

O ile mniej jest notesów?

Czego jest więcej?

Czego jest mniej? 

O ile więcej jest linijek?

O ile mniej jest nożyczek?
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Przyjrzyj się i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Medali z jedynką jest więcej  
niż tych z dwójką.

Medali jest więcej niż gwiazd.

Gwiazd jest więcej niż medali.

Jest mniej rakietek niż piłek.

Jest więcej piłek niż rakietek.

Jest tyle samo rakietek co piłek.

Jest tyle samo piłek co chłopców.

Jest więcej chłopców niż piłek.

Jest mniej chłopców niż piłek.

Jest mniej lotek niż rakietek.

Dzieci i rakietek jest tyle samo.

Jest więcej dzieci niż lotek i rakietek.
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Donica numer 3 dla kaktusa, który ma  
najwięcej kwiatów.

Donica numer 1 dla kaktusa, który ma tyle samo 
kwiatów co dwa inne i ma najwięcej odnóg.

Donica numer 4 dla kaktusa, który ma najmniej odnóg  
i tyle samo kwiatów co dwa pozostałe.

Donica numer 2 dla kaktusa, który ma  
najmniej kwiatów.

Donica numer 5 dla kaktusa, który ma  
tyle samo kwiatów co dwa pozostałe.

1 2 35 4

Przeczytaj i wykonaj zadania. Zaznacz         , gdy skończysz dane zadanie.
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TAK NIE

Czy rakiet jest więcej niż kosmonautów?

Czy czarnych gwiazd jest tyle samo co białych 
gwiazd?

Czy planet jest więcej niż satelit?

Czy satelit jest mniej niż statków ufo?

Czy rakiet jest tyle samo co satelit?

Czy gwiazd jest więcej niż planet?

Przyjrzyj się obrazkowi i odpowiedz na pytania. Postaw        w odpowiedniej kratce.


