
Temat: Liczebniki, czyli na lekcji polskiego trochę matematyki 

1. Cele lekcji  

a) Wiadomości 

Uczeń: 

 zna i rozumie pojęcie część mowy, 

 podaje definicję liczebnika, 

 wymienia rodzaje liczebników, 

 zna różnice między liczebnikiem głównym a porządkowym. 

b) Umiejętności 

Uczeń potrafi: 

 odmieniać liczebniki przez przypadki i rodzaje, 

 rozpoznać liczebniki w tekście, 

 wskazać liczebniki główne i porządkowe, 

 poprawnie stosować liczebniki główne i porządkowe w piśmie i w mowie, 

 poprawnie zapisać liczebniki słowami. 

2. Metoda i forma pracy 
Podająca, rozmowa, pogadanka, pytania pomocnicze, praca samodzielna, ćwiczenia 

interaktywne, burza mózgów 

4. Przebieg lekcji 

1.Czynności organizacyjne . 
 
2.Podanie tematu i celów lekcji. 
 
3.Uczniowie zastanawiają się co może oznaczać LICZEBNIK- burza mózgów  
 
4.Rozwiązywanie rebusu – karta pracy ,, Och , te liczby ‘’- poziom 2 
 
5.Mapa myśli – z wykorzystaniem wiadomości z planszy zapisują wiadomości liczebnikach 
 
Liczebnik – część mowy, która obejmuje wyrazy określające liczbę lub kolejność 
przedmiotów, zdarzeń, właściwości lub miejsce przedmiotu w szeregu.  

Liczebniki główne – wyrazy, które oznaczają liczbę osób, zwierząt, rzeczy i właściwości, np. 
jeden, cztery, siedem, piętnaście. Odpowiadają na pytanie ile?, odmieniają się przez 
przypadki i rodzaje. 

Liczebniki porządkowe – wyrazy, które oznaczają kolejność liczbową osób, zwierząt, 
właściwości, np. pierwszy, dziesiąty, osiemnasty. Odpowiadają na pytanie który z kolei?, 
odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. 



 

 

6. Ćwiczenia interaktywne : 
 
1.Uporządkuj zagadki i wpisz nowe słowa . 
 
2. Uporządkuj liczebniki. 
 
7.Zapisywanie liczebników – karta pracy 
 
 Uzupełnij luki w zdaniach. Zamiast liczebników wyrażonych za pomocą cyfr  
 wpisz właściwą formę słowami. 

 

1. Moja babcia kończy dziś .................................................. (70) lat. 

2. Ania mieszka na .................................................. (9) piętrze. 

3. Mój tata obchodził niedawno .................................................. (48) urodziny. 

4. W kinie siedzieliśmy w .................................................. (10) rzędzie. 

5. Mój mama kupiła mi .................................................. (2) pary spodni  
i .................................................. (3) pary skarpetek. 

6. W biegu na .................................................. (100) metrów zająłem 
.................................................. (4) miejsce. 

7. Ta piosenka jest numerem .................................................. (1) na listach przebojów. 

8. Mój przyjaciel urodził się .................................................. (5) marca. 

8 . Na koniec lekcji N. sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia. 

 
Zadanie domowe : 
 
 
 Podane daty wyrażone za pomocą cyfr zapisz za pomocą słów. 

 

22. 06. 2005 ............................................................................................................................... 

24. 12. 1980 ............................................................................................................................... 

14. 02. 1920 ............................................................................................................................... 

01. 09. 1867 ............................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
Opracowała : Dorota Cicha 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


