Polecamy niniejszy zbiór gier nauczycielom i terapeutom pracuj¹cym z uczniami, którzy
maj¹ trudnoœci w uczeniu siê matematyki, a tak¿e samym uczniom i ich rodzicom. Zawiera on
60 domin matematycznych przeznaczonych dla uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów.
Gra matematyczna pozwala uatrakcyjniæ i urozmaiciæ zajêcia, a tak¿e pomaga utrwaliæ
u uczniów poznane pojêcia i wiadomoœci, usystematyzowaæ ich wiedzê oraz rozbudziæ zainteresowania. Grê mo¿na wykorzystaæ na lekcjach w szkole, na zajêciach terapeutycznych b¹dŸ dydaktyczno-wyrównawczych, a tak¿e na kó³ku matematycznym, w œwietlicy szkolnej i w domu.
Obowi¹zuj¹ w niej zasady podobne do zasad powszechnie znanej gry w domino. Jest to typowa
gra strategiczno-losowa, w której bior¹ udzia³ dwie osoby. Ka¿da z tych osób dostaje po piêæ kostek domina z danego zestawu, reszta kostek zostaje od³o¿ona na bok. Grê rozpoczyna osoba
rozdaj¹ca, odkrywaj¹c jedn¹ ze swoich kostek. Nastêpnie gracze dok³adaj¹ kolejno po jednej
z posiadanych kostek do dowolnego koñca powstaj¹cej uk³adanki tak, by dzia³ania i wyniki
dzia³añ widniej¹ce na stykaj¹cych siê z sob¹ po³ówkach kostek domina do siebie pasowa³y. Gra
koñczy siê w momencie, gdy jeden z uczestników pozbêdzie siê wszystkich kostek lub gdy nikt
nie mo¿e do³o¿yæ do uk³adanki ¿adnej ze swoich kostek.
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Pisanie i czytanie liczb
System rzymski
Dodawanie pamiêciowe
Odejmowanie pamiêciowe
Dodawanie i odejmowanie pamiêciowe
Dodawanie i odejmowanie pamiêciowe
– kolejnoœæ wykonywania dzia³añ
Mno¿enie pamiêciowe
Dzielenie pamiêciowe
Mno¿enie i dzielenie pamiêciowe
Kolejnoœæ wykonywania dzia³añ
Dodawanie pisemne
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie pisemne
Mno¿enie pisemne
Dzielenie pisemne
Dzielenie liczb – cechy podzielnoœci
Dodawanie liczb ca³kowitych
Odejmowanie liczb ca³kowitych
Mno¿enie liczb ca³kowitych
Dzielenie liczb ca³kowitych
Dodawanie liczb dziesiêtnych
Odejmowanie liczb dziesiêtnych
Dodawanie i odejmowanie liczb
dziesiêtnych
Mno¿enie liczb dziesiêtnych
Dzielenie liczb dziesiêtnych
Mno¿enie i dzielenie liczb dziesiêtnych
Mno¿enie i dzielenie liczb dziesiêtnych
przez 10, 100 i 1000
U³amek jako czêœæ ca³oœci
U³amek zwyk³y i liczby mieszane
Zamiana u³amków niew³aœciwych
na liczby mieszane
Skracanie i rozszerzanie u³amków
zwyk³ych
Dodawanie u³amków zwyk³ych
o jednakowych mianownikach

33. Odejmowanie u³amków zwyk³ych o jednakowych mianownikach
34. Dodawanie i odejmowanie u³amków
zwyk³ych o jednakowych mianownikach
35. Znajdowanie wspólnego mianownika
36. Dodawanie u³amków zwyk³ych o ró¿nych mianownikach
37. Odejmowanie u³amków zwyk³ych o ró¿nych mianownikach
38. Dodawanie i odejmowanie u³amków
zwyk³ych o ró¿nych mianownikach
39. Mno¿enie u³amków zwyk³ych przez
liczbê naturaln¹
40. Dzielenie u³amków zwyk³ych przez
liczbê naturaln¹
41. Mno¿enie i dzielenie u³amków
42. Kolejnoœæ wykonywania dzia³añ na
u³amkach
43. Dzia³ania na liczbach wymiernych
44. Kwadraty i szeœciany liczb
45. Pierwiastek kwadratowy i szeœcienny
46. Jednostka d³ugoœci
47. Jednostki d³ugoœci i masy
48. Podstawowe pojêcia geometryczne
49. Powtórzenie wiadomoœci – k¹ty
50. Obwód prostok¹ta
51. Pole prostok¹ta
52. Obwód i pole prostok¹ta
53. Klasyfikacja i w³asnoœci trójk¹tów
54. Pola trójk¹tów
55. Klasyfikacja i w³asnoœci czworok¹tów
56. Pola czworok¹tów
57. Utrwalenie wiadomoœci o wielok¹tach
58. Utrwalenie wiadomoœci dotycz¹cych
obliczania pól wielok¹tów
59. Prostopad³oœcian – pole powierzchni
60. Prostopad³oœcian – objêtoœæ

