
Baw się z nami. Chę
odpowiedzi na adres wirtualnego doradcy 

pedagog.ppp.belchatow@gmail.com lub 
e.marszalek@pppbelchatow.pl

Dziś proponuję prostą zabawę utrwalającą tabliczkę mnożenia.

Memory 

Ze sztywnego kartonu wycinamy dwa kwadraty lub prostokąty (mogą być wielkości kart do gry). Na 

jednym piszemy działanie (np. 6 x 2), a na drugim wynik (np. 12). Takich par z różnymi działaniami i 

ich wynikami robimy przynajmniej pięć i gramy jak w typowe mem

pary. Gdy kart jest już bardzo dużo, do rozgrywki wybieramy tylko część z nich.

Dla dzieci nieznających tabliczki mnożenia możemy wprowadzić ułatwienia w postaci rysunków 

zbiorów o odpowiedniej liczebności.

Możemy także skorzystać z dostępnej w sklepach gry firmy Granna "Dwa razy dwa" (zobacz: 

www.granna.com.pl). 

 

 

 

 

 Miłej zabawy podczas „produkcji ” 
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Zapraszamy do zabawy! 

 z nami. Chętnych zapraszam do przysyłania swoich 
odpowiedzi na adres wirtualnego doradcy 

pedagog.ppp.belchatow@gmail.com lub 
e.marszalek@pppbelchatow.pl 
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