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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Wartość miejsca do 10 000 000 

Wykorzystanie naturalnych obiektów do badania wartości miejsc. 

Cel: Czytać, pisać, porządkować i porównywać liczby do co najmniej 10 000 000 oraz określać wartość każdej cyfry.. 
 
Aktywność 1:  
W tym ćwiczeniu dobrze sprawdzają się liście i inne zasoby naturalne, takie jak kasztany, szyszki, kwiaty, zebrane 
owoce lub gałązki.  Uczniowie pracują w zespołach po 4-6 osób, a każdy zespół musi mieć pokaźną kolekcję liści 
lub innych zasobów naturalnych.   
Każdemu liściowi lub przedmiotowi przypisana jest wartość, na przykład: 
Kamień = 1           Gałązka = 10         Liść = 100        Szyszka = 1000. 
...i tak dalej aż do 1,000,000. 
• Każdy zespół rysuje na kartce siatkę z wartościami miejsc - kolumny dla 1 000 000, 100 000, 10 000, 1000s, 

100s, 10s, 1s - użyj siatki 100 na placu zabaw, jeśli taką posiadasz. 
• Prowadzący zaczyna od wywołania liczby, a następnie każdy zespół przedstawia ją na swojej siatce, 

umieszczając elementy w odpowiednich kolumnach.  Na przykład, 653 wymaga 6 liści, 5 gałązek i 3 kamieni. 
• Czy każda z drużyn poprawnie wpisała liczbę?   
• Poproś każdą drużynę, aby po kolei zaproponowała liczbę do stworzenia przez pozostałe drużyny.  
• Zróżnicuj to zadanie, podając liczby jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- i sześciocyfrowe. 
• Dołącz ćwiczenie z zaokrąglaniem, aby zaokrąglić w górę lub w dół do najbliższej liczby, 10, 100 itd. 

 
Aktywność 2:  
Podobne do powyższego ćwiczenia, ale z wykorzystaniem tylko jednego rodzaju obiektów (np. szyszek) i umieszczeniem ich większej ilości w odpowiednim kwadracie 
siatki.  Uczniowie przedstawiają różne liczby poprzez umieszczenie naturalnych obiektów w siatce. Na przykład, 76 123 465 powinno być reprezentowane przez 7 
obiektów w kolumnie dziesiątek milionów, 6 obiektów w kolumnie milionów, 1 obiekt w kolumnie stu tysięcy, 2 obiekty w kolumnie dziesięciu tysięcy, 3 obiekty w 
kolumnie tysięcy, 4 obiekty w kolumnie setek, 6 obiektów w kolumnie dziesiątek i 5 obiektów w kolumnie jedynek.  
Uczniowie powinni umieścić właściwe liczby obiektów w odpowiednich kolumnach od 10 000 000 do 1.  
 
Aktywność 3:  
Linia liczbowa do 10 000 000. Użyj linek do przeskakiwania, aby stworzyć pustą linię liczbową, zaznaczoną od zera do 10 000 000 lub mniej podczas różnicowania. 
Rozdaj każdemu dziecku Karty Sortowania Liczb do Dziesięciu Milionów - są to gotowe karty z zapisanymi na nich liczbami.  Uczniowie umieszczają kartę w 
odpowiednim miejscu na swoich liniach liczbowych.  
Wyzwanie: Stań w punkcie zero. Rzuć kamyk wzdłuż liny i użyj oceny odległości, aby oszacować, jaka karta z numerem powinna być umieszczona, aby reprezentować 
miejsce, w którym wylądował kamyk. 
 

Materiały: 
• Liście i inne zasoby naturalne, 

takie jak szyszki, kwiaty, owoce 
lub gałązki. 

• Lina - lina do skakania będzie 
odpowiednia. 

• Kreda 

• Linijki metrowe do zaznaczania 
kwadratów z liczbami.   

 
Kluczowe słownictwo:  
wartość miejsca 
 
Kryteria sukcesu: 
✓ Rozumiem i potrafię wyjaśnić 

wartość miejsc  
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