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„Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita niewiadomo, 

kiedy i jak”. Jean Fabre 

 

Wstęp  

 

Matematyka – według słów Arystotelesa – jest królową nauk i stanowi miarę 

wszystkiego. Trudno nie zgodzić się z tymi słowami. Nauka ta, nie jest oderwana od 

rzeczywistości, stykamy się z nią na każdym kroku, w codziennym życiu. Zrozumienie jej jest 

wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej 

dziedzinie życia. Matematyka, to nie tylko rachunki, to przede wszystkim logiczne myślenie, 

zdolność przewidywania i planowania, odwracalność czynności, odkrywanie, rozumowanie  

i komunikowanie1. 

Edukacja przedszkolna przypada na czas dynamicznego kształtowania się osobowości 

dziecka. Skutki podejmowanych w tym czasie działań, jak również wszelkich zaniechań, rzutują 

na dalsze losy szkolne i życiowe dziecka2. W tym okresie kształtują się jego możliwości 

intelektualne oraz rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym również zdolność do 

uczenia się. Wszelkie działania edukacyjno - wychowawcze, wszechstronne stymulowanie 

rozwoju poznawczego oraz społecznego dziecka, podejmowane przez nauczyciela, przynoszą 

najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym, ponieważ umysł dziecka jest w tych latach 

najbardziej chłonny. To również odpowiedni czas na zapobieganie ewentualnym trudnościom  

w przyszłej nauce szkolnej3. 

W swojej pracy skupiłam się na środowisku przedszkolnym jako, że sama pracuje  

w przedszkolu, więc środowisko to jest mi bliskie. W pierwszym rozdziale pracy spróbuje 

wyjaśnić i przybliżyć podstawowe pojęcia związane z edukacją matematyczną. Stwierdzić kiedy 

dziecko jest gotowe do uczenia się matematyki a kiedy nie, oraz opisać jakie dziecko może 

napotkać trudności w edukacji matematycznej, jakie mogą być tego przyczyny. Drugi rozdział 

pracy zamierzam poświecić metodyce; jakie są cele, formy i metody nauczania matematyki  

 
1 J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2000, s. 34 

2 www.matmadladzieci.blogspot.com/p/diagnoza-gotowości-do-uczenia-się.html 

3 www.wikom.pl/mp8zgierz/upload/user/..._/rozwijanie_pojec_matematycznych.pdf 
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w przedszkolu, ponieważ należy w sposób przemyślany kierować procesem uczenia  

się i wychowania, należy uwzględniać zróżnicowany potencjał i możliwości psychofizyczne 

dzieci. W trzecim rozdziale postaram się przedstawić metodę wspomagania umysłowego dzieci 

opracowaną przez prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska. 
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Rozdział I. Edukacja matematyczna w przedszkolu 

 

Obecnie koncepcja wychowania przedszkolnego zwraca uwagę na naturalną tendencję 

rozwojową, która koncentruje się na aktywności własnej dziecka. Podstawową formą tej aktywności 

ma być zabawa. Równolegle do zabawy, powinna przejawiać się aktywność własna dziecka, 

zwłaszcza w samodzielnym a zarazem spontanicznym, zaspakajaniu ciekawości poznawczej; 

zadawaniu pytań, obserwacji środowiska, reagowaniu na przyrodę, literaturę, muzykę czy podczas 

manipulowania różnymi przedmiotami. Dzięki temu dziecko bogaci swoje słownictwo, kształtuje 

uczucia moralne, rozwija sprawność intelektualną, ruchową, kształtuje pojęcia. matematyczne, 

wrażliwość estetyczną czy nawyki społeczne4.  

W edukacji przedszkolnej małych dzieci szczególnie ważna jest właśnie aktywność twórcza, 

którą dziecko podejmuje dla własnej przyjemności. Nauczyciel ma stwarzać odpowiednie warunki na 

zajęciach a także poza nimi, do rozbudzania wszechstronnej aktywności ponieważ rozwijają  

się wówczas wszystkie procesy psychiczne, które sprzyjają pobudzaniu zdolności twórczych 

dziecka5. 

W literaturze przedmiotu nie ma konkretnych wskazówek, kiedy należałoby rozpocząć 

edukacje matematyczną z dziećmi. Jednak już w okresie przedszkolnym obserwuje się pewną 

ciekawość dziecka do poznawania zagadnień związanych z edukacją matematyczna, dotyczącej 

stosunków przestrzennych, ilościowych czy klasyfikacji przedmiotów. Stanowią one podstawę do 

nauki matematyki w klasie pierwszej. Jednak należy pamiętać, że kształtowanie pojęć ma-

tematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym należy prowadzić w taki sposób, aby w przekazie 

treści matematycznych wykorzystać do tego celu właśnie zabawę, należy dbać o dobór  

odpowiednich metod pracy i tak dobierać pomoce dydaktyczne, aby dzieci nie odczuwały 

znużenia6.  

Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym trzeba rozumieć szeroko. Musi 

być ona połączona z: intensywnym rozwojem mowy, myślenia, z rozwojem odporności 

emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Niezbędnym jest także 

budzenie u dzieci świadomości w jaki sposób powinny się uczyć aby osiągać lepsze wyniki  

 
4 L. Rożek, Edukacja matematyczna w przedszkolu. Szczecin 2011. s. 5 

5 Tamże, s. 5  

6 E. Gruszczyk – Kolczyńska, Edukacja matematyczna dzieci. Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i 

nauczycieli. WSiP. Warszawa 1997. s. 6.   
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w nauce. Nauczyciel czy rodzic musi wiedzieć, że nie należy dzieci uczyć przy pomocy słów. 

Najważniejsze w edukacji matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym są jego osobiste 

doświadczenia, jego twórcza aktywność, możliwość dokonywania swoich wyborów. Własna 

aktywność i bezpośrednie doświadczania to budulec, dzięki któremu dziecko rozwija myślenie, 

hartuje odporność, tworzy pojęcia i doskonali umiejętności7.  

Aby uchronić dzieci przed niepowodzeniami szkolnymi w zakresie nauki matematyki, należy 

już w przedszkolu kształtować i wprowadzać różne, pojęcia matematyczne. Aby dzieci mogły 

osiągnąć sukces, nauczyciele muszą:  

• wiedzieć co konkretnie należy kształtować u dzieci,  

• dążyć do zrozumienia tego, co dziecko robi, co mówi, czemu służy wiedza 

psychologiczna,  

• systematycznie prowadzić zajęcia z dziećmi, 

• używać odpowiednio dobranych do zajęć pomocy8.  

Można to więc potraktować jako wskazówki, którymi powinni kierować się dorośli  

z najbliższego otoczenia dziecka - nauczyciele, rodzice: 

• proces wychowania i edukacji zaczyna się od doświadczeń, 

• w trakcie przetwarzania zdobytych doświadczeń dziecko musi mówić, nazywać wykonywane 

czynności, ponieważ sprzyja to koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec, to co ważne, 

• dorosły powinien obserwować aby stwierdzić, czy dziecko rozumuje we właściwym kierunku. 

Uwzględniając te wskazówki w procesie wspomagania rozwoju umysłowego dziecka należy 

odnieść je do edukacji matematycznej9. 

Należy zdawać sobie sprawę, że niezwykle inspirujące i rozwijające są dla dzieci 

samodzielne próby wymyślenia własnych sposobów poradzenia sobie z dotychczas nieznaną 

trudnością. I to właśnie ten proces poszukiwania i odkrywania jest niezwykle twórczy, uczy 

matematycznego myślenia i wyposaża w umiejętności niezbędne na całe życie10. 

 

 
7  www.matmadladzieci.blogspot.com/p/diagnoza-gotowości-do-uczenia-się.html 

8 E. Gruszczyk – Kolczyńska, Edukacja matematyczna dzieci, s. 6.   

9 Matematyka_to_wiecej_niż_liczby.pdf 

10 E. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. 

Warszawa 1997. WSiP, s. 11 
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1.1. Gotowość dziecka do uczenia się matematyki 

 

Jak już wspomniałam, dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają się najintensywniej. 

Chłoną przekazywaną wiedzę, nabywają umiejętności, rozwija swoje zainteresowania  

i zdolności. Tym czynnościom towarzyszą procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, 

porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. W wyniku tych procesów powstają w umyśle 

człowieka produkty, które określane są jako „pojęcia”. Zatem myślenie to sposób na poznanie 

rzeczywistego świata. W psychologii poznawczej - myślenie to przetwarzanie symboli 

umysłowych. To informację, które znajdują się w naszym mózgu na skutek spostrzegania. 

Kodujemy je w formie wyobrażeń i pojęć odpowiadających rzeczywistym obiektom. Na nich 

przeprowadzamy operacje umysłowe11.          

 A czym jest myślenie matematyczne? Według J. Nowika „myślenie matematyczne polega 

na myśleniu konkretnym, opartym na określonych założeniach, prawach logicznych, definicjach, 

twierdzeniach, a jednocześnie stawianiu pytań, hipotez, choć nie zawsze można na nie 

odpowiedzieć. Myślenie to wymaga umiejętności analizowania i syntetyzowania. Logiczne 

myślenie, które jest utożsamiane z myśleniem matematycznym, potrzebne jest w każdej 

dziedzinie nauki, która wymaga od nas umiejętności kojarzenia faktów i ich wzajemnych 

zależności12.  

Każde dziecko ma swój własny rytm i tempo rozwoju, które uwarunkowane  

są czynnikami biologicznymi i środowiskowymi. W przedszkolu mamy do czynienia z dziećmi 

zarówno tymi, u których obserwujemy przyspieszony rozwój, jak i z takimi, które charakteryzują 

się nieharmonijnym rozwojem. Ta różnorodność skłania nauczycieli do poszukiwań rozwiązań 

dostosowanych do indywidualnego rozwoju dziecka13.      

 W wieku przedszkolnym kształtują się nawyki i rozwijają umiejętności przydatne  

w dalszym życiu każdego człowieka. Wśród tych umiejętności zdobywanych podczas kilkuletniej 

 
11 M. Bachańska, Kształtowanie myślenia matematycznego u przedszkolaków. „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”. 

Listopad 2017, s. 19 

12J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole 2009, s. 11 

13M. Skura, M. Lisicki, Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie. 

ORE. Warszawa 2012. s. 10 
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edukacji przedszkolnej jest kształtowanie gotowości do nauki matematyki. Dziecko gotowe  

do nauki matematyki to takie dziecko, które „chce uczyć się matematyki, potrafi zrozumieć sens 

zależności matematycznych omawianych na lekcjach i wytrzymuje napięcie, które towarzyszy 

rozwiązywaniu zadań matematycznych”14.        

 Pojęcie dojrzałości/gotowości szkolnej do uczenia się matematyki jest najczęściej 

ujmowane w kategoriach posiadania odpowiednich umiejętności/kompetencji matematycznych  

i możliwości rozwojowych dziecka. Dotychczas traktowano pojęcie „dojrzałości” i „gotowości 

szkolnej” zamiennie, bowiem określanie jego poziomu dotyczyło dziecka siedmioletniego, które 

z racji procesu dojrzewania, związanego z wiekiem kalendarzowym, osiągało odpowiedni 

poziom dojrzałości psychofizycznej, ale także gotowości rozumianej jako ukształtowanie 

odpowiednich kompetencji szkolnych15. Do wskaźników tej aktywności zaliczamy: 

1. Dziecięce liczenie: sprawne liczenie i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, 

umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 „w pamięci” lub na 

palcach; 

2. Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym w zakresie: uznawania stałości 

ilości ciągłych, • wyznaczania konsekwentnych serii; 

3. Zdolność do odrywania się od konkretów i posługiwania się reprezentacjami 

symbolicznymi w zakresie: • pojęć liczbowych, • działań arytmetycznych, • schematu 

graficznego; 

4. Dojrzałość emocjonalna wyrażająca się: • pozytywnym nastawieniem do 

samodzielnego rozwiązywania zadań, • odpornością emocjonalną na sytuacje trudne 

intelektualnie; 

5. Zdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania funkcji percepcyjno-motorycznych, 

która wyraża się w sprawnym odwzorowywaniu złożonych kształtów, rysowaniu  

i konstruowaniu16. 

Dojrzałość do uczenia się matematyki zawiera się w zakresie pojęcia dojrzałość szkolna  

i definiować ją należy uwzględniając właściwości rozwoju dziecka oraz wymagania szkoły. 

Samą dojrzałość szkolną można ujmować więc na dwa sposoby:  

 
14E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 1992. s. 22. 

15 B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003. s. 10. 

16 Tamże  
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 Statystycznie – jako moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły, a możliwościami 

rozwojowymi dziecka,  

 Dynamicznie – jako długotrwały proces przemian psychicznych i fizycznych, które prowadzi 

do przystosowania się dziecka do szkolnego systemu nauczania17.  

Bardziej popularny jest statystyczny sposób określania dojrzałości szkolnej, wówczas 

podkreśla się, że jest to taki poziom rozwoju umysłowego, społeczno – moralnego oraz 

fizycznego, który umożliwia dziecku przystosowanie się do wymagań stawianych przez szkołę i 

zapewnia powodzenie w nauce18.         

 Dobre efekty nauczania matematyki w szkole zależą od tego, czy dzieci rzeczywiście są 

odpowiednio dojrzałe do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. Należy podkreślić, że 

nie chodzi tu tylko o dojrzałość w uczeniu się matematyki, ale o dojrzałość w systemie 

proponowanym przez szkoły. Dziecko jest w stanie sensownie uczyć się matematyki wtedy, gdy 

ma możliwość swobodnego manipulowania konkretami, gdy może swobodnie wypowiedzieć 

swoje spostrzeżenia, gdy nie jest karane za błędne rozumowanie19.  

Jeżeli dziecko przejawia zainteresowania wiadomościami i umiejętnościami, jakie ma 

przyswoić w szkole, jest to wówczas równoznaczne z wrażliwością/gotowością na naukę szkolną. 

Jeżeli to, czego uczy się w szkole, jest dla dziecka zrozumiałe i przystępne, dziecko jest podatne 

na naukę szkolną. W przypadku matematyki „wrażliwość” to zdolność do samodzielnego 

rozwiązywania zadań i stosowania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych. Zaś 

„podatność” na uczenie się matematyki będzie równoznaczne z rozumieniem w tej konwencji 

logicznej, w jakiej przekazywane są treści matematyczne na lekcjach w szkole. Oprócz 

wrażliwości i podatności dziecko musi być także zdolne do wytrzymywania napięć, które 

występują w uczeniu się matematyki na sposób szkolny. Dzieci, więc są dojrzałe do uczenia się 

matematyki w szkole wówczas, gdy chcą się uczyć matematyki, potrafią zrozumieć sens 

zależności matematycznych omawianych na lekcjach i wytrzymują napięcie, które towarzyszy 

rozwiązywaniu zadań matematycznych20.  

 

 
17 Dojrzałość do uczenia się matematyki.pdf 

18 Tamże  

19 E. Gruszczyk-Kolczyńska. Dzieci ze specyficznymi trudnościami, s. 14 

20 E. Gruszczyk-Kolczyńska. Dzieci ze specyficznymi trudnościami, s. 16  
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1.2. Trudności  i niepowodzenia dzieci w początkowej edukacji matematycznej. 
 

Dojrzałość szkolną do uczenia się matematyki powinno osiągnąć dziecko jeszcze przed 

rozpoczęciem nauki w szkole, tylko wtedy jest możliwe uniknięcie wszelkich niepowodzeń  

i trudności związanych z przyswajaniem sobie treści matematycznych. Dojrzałość szkolna 

powinna być ustalona rzetelnie na podstawie obserwacji dziecka oraz szczegółowych badań 

diagnostycznych, jest to istotnym czynnikiem który warunkuje przyszłe losy dziecka21. 

Trudności w uczeniu się matematyki są często bagatelizowane, wyjaśnieniem, że większa 

część uczniów nie wykazuje predyspozycji w  tym kierunku. Wina za niskie wyniki w zakresie 

edukacji matematycznej nie leży, jak mówi E. Gruszczyk - Kolczyńska, w uzdolnieniach dzieci 

lecz rozpoczynaniu nauki szkolnej bez należytego poziomu gotowości szkolnej, w tym  

w gotowości do uczenia się matematyki. Badania E. Gruszczyk – Kolczyńskiej potwierdzają tezę, 

że zdecydowana większość nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki powstaje  

w pierwszych miesiącach nauki w szkole, a ok. 20% dzieci rozpoczynając naukę w szkole nie 

rozumuje w sposób wymagany na matematyce 22. 

Dzieci osiągają dobre efekty w zakresie uczenia się matematyki, tylko wówczas gdy 

rozumują operacyjnie na poziomie konkretnym. To podstawa niezbędna do pojmowania 

zależności matematycznych, takie dzieci potrafią kierować swym zachowaniem mimo 

narastających napięć, które towarzyszą rozwiązywaniu zadań, wykazują dobrą koordynację 

wzrokowo–ruchową i sprawność manualną potrzebną do sprawnego wykonywania czynności 

organizacyjnych i wspomagających uczenie się matematyki23.        

 Gdy dziecku z łatwością przychodzi rozwiązywanie zadań matematycznych, oznacza to, 

iż dysponuje w pełni ukształtowanym schematem czynności i stosuje go bez wysiłku. Jeżeli 

chcę dowiedzieć się czegoś nowego, wówczas musi zdobyć się na wysiłek, co jest 

równoznaczne z pokonywaniem trudności. Dotyczy to również opanowania nowych 

umiejętności lub wykonania ich na wyższym poziomie. A ponieważ charakterystyczną cechą 

 
21 matmadladzieci.blogspot.com/p/diagnoza-gotowosci-do-uczenia-się.html 

22 E.Gruszczyk – Kolczyńska, „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, 

diagnoza, zajęcia korekcyjno – wyrównawcze”. WSiP, Warszawa 2007, wstęp 

23E.Gruszczyk – Kolczyńska, „Model diagnozy i wspomagania rozwoju umysł owego dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się matematyki”. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część 1, Warszawa 2010, s. 154 
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uczenia się matematyki było od zawsze, rozwiązywanie zadań, które w edukacji szkolnej jest 

pierwszym źródło doświadczeń logicznych, w tym również matematycznych. Możemy więc 

stwierdzić, że bez rozwiązywania zadań, nie można nauczyć się matematyki. Rozwiązanie 

każdego zadania, nawet łatwego dla dziecka, jest jednoznaczne z pokonaniem określonych 

trudności. Pokonywanie trudności stanowi więc integralną część procesu uczenia  

się matematyki24. 

Nie jest złe, to, że dziecko ucząc się matematyki napotyka na trudności. Ważne jest to, aby 

potrafiło je w miarę samodzielnie pokonać. W nauczaniu matematyki nie chodzi bowiem  

o zupełne usuwanie trudności z życia dziecka, ale o takie przygotowanie dziecka aby, potrafiło 

radzić sobie z trudnymi emocjami, podczas wykonywania zadań oraz doprowadzić rozpoczęte 

zadanie do końca25.           

 Jak już wspomniałam wcześniej wyróżnić możemy grupę dzieci w wieku 

przedszkolnym, które w miarę samodzielnie lub z nie wielką pomocą ze strony dorosłego, 

radzą sobie podczas rozwiązywania zadań matematycznych, takie dzieci doznają trudności 

zwyczajnych. Pokonywanie tych trudności jest wpisane w proces uczenia się matematyki. 

Natomiast dzieci mające nadmierne trudności w uczeniu się matematyki, to druga grupa dzieci, 

które najczęściej nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym mu do wykonania przez osoby 

dorosłe26.            

 Dzieci te pomimo włożonego wysiłku nie potrafią sobie poradzić, nawet z prostymi 

zadaniami. Nie potrafią zrozumieć ich matematycznego sensu, nie dostrzegają zależności 

pomiędzy liczbami27.          

 Ważną kwestią jest również wydolność dziecka, ponieważ wysiłek jaki wkłada dziecko 

w pokonywanie trudności, nie powinien przekraczać jego możliwości umysłowych. Pamiętać  

w tym miejscu należy o tym, iż pokonywaniu trudności towarzyszy narastanie negatywnych 

emocji. Te zaś mogą zakłócić przebieg rozumowania oraz wywołać niszczące mechanizmy 

obronne28.    

 
24  E.Gruszczyk – Kolczyńska, Model diagnozy i wspomagania rozwoju, s. 154 

25 Dz. cyt., s, 155 

26 E. Gruszczyk – Kolczyńska, Model diagnozy i wspomagania, s. 157 

27 www.sp3.lubsko.pl/iza2.pdf 

28 E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami, s. 186 
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Dochodzi do takiej sytuacji, gdy dziecko: 

• ma nieco niższą odporność emocjonalną i łatwo poddaje się frustracji; 

• źle znosi porażki, 

• nie potrafi racjonalnie zachować się w trudnych sytuacjach29. 

To poważny problem wychowawczy i edukacyjny, zachowania takie obserwujemy  

u dzieci grających w gry planszowe ale również rozwiązujące zadania matematyczne. Te dzieci 

które nie potrafią sobie poradzić, mają mniej szczęścia, często demonstrują złość, irytacje, 

napady agresji, obrażają się. Oznacza to, że w pokonywaniu nawet zwykłych trudności może 

czaić się edukacyjne niebezpieczeństwo. Aby tego uniknąć, należy wspomagać dziecko  

w kształtowaniu zaufania do swoich możliwości umysłowych, oswoić z pokonywaniem 

trudności i nauczyć: 

• rozgarniętego zachowania się w sytuacjach stresujących, wymagających wysiłku 

umysłowego; 

• uczenia się znoszenia porażek z postanowieniem, aby się nie poddawać  

bo następnym razem się uda, będzie lepiej30. 

Na to wszystko powinien znaleźć się czas w domowej, przedszkolnej a później też 

szkolnej edukacji matematycznej połączonej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci. 

Jeżeli uda nam się to osiągnąć, dzieci polubią zadania matematyczne. Dzięki temu będą miały 

możliwość zgromadzić odpowiednią ilość doświadczeń potrzebnych do kształtowania 

wiadomości i umiejętności matematycznych31. 

  Dziecko w naturalny sposób rozwijania myślenie matematyczne, gdy może samodzielnie 

po wielu próbach dochodzić do ważnych odkryć i rozwiązań. Im większa ilość prób, tym dziecko 

lepiej jest przygotowane do pokonywania trudności, uczy się wytrwałości  

w osiąganiu celu, rozbudza chęć osiągnięcia rozwiązania na drodze dedukcji, dzięki temu wynik 

toku myślenia, jego mechanizm oraz sposób rozwiązania zostanie trwale zapisany  

w pamięci dziecka32.       

 

 
29 E. Gruszczyk – Kolczyńska, Model diagnozy i wspomagania, s. 156 

30 Tamże 

31 Tamże 

32 M. Bachańska, Kształtowanie myślenia…, s. 20 
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Rozdział II. Formy, metody i cele kształcenia matematycznego w edukacji 

przedszkolnej 

 

Przedszkole jest najlepszym czasem na to aby rozpoczynać edukację matematyczna. 

Natomiast edukacja matematyczna idealnie nadaję się do tego, aby rozwijać inteligencje dzieci 

oraz sprawiać, żeby dzieci od małego lubiły i potrafiły pokonywać trudności i z ciekawością 

podejmowały się nowych wyzwań. Matematyka wprowadza dzieci w niektóre kluczowe strategie 

myślenia potrzebne do rozwiązywania problemów i daje szanse użycia rożnego rodzaju 

rozumowań. Dziecko uczy się proponować rożne rozwiązania i próbuje rożnych podejść do 

rozwiązania jednego problemu. Matematyka pozwala dziecku nauczyć się skutecznych strategii 

rozwiązywania problemów, które potencjalnie mają zastosowanie we wszystkich obszarach 

działalności człowieka33          

 Wprowadzanie na zajęciach z dziećmi nowych treści, nauczenie różnorodnych 

umiejętności i przekazanie wiedzy z matematyki wymaga od nauczyciela dobrego orientowania 

się w procedurze uczenia się. Bywa jednak tak, że procedura ta nie jest znana nauczycielom, 

często nie wiedzą w jakim miejscu w procedurze uczenia się daną aktywność można dzieciom 

zaproponować, tak aby stała się ona ważnym ogniwem w procesie budowania kolejnego 

pojęcia34. Naturalny bieg myśli to: czynność – słowo – symbol matematyczny i w takiej 

kolejności powinna podążać metoda pracy z dzieckiem: 

• każde działanie musi być poparte ruchem – manipulowanie konkretem; 

• wykonywane działanie powinno być opisane słowami; 

• opis słowny powinien stopniowo być zastąpiony symbolem35. 

Z badań przeprowadzonych przez E. Gruszczyk – Kolczyńską wynika, ze dorośli próbują 

tłumaczyć dzieciom sens pojęć matematycznych za pomocą słów. Dziecko powtarza regułkę, 

nawet nauczy się jej na pamięć, ale jej nie rozumie. W konsekwencji prowadzi do tego,  

 
33 M. Skura, M. Lisicki, Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. 

Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. ORE. Warszawa 2015, wstęp 

34 Tamże, s.14  

35 Za : L. Jeleńska, Metodyka arytmetyki i geometrii w pierwszych latach nauczania. Nasza Księgarnia. Warszawa 

1948, s. 20 
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że dziecko nie potrafi wykorzystać tej wiedzy przy rozwiązywaniu kolejnego zadania tego 

samego typu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że umysł dziecka nie potrafi stworzyć pojęć 

poprzez zapamiętanie definicji, konstruuje je na podstawie osobiście gromadzonych  

i uogólnionych doświadczeń36. 

Na każdym etapie rozwoju psychoruchowego dzieci odnoszą się do otaczającej  

je rzeczywistości w charakterystyczny dla siebie sposób. Chcąc nauczyć dziecko w danym wieku 

określonych pojęć, należy ich strukturę przedstawić w taki sposób aby znajdowała się ona 

w dostępnych dla danego dziecka kategoriach. Chodzi tu o nic innego, jak o dostosowanie treści 

do sposobu myślenia dzieci znajdujących się na danym etapie rozwojowym. Uchwycenie 

właściwego momentu rozwojowego staje się podstawą dla efektywności procesu kształtowania 

pojęć matematycznych37. 

Lew Wygotski nazwał ten moment rozwojowy  - strefą najbliższego rozwoju. Termin ten 

oznacza umowny obszar, najbliższy osiągniętemu już poziomowi ontogenetycznemu. 

Uwzględnia on „nie tylko to, co dziecko już osiągnęło lecz również to, co w nim dojrzewa”38. 

 

2.1. Cele nauczania matematyki w edukacji przedszkolnej 

  

Wszelkie kształcenie jest ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych celów. Cele 

kształcenia odnoszą się do uczniów oraz wychowanków, opisują zmianę, jaką nauczyciel 

zamierza uzyskać.  Tak więc cele kształcenia możemy określić jako „zamierzone cechy uczniów, 

wymieniając głównie rodzaje opanowanych przez nich wiadomości i umiejętności, 

uformowanych działań oraz postaw”39.         

 Natomiast we współczesnej dydaktyce cel kształcenia określany jest jako „zamierzony 

wynik uczenia, a metody i organizacja pracy nauczyciela muszą być podporządkowane tak 

 
36 E. Gruszczyk – Kolczyńska, M. Skura, Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny klasa 0 i klasy I-III. Nowa 

Era. Warszawa 2007, s. 8-9 

37 H. Moroz, Rozwijanie pojęć matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym. WSiP. Warszawa1982, s.20-21 

38  Cyt. za: H. Moroz, Rozwijanie pojęć matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym. s. 21-22 

39 Cyt. za: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania – czynności nauczyciela. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1994, s. 

10 



 18 

rozumianym i sprecyzowanym celom”40. Cel edukacji możemy rozumieć więc jako postulowany 

stan wiedzy, którego osiągnięcie jest przez nas pożądane”41.     

 Zatem edukacja matematyczna w przedszkolu powinna być ukierunkowana na wyrobienie 

u dzieci odpowiednich kompetencji umysłowych, za nim dziecko rozpocznie systematyczną 

naukę matematyki w szkole42.         

 Do podstawowych celów edukacji matematycznej w przedszkolu można zaliczyć43: 

• wyposażenie wychowanków w określony zasób wiadomości oraz umiejętności 

matematycznych, które przygotują dziecko do podjęcia nauki w szkole, 

• rozwijanie intelektualnych kompetencji u dzieci, do uczenia się matematyki przez 

organizowanie im różnorodnych doświadczeń w zakresie klasyfikacji, ustalenia 

stałości ilości nieciągłych przy obserwowanych przekształceniach, jak również 

porządkowania elementów w badanych zbiorach, jako podstawa do tworzenia  

w umyśle dziecka głównych aspektów liczby naturalnej, 

• kształtowanie intuicji, mierzenia i miary poprzez organizowanie sytuacji 

dostarczających  dzieciom różnych doświadczeń w zakresie ustalenia stałości 

ilości tworzywa, długości, objętości oraz czasu przy tych obserwowanych 

przekształceniach tak, aby każde dziecko miało możliwość doświadczyć,  

iż obserwowana zmiana można w myśli zredukować przez zmianę przeciwną, 

• wdrażanie dzieci do pokonywania wszelkich trudności zawartych w zadaniach 

wymagających wysiłku intelektualnego jako podstawy do późniejszego uczenia 

się matematyki, 

• doskonalenie analitycznego spostrzegania oraz rozwijania sprawności manualnej  

i koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

A zatem celem edukacji matematycznej w przedszkolu jest rozwijanie u dzieci zdolności  

do poznawania rzeczywistości, stawiania hipotez, logicznego myślenia oraz skutecznego 

wykorzystywania różnych strategii i procedur matematycznych, a także umiejętność 

 
40 Cyt. za: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania – czynności nauczyciela. s. 10 

41 Tamże, s. 11 

42 L. Rożek, Edukacja matematyczna w przedszkolu. s. 12 

43 Tamże, s. 12 - 13 
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rozwiązywania różnych problemów44. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

natrafiamy na taki zapis „Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego 

rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania oraz nauczania – 

uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenie doświadczeń […]. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość  

do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji45”. 

Nauczyciele muszą tak organizować dzieciom doświadczenia, które pozwolą im nauczyć 

się umiejętności oraz wiedzy opisanej w podstawie programowej. Repertuar tych umiejętności  

i wiedzy nauczyciele mogą rozszerzyć o wiele innych doświadczeń w zależności od potrzeb  

oraz możliwości dzieci, z którymi na co dzień pracują. Inaczej mówiąc podstawa programowa  

to absolutne minimum, jakie jest zobowiązane zagwarantować państwo w edukacji dzieci46. 

 

2.2. Formy edukacji matematycznej w przedszkolu 

 

Praca z dziećmi w przedszkolu wymaga od nauczyciela doboru odpowiednich form 

organizacyjnych, które można zdefiniować jako „zaplanowane w czasie oraz  

w przestrzeni wzajemne czynności  nauczyciela oraz dzieci”47. Obejmują one różne sytuacje 

wychowawcze, zarówno naturalne jak i celowe, cykliczne lub tylko organizowane 

okolicznościowo w rozkładzie dnia pracy przedszkola. Do podstawowych form w edukacji 

przedszkolnej są zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia obowiązkowe, ale również sytuacje 

okolicznościowe48. 

 
44 M. Skura, M. Lisicki, Matematyka od przedszkola.s.10 

45 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

46 M. Skura & M. Lisicki, D. Sumińska, Przed progiem. Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w 

pierwszej klasie i jak je rozwijać? ORE. s. 16 

47 A. Klim – Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa. Wydawnictwo ERICA 2010. 

s. 116 

48 Tamże  
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W edukacji przedszkolnej wszystkie te formy odnoszą się do sytuacji życia  

w przedszkolu oraz są podstawowymi rodzajami ich działalności49. 

Zofia Kopińska wymienia następujące formy pracy z dziećmi50: 

• zabawy oraz zajęcia dowolne, które stymulują spontaniczną działalność dzieci,  

• zajęcia oraz różne czynności obowiązkowe, które wprowadzają dzieci w świat 

obowiązków i pracy. 

Wszystkie formy pracy z dzieckiem są jednakowo ważne i służą w mniejszym lub 

większym stopniu integracji treści programowych, które można znaleźć w różnych dziedzinach 

wychowania51. 

 

2.3. Metody stosowane w edukacji matematycznej 

 

Metody kształtowania elementarnych pojęć i treści matematycznych zmieniają  

się w zależności od aktualnych poglądów filozoficznych52.      

 W przedszkolu dzieci uczą się głównie poprzez zabawę i działanie z przedmiotami. Dużo 

czasu poświęca się na taka aktywność dzieci, jak: rysowanie, konstruowanie, śpiewanie, zabawa 

w teatr. Metody pracy nauczycieli z dziećmi muszą być różnorodne, urozmaicone oraz 

dostosowane do potrzeb wychowanków. Nauczyciele przed rozpoczęciem zajęć właściwych  

muszą brać pod uwagę możliwości dzieci do skupiania uwagi, sprawność rąk oraz ich tempo 

pracy. Dbają o to, aby dzieci odnosiły jak najwięcej sukcesów. Często chwalą i zachęcają, do 

pokonywania trudności. Bardzo ważne w pracy z sześciolatkami są wybrane przez nauczycieli 

metody pracy. Muszą być one oparte na działaniu, ponieważ dzieci w tym wieku najczęściej 

rozumują jeszcze na poziomie konkretnym, korzystając z praktycznych doświadczeń53.  

 Dziecko w wieku przedszkolnym podejmuję czynności zabawowe dlatego,  

 
49 L. Rożek, Edukacja matematyczna w przedszkolu. s. 30-31 

50  M. Kwiatkowska (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej. WSiP. Warszawa 1988, s. 167 

51 L. Rożek, Edukacja matematyczna w przedszkolu. s. 32 

52 H. Moroz, Rozwijanie pojęć matematycznych, s. 37 

53 M. Skura & M. Lisicki, D. Sumińska, Przed progiem. s. 18 
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że podstawową jego potrzebą jest aktywność, ruch, poznanie. Dziecko poznaje zjawiska  

i przedmioty przez manipulowanie nimi, działanie, dotykanie czy próbowanie. Ciekawość 

dziecka do poznania otaczającej je rzeczywistości, daje nauczycielowi możliwość dobierania 

różnorodnych metod54.  

Metoda to nic innego jak celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczycieli  

z dziećmi, umożliwiający im opanowanie wiedzy oraz wykorzystania wiedzy w praktyce, jak 

również rozwijanie zdolności i rozszerzania zainteresowań poznawczych u dzieci55.  

Klasyfikacja metod stosowanych przez nauczyciela w przedszkolu powinna obejmować 

jednolity system kształcenia i wychowania dzieci, uwzględniając etapy rozwoju dziecka  

na drodze poznania świata, przyswajania przekazywanych treści i wartości które kształtują jego 

osobowość. Jest to droga, w trakcie której dziecko może manipulować przedmiotami, myśli  

i przeżywa, posługuje się słowem jako symbolem rzeczy a także zjawisk w trakcie własnej 

działalności. Ponieważ działanie dziecka jest podstawą we wszystkich metodach wychowania 

przedszkolnego56.         

 Dobierając metody do pracy z dziećmi należy kierować się następującymi zasadami57: 

– dziecko powinno uczyć się przez działanie, 

– metody powinny być dla dzieci atrakcyjne i adekwatne do ich poziomu wiedzy oraz 

umiejętności, 

– dobór metod zależy od treści, które mają zostać zrealizowane. 

C. Kupisiewicz sklasyfikowała metody zgodnie z założeniem – od spostrzegania do 

myślenia, od myślenia do praktyki, na: 

• Oparte na obserwacji i pomiarze, 

• Oparte na słowie, 

• Oparte na działalności praktycznej dzieci, 

• Gry dydaktyczne58. 

 
54 L. Rożek, Edukacja matematyczna w przedszkolu. s. 22 

55 C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1976, s. 154 

56 M. Kwiatkowska (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej. s. 61 

57 M. Skura, M. Lisicki, Matematyka przedszkola. s. 47 

58 C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej. s. 138, 150 
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W edukacji przedszkolnej dominują metody czynne, które są oparte na działalności 

dziecka, a uzupełnia się je metodami percepcyjnymi i słownymi. Wśród metod czynnych 

wyróżniamy: 

• Metodę samodzielnych doświadczeń, 

• Metodę kierowania własną działalnością dziecka, 

• Metoda zadań stawianych dziecku, 

• Metoda ćwiczeń59. 

Do metod percepcyjnych zalicza się: 

• Metodę obserwacji i pokazu, 

• Metodę przykładu, 

• Metodę uprzystępnienia sztuki60. 

Do metod słownych zaliczamy: 

• Rozmowy, opowiadania, zagadki, 

• Objaśnienia i instrukcję, 

• Sposoby społecznego porozumiewania, 

• Metody żywego słowa61. 

Aby uatrakcyjnić zajęcia, nauczyciel powinien przeplatać różne metody lub łączyć w jednym 

zajęciu kilka metod, gdyż służą one stwarzaniu sytuacji sprzyjających rozwojowi aktywności 

poznawczej dzieci62.           

 Jedną z najskuteczniejszych metod rozwijana pojęć matematycznych u dzieci jest koncepcja 

czynnościowego nauczania. Metoda ta polega na organizowaniu czynności dziecka z wykorzystaniem 

odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych. Początkowo czynności te mają formę zabawy, 

jednakże później zastąpić należy je słowami, symbolami, różnymi schematami, którymi dziecko 

posługuje się, podobnie jak wcześniej konkretnymi przedmiotami. Wymaga ona jednakże od 

nauczyciela:  

 
59 M. Kwiatkowska (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej. s. 62 
60 Tamże, s. 63 
61 Tamże, s. 64 
62 L. Rożek, Edukacja matematyczna w przedszkolu. s. 27 
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• umiejętności określenia operacji umysłowych, które dziecko ma zrealizować w procesie 

kształtowania pojęć matematycznych,  

• dobrania takich konkretnych czynności, które warunkują wykonywanie przez dzieci 

operacji umysłowych,  

• wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych, które pomogą dziecku wykonać 

zaplanowane czynności konkretne,  

• odpowiednim doborze zestawu ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych, w trakcie których 

zostaną wykorzystane zaplanowane prace dydaktyczne63.  

Nauczyciel powinien za każdym razem stworzyć sytuację która sprzyjającą uczeniu się 

nowych treści. To wymaga od niego wysiłku wiedzy, doświadczenia i przemyślenia tego czego 

chcę nauczyć, co chce przekazać dzieciom. Punktem wyjścia powinien być zawsze aktualny 

poziom wiedzy i umiejętności wychowanków. Zgodnie z tym co twierdził Lew Wygotski trzeba 

iść o krok dalej, zorganizować dzieciom doświadczenia, które mieszczą się w ich strefie 

najbliższego rozwoju. Do takiego założenia nauczyciel dobiera nie tylko treści nauczania, ale też 

sposoby, aby założone cele zrealizować64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 H. Moroz, Rozwijanie pojęć matematycznych, s. 55-56 

64 M. Skura & M. Lisicki, D. Sumińska, Przed progiem. s. 47 - 48 
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Rozdział III.  Wspomaganie dziecka w nabywaniu kompetencji 

matematycznych 

Dziecko od najmłodszych lat nabywa nowe kompetencje, które umożliwiają mu 

możliwość funkcjonowania w życiu. Dotyczą one edukacji społeczno-moralnej, aktywności 

językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej oraz zdrowotnej. Ze względu na temat pracy 

dokładniej należy omówić rozwój kompetencji matematycznych dziecka w wieku 

przedszkolnym. Odnosi się on przede wszystkim do posługiwania się liczbami i nazywany jest 

często rozwojem umiejętności arytmetycznych. Są to kluczowe umiejętności dla edukacji 

przedszkolnej a także wczesnoszkolnej65. 

Warunkiem pełnej realizacji programu nauczania i wspomagania kompetencji 

matematycznych u dzieci jest nie tylko dobra znajomość treści ale również świadomość, że  

są one ze sobą logicznie powiązane i tworzą integralną całość. Te same treści programowe 

rozszerzają się dla każdej grupy wiekowej, a wymagania wzrastają zgodnie z postępującym 

rozwojem dziecka, są więc one coraz trudniejsze. Jednakże poszczególne zadania następują 

zawsze w tej samej kolejności66.  

W pierwszej kolejności w programie występuje: 

• położenie przedmiotów w przestrzeni, 

• ich cechy jakościowe (wielkość, masa, objętość, kształt), 

• ich liczba wyrażona określeniami ogólnymi (dużo, mało; więcej, mniej, tyle 

samo), 

Następnie występują zbiory rozpatrywane z punktu widzenia: 

• klasyfikacji przedmiotów i zbiorów wg ich cech jakościowych, 

• klasyfikacji przedmiotów i zbiorów wg ich liczby, 

• klasyfikacji przedmiotów wg ich liczebności. 

Występują tu takie zagadnienia jak: 

 
65 Red: U. Oszwa, Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Impuls. 

Kraków 2008, wstęp 
66 M. Fiedler, Matematyka już w przedszkolu. WSiP. s. 5 
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• porównywanie zbiorów wg ich elementów, 

• określanie mocy zbiorów za pomocą liczebników głównych, 

• posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, 

• znajdowanie miejsca liczby naturalnej w uporządkowanym ciągu liczbowym, 

• działanie na liczbach: dodawanie, odejmowanie67. 

 

3.1. Kształtowanie wybranych zagadnień z zakresu edukacji matematycznej według 

metody prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej 

 

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz  

z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im osiągnięcie sukcesu w nauce. Istotą 

wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są 

osobiste doświadczenia, dziecka stanowią one budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia 

i umiejętności68. 

Program edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej obejmuje 

następujące kręgi tematyczne69:  

 
67  Tamże, Poz. cyt. s. 5 - 6 

68 Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka., s. 35 

69 Opracowano na podstawie: E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 

dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuację zadaniowe 

sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Edukacja 

Polska. Warszawa 2009, s. 233-270; L. Rożek, Edukacja matematyczna w przedszkolu. Szczecin 2011, s. 33-54; 

http://www.sosw.tarnow.pl/wp-content/uploads/2012/02/prezentacja-multimedialna-metody-E.-Gruszczyk-

Kolczy%C5%84skiej.pdf; E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna 

w domu, w przedszkolu i szkole. WSiP. Warszawa 1997, s. 13 – 175; E. Gruszczyk – Kolczyńska, Model diagnozy i 

wspomagania rozwoju umysłowego dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. W: 

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. 

Część 1. Warszawa 2010, s. 180-218 
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Orientacja przestrzenna - czyli kształtowanie umiejętności, które pozwalają dziecku 

dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. 

To również: 

1) Rozumienie przestrzeni  

2) Kształtowanie schematu swojego ciała  

3) Rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia 

Rozumienie przestrzeni  - poznawanie przestrzeni zaczyna się od świadomości własnego 

ciała. Najpierw dziecko kształtuje poczucie - to jestem ja, tak wyglądam, mam swoje imię, wiem 

jak nazywają się części mojego ciała. Taka świadomość pozwala na rozpatrywanie otoczenia ze 

swojego punktu widzenia tzn. dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że coś znajduje się przed nim 

lub za nim, jest nad nim lub pod nim. Kształtowanie orientacji przestrzennej jest ważne dlatego, 

że pozwala dziecku lepiej rozumieć swoje otoczenie i sprawniej w nim funkcjonować. 

Rytmy - jest to sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach  

i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu 

regularności, to: 

- układanie prostych rytmów (jabłko, gruszka, jabłko, gruszka),  

- odczytywanie i kontynuowanie rytmu, 

- wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności w rytmach usłyszanych,  

- ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem. 

 Rytmiczna organizacja czasu są to ćwiczenia mające uświadomić dziecku - następstwo 

dnia i nocy, dni tygodnia, miesięcy, pór roku. 

Mierzenie długości - zanim dziecko pozna jednostki miary, powinno poznać sens pomiaru. 

Jest to kolejny aspekt myślenia operacyjnego, np. Spostrzeganie stałości długości „dróg” 

ułożonych z 10 patyczków w różny sposób – w formie prostej lub łamanej. Dziecko będące na 

etapie myślenia przedoperacyjnego będzie konsekwentnie twierdzić, że droga z patyczków 

ułożona w linii prostej jest najdłuższa, mimo, że obejrzy przekształcenie w linie krętą, potem na 

powrót w prostą (ilość patyczków w przekształceniach się nie zmienia).  
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Liczenie  - wywodzi się z rytmu i gestu wskazania. Dziecko najpierw wyodrębnia wzrokiem 

lub gestem to, co chce policzyć. Potem dotyka lub wskazuje przedmioty i określa je liczebnikami. 

Na początku stosowania tej reguły liczone obiekty muszą być ułożone w szeregu lub w rzędzie 

ponieważ pomaga to uchwycić rytm liczenia i respektować regułę jeden do jednego. W miarę 

nabywania wprawy obiekty do policzenia mogą być zgrupowane. Liczebnik wymieniony na 

końcu liczenia ma podwójne znaczenie: dotyczy ostatniego liczonego przedmiotu i określa ile 

jest ich razem. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje 

proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach aż do 

rachowania w pamięci. Zapisywanie czynności matematycznych zgodnie z możliwościami dzieci 

stanowi bezpośrednie przygotowanie do tego, co będą robiły na lekcjach matematyki w szkole. 

Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jest dalszym rozwijaniem umiejętności 

rachunkowych dzieci.  

Klasyfikacja - to zdolność do logicznego grupowania przedmiotów według ich cech  

i właściwości. Rozwój klasyfikacji:  

• poziom kolekcji  

• klasyfikacja operacyjna 

Program Dziecięca matematyka przewiduje następujące treści kształcenia wspomagające 

rozwój klasyfikacji:  

• oglądanie i porównywanie obiektów oraz dostrzeganie ich podobieństw i różnic,  

• wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadnienia, dlaczego pasują do siebie, 

• grupowanie czyli rozdzielanie różnych obiektów według różnych kryteriów np: 

przynależności (do kogo należą) lub miejsca gdzie się zwykle znajdują, do czego służą,  

• wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania – przedmioty mają być we właściwych 

miejscach,  

• klasyfikowanie różnych obiektów i słowne określanie utworzonych zbiorów. 

Kształtowanie pojęcia liczby - dla kształtowanie pojęcia liczby ważne są dwa zakresy: 

operacyjne rozumowanie potrzebne przy ustalaniu stałości liczebności porównywanych 

zbiorów. Chodzi o to, by dziecko potrafiło ustalić równoliczność przez tworzenie par, a także 

było pewne co do stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż widzi, że są one 
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przemieszczane lub zakrywane. Operacyjne ustawianie po kolei pozwalające określić dziecku 

miejsce wybranej liczby w szeregu liczb, a potem wskazać liczby następne i liczby 

poprzednie. Pomoże to zrozumieć aspekt porządkowy i miarowy liczby naturalnej. 

Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia - ustalenie stałości liczby 

elementów w zbiorze dzieci które potrafią już wnioskować o stałości elementów wiedzą, że 

zmiana układu (przesuniecie, przełożenie) nie ma wpływu na liczebność zbioru. Rozumują 

operacyjnie, a zauważone zmiany traktują jako odwracalne i są przekonane o stałości liczby 

obiektów.  

Gry - konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolność 

do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci. 

Figury geometryczne - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną akceptują kształty 

geometryczne tylko jako cechy istniejących i znanych rzeczy. Na przykład koło wyłania się  

w umyśle dziecka z obserwowania i manipulowania rozmaitymi kółkami, talerzykami, 

monetami, a także w trakcie rysowania słońca, piłki. Z tych doświadczeń dziecko powoli 

wydobywa wspólną cechę tych przedmiotów, podobnie jest jeśli chodzi o kwadrat czy trójkąt. 

Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia. Obejmuje także kształtowanie ważnych 

czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań. 

Mierzenie płynów – to ćwiczenia, które pomogą dzieciom zrozumieć, że np. wody jest 

tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej. Doświadczenia te ułatwią 

dziecku zrozumieć sens mierzenia i rozwiązywania zadań. 

Przyczyna i skutek oraz przewidywanie tego, co też zdarzyć się może. Ten obszar 

wspomagania rozwoju pomoże dziecku lepiej rozumieć zmieniającą się rzeczywistość  

i decyzje dorosłych. Dzięki temu dziecko będzie podejmowało mądrzejsze decyzje  

w sytuacjach społecznych i w zadaniach typu matematycznego. 
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Zakończenie  

 

Zawsze należy pamiętać  o tym, że istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizować 

proces uczenia się. Najważniejsze jest tu osobiste doświadczenie dziecka, gdyż jest ono 

budulcem, z którego umysł dziecka tworzy pojęcia i umiejętności, również te matematyczne70. 

Jeżeli doświadczenia będą dobrze dobrane oraz korzystnie dopasowane do aktualnych  potrzeb 

dziecka, z pewnością przyczynią się do rozwijania myślenia oraz kształtowania wiadomości  

i umiejętności matematycznych. Jeżeli nauczyciel chcę czegoś nauczyć dziecko musi 

zorganizować sytuację, a najlepiej ciąg sytuacji, w której dzieci zgromadzą odpowiednie 

doświadczenia. Potem musi czuwać nad procesem uczenia się, nad przekształcaniem 

doświadczeń w czynności umysłowe oraz w wiadomości i umiejętności matematyczne71. Nawet 

najlepiej prowadzone wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci 

nie może obejść się bez współpracy z rodzicami dziecka. Dziecko potrzebuje dużo doświadczeń, 

dlatego dzieci muszą liczyć, przy każdej nadarzającej się okazji, więc również w sytuacjach 

domowych72.           

 Matematyka jest kluczowym przedmiotem nauczania na każdym szczeblu edukacji, 

dlatego tak ważne jest, aby dziecko mogło poprzez manipulowanie przedmiotami, konkretami 

miało możliwość zgromadzić odpowiednią ilość doświadczeń. Matematyka stanowi bowiem bazę 

edukacji polonistycznej, przyrodniczej, historycznej, geograficznej itp., dlatego zasłużyła na 

miano, królowej nauk, ponieważ73: 

• przydaje się w codziennym życiu i funkcjonowaniu w społeczeństwie – umiejętności  

i wiedza z matematyki, przydają się w różnych sytuacjach, np: organizowanie przestrzeni, 

posługiwanie się pieniędzmi, zapisywaniem i interpretowaniem danych liczbowych; 

• wykorzystuję się ją przy nauce innych przedmiotów - dziecko korzysta z matematyki 

na rożnych zajęciach, a to pozwala też zobaczyć zastosowanie matematyki. Jest to proces 

 
70 E. Gruszczyk – Kolczyńska, Model diagnozy i wspomagania rozwoju, s. 176 

71 Tamże 

72 Tamże, s. 178 

73 M. Skura, M. Lisicki, Matematyka przedszkola. s. 9 - 10 
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dwukierunkowy: inne obszary nauczania mogą być też dobrymi kontekstami do 

wprowadzania, utrwalania rożnych pojęć matematycznych. 

• jest istotną i charakterystyczną formą wiedzy człowieka, z własnymi koncepcjami  

i zasadami, własnym sposobem dokonywania twierdzeń, formułowania argumentów, 

uzasadniania wniosków. Wykształcony człowiek korzysta z rożnych rodzajów wiedzy  

i docenia charakterystyczne sposoby rozumowania. 

• zapewnia możliwość rozwoju procesów intelektualnych, rozwija rozumowanie 

indukcyjne i dedukcyjne, twórcze myślenie oraz umiejętność komunikowania się, 

• uczenie się matematyki daje uczucie przyjemności, szczególnie wtedy gdy dziecko 

odczuje satysfakcję z dobrze rozwiązanego zadania, gdy zrozumie pojęcie, czy dostrzeże 

poszukiwany kształt. 
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