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MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU RYTMY (1)

matematyka 
już w przedszkolu? 
Warto przygotować w przedszkolu miejsce, które będzie 
zapraszać dzieci w świat matematyki. Możecie nazwać 

takie miejsce Kącik matematyczny. Trzeba 
tam zgromadzić jak najbardziej różnorodne 
materiały, żeby dzieci mogły podejmować działania 
związane z: klasyfikowaniem, układaniem rytmów, 
liczeniem, rachowaniem, mierzeniem długości i 
pojemności, ważeniem, rozpoznawaniem kształtów i 
innymi działaniami związanymi z matematyką. 
Zgromadzone przedmioty przydadzą się do 
organizowania dzieciom działań rozwijających myślenie 
matematyczne. 

Oto co może się znaleźć w kąciku matematycznym: 

koszyk z klamerkami (mogą być klamerki 
jednokolorowe oraz osobno klamerkami w różnych 
kolorach) 

koszyki z kasztanami, żołędziami, kamykami, 
koralikami w różnych kolorach, nakrętkami z 
butelek w różnych kolorach 

koszyk z guzikami w różnym kształcie, kolorze, o 
różnej liczbie dziurek 

tacka z piaskiem do pisania i manipulowania,  

druciki kreatywne, sznurek, patyczki do 
szaszłyków,  

figurki zwierząt,  

tekturowe kartony po jajkach,  

foremki na babeczki,  

miseczki, kubki, papierowe talerzyki, kubeczki 

miarki, sznurki o różnej długości, sznurowadła o 
różnej długości i w różnych kolorach 

klocki w różnych kolorach, w różnych kształtach i 
wielkościach, klocki typu Lego,  sześcienne klocki w 
różnych kolorach, kartoniki (lub klocki) o różnych 
kształtach 
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duże szablony: koła, trójkąta, prostokąta, kwadratu 
różne kule, na przykład piłki, koraliki, kulki; różne 

pudełka, większe klocki w kształcie sześcianu; różne 
tuby, klocki w kształcie walca; różne pudełka, klocki w 
kształcie prostopadłościanu; różne klocki w kształcie 
stożka 

„matrioszki“, piramidki z kółek,  
wagi,  
różne drobne przedmioty do liczenia i rachowania 

(guziki, patyczki, koraliki, słomki pocięte na różne 
długości, pionki, kolorowe spinacze biurowe, ziarna 
fasoli, muszelki) 

liczmany, na przykład misie, gwiazdki, koła, księżyce, 
kwiatki, grzyby, owoce 

kwadratowe płytki o boku długości 2 cm (łatwo takie 
przygotować z kolorowego kartonu) 

plastelina 
kredki, ołówki, farby, farby do malowania palcami, 

markery, pisaki 
klej, taśma papierowa, nożyczki, przylepce 
białe kartki formatu A4, kartki w różnych kolorach, 

duże kartki, papier kolorowy 
koperty, samoprzylepne karteczki 
pudełka, pudełka z przykrywką  
koszyki, torby, worki, małe woreczki 
różne stempelki 
różne piktogramy 
podkładki 
gumy do skakania, hula-hop, pętle ze sznurka 
frotki, woreczki z ryżem 
wiaderka, łopatki do piasku, foremki do babek z 

piasku 
różne naczynia (o różnej pojemności i kształcie), 

półlitrowe i litrowe butelki, lejki 
historyjki obrazkowe 
karty do gry w “Piotrusia”, kostki do gry z 

kropkami, domino z kropkami, domina obrazkowe, 
kręgle 

liczydła koralikowe, kartoniki z figurami 
liczbowymi, kartoniki z cyframi i znakami działań 
dodawania i odejmowania 

duże kartoniki (co najmniej formatu A4) z kropkami 
ułożonymi tak, jak na kostce do gry   

Kącik matematyczny 
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rytmy  w przedszkolu 
Pierwsze tygodnie po wakacjach dają mnóstwo okazji do 
rozmów o tym, co dzieci robiły latem, gdzie były, co widziały i 
jakie pamiątki przywiozły z podróży. Może przyniosą do 
“Kącika matematycznego” kamyki lub muszelki, które zebrały 
na plaży, mniejsze i większe szyszki, patyki, które świetnie 
nadają się do mierzenia długości. Jest mnóstwo „pamiątek“ z 
wakacji, które mogą się przydać. 

  

  

Obserwując przedszkolaki, możesz poznać ich możliwości w 
zakresie: 

kontynuowania rytmów, które widać; 
liczenia i określania ile jest; 
rozpoznawania i nazywania podstawowych figur 
geometrycznych; 
porządkowania prostych, znanych im zdarzeń we 
właściwej kolejności; 
posługiwania się określeniami: najpierw, potem, na 
samym końcu; 
opowiadania przebiegu zdarzeń.  
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Zaproponuj działania związane z dostrzeganiem, 
kontynuowaniem i odczytywaniem rytmów.  
1. Najpierw dzieci odwzorowują rytm ułożony z 

przedmiotów (z koralików w rożnych kolorach).  
2. Następnie kontynuują rytm ułożony z przedmiotów (misie), 

narysowany (szeregi figur w różnych kolorach), a też ułożony z 
figur geometrycznych. 

Dzieci opowiadają wydarzenia, które pamiętają.  
Opowiadają co było najpierw, co później, a co na samym końcu.

Zaproponowane działania są doskonałą okazją do ćwiczenia 
sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. 
Dzieci operują nazwami kolorów i podstawowych kształtów 
geometrycznych.

Cele ogólne 
• rozwijanie umiejętności 

dostrzegania, 
odwzorowywanie i 
kontynuowania rytmów; 

• rozwijanie myślenia 
przyczynowo - 
skutkowego.

Proponowane treści 
nauczania 
• odwzorowywanie rytmu, 

który widać; 

• kontynuowanie rytmu, 
który widać; 

• określanie ciągu 
zdarzeń.

Podstawa 
programowa 
• klasyfikuje przedmioty 

według: wielkości, 
kształtu, koloru, 
przeznaczenia, układa 
przedmioty w grupy, 
szeregi, rytmy, odtwarza 
układy przedmiotów i 
tworzy własne, nadając 
im znaczenie, rozróżnia 
podstawowe figury 
geometryczne (koło, 
kwadrat, trójkąt, 
prostokąt);(IV.12); 

• przelicza elementy 
zbiorów w czasie zabawy, 
prac porządkowych, 
ćwiczeń i wykonywania 
innych czynności, 
posługuje się 
liczebnikami głównymi i 
porządkowymi (IV.15).
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kolorowe drzewa 
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Cele edukacyjne (treści) 
• odwzorowywanie rytmu, 

który widać.
Cele operacyjne  
Dziecko: 

• odwzorowuje rytm o 
bardziej złożonym ogniwie, 
który widać; 

•  odczytuje rytm, posługując 
się nazwami kolorów; 

• nakłada koraliki na patyk.

Forma działania 
• indywidualna

Miejsce 
• sala przedszkolna

Potrzebne pomoce, dla 
każdego dziecka 
• plastelina 
• 3 patyczki do szaszłyków 
• koraliki w różnych kolorach

Przygotowanie  
Dzieci siedzą przy stolikach, każde ma kawałek plasteliny, w który 
wetknięte są po 3 patyki od szaszłyków.  
Na jeden z nich nałożone są koraliki, na przykład zielony, 
zielony, czerwony, zielony, zielony, czerwony, zielony, zielony, 
czerwony. Każde dziecko może mieć inny układ koralików.

Przebieg 
Dzieci na pozostałe dwa patyczki nakładają tak samo koraliki, jak 
zrobił to nauczyciel. 

Dzieci odczytują kolory koralików - od dołu do góry patyczka.

Inna wersja 
To zadanie, można indywidualizować dobierając odpowiedni 
poziom trudności, którym będzie tu stopień 
skomplikowania ogniwa rytmu.  
Nie jest to proste zadanie, szczególnie z powodu trudności, jakie dzieci 
mogą mieć przy nakładaniu koralików na patyk. Patyk trzeba 
przytrzymać jedną ręką, a drugą nakładać niewielkie koraliki. Jeżeli 
widzisz, że to jest barierą dla niektórych dzieci, zaproponuj im inne 
zadanie, na przykład tak:  

budujesz wieżę z klocków typu Lego (zielony, czerwony, 
czerwony, zielony, czerwony, czerwony, zielony, czerwony, 
czerwony). Dziecko buduje taką samą wieżę; 
budujesz płot z klocków w różnych kolorach, dziecko buduje 
taki sam płot; 
ustawiasz kręgle w różnych kolorach jeden obok drugiego, a 
dziecko ustawia kręgle tak samo.

Warto wiedzieć 
Dzieci uczą się dostrzegać 
i odwzorowywać rytmy, 
które widzą. Widzą układ 
przedmiotów i układają 
swoje przedmioty tak 
samo. Potem 
odczytują rytm, czyli 
nazywają kolory 
koralików. Tym samym 
dostrzegają regularny 
układ przedmiotów. 

Ważne jest, żeby w rytmie 
jego ogniwo powtórzyło 
się trzykrotnie. 

Dzieci mają też okazję do 
ćwiczenia sprawności 
manualnej oraz 
koordynacji wzrokowo - 
ruchowej 
(nakładają koraliki na 
patyk).  
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Cele edukacyjne (treści) 
• kontynuowanie rytmu, 

który widać

Cele operacyjne  
Dziecko: 

• kontynuuje rytm na 
rysunku 

• odczytuje rytm, posługując 
się nazwami kolorów 

• koloruje dany kształt.

Forma działania 
• indywidualna

Miejsce 
• sala przedszkolna

Potrzebne pomoce, dla 
każdego dziecka 
• kartki z narysowanymi 

szeregami figur 
• kredki

Warto wiedzieć 
Dzieci uczą się dostrzegać 
i kontynuować rytmy, 
które widzą - posługując 
się przy tym figurami 
geometrycznymi. Jest to 
okazja do osłuchania się z 
nazwami różnych figur. 

Dziecko dostrzeże rytm, 
jeżeli jego ogniwo 
powtórzy się 
trzykrotnie. Ważne jest 
też odczytanie ułożonego 
rytmu - odczytanie 
kolorów figur.  

W propozycjach dla dzieci 
trzeba pamiętać o 
stopniowaniu 
trudności, czyli 
proponować rytmy o 
różnej konstrukcji, 
zaczynając od najmniej 
skomplikowanych. 

Przygotowanie  
Dzieci mają kartki z narysowanymi figurami geometrycznymi i 
kredki. Nauczyciel wykonuje zadanie na tablicy. 
Na kartkach wzdłuż szerszego boku narysowane są szeregi figur 
geometrycznych (szereg kół, kwadratów, trójkątów, owali, trapezów). 

Nauczyciel rysuje na tablicy szeregi figur, zaczyna od szeregu kół.

Przebieg 
Nauczyciel koloruje pierwsze 6 kół: czerwony, zielony, 
niebieski; czerwony, zielony, niebieski. Odczytuje nazwy 
kolorów i pyta dzieci, czy wiedzą jak będą pokolorowane 
następne koła. Kiedy już ustalą, koloruje jeszcze trzy, tak żeby 
rytm miał „gotowe” trzy ogniwa. Dzieci kolorują swoje koła 
zgodnie z zaproponowanym przez nauczyciela rytmem. 

kolorowe koła
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rytmy z figur 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Cele edukacyjne (treści) 
• kontynuowanie rytmu, 

który widać

Cele operacyjne  
Dziecko: 

• kontynuuje rytm z figur 
geometrycznych 

• odczytuje rytm, posługując 
się nazwami podstawowych 
figur geometrycznych 

• liczy wskazane obiekty i 
określa, ile ich jest 

• zauważa, że dołożenie 
kolejnego ogniwa rytmu, 
zwiększa liczbę elementów 
w rytmie.

Forma działania 
• indywidualna
Miejsce 
• sala przedszkolna

Potrzebne pomoce, dla 
każdego dziecka 
• klocki w jednym kolorze, w 

różnych kształtach
Warto wiedzieć 
Dzieci uczą się dostrzegać i 
kontynuować rytmy, które 
widzą - posługując się 
figurami geometrycznymi. 
Jest to okazja do 
zorientowania się, czy dzieci 
rozpoznają i nazywają 
podstawowe figury 
geometryczne. 

Dziecko liczy wskazane figury. 
Ważne są doświadczenia w 
liczeniu figur po dołożeniu 
kolejnego ogniwa. Część 
dzieci może zauważyć, że za 
każdym razem jest o 1 figurę 
więcej. To też okazja dla 
nauczyciela, do poznania 
umiejętności dzieci w liczeniu 
i określaniu, ile czegoś jest. 

W zadaniu dzieci dokładają 
ogniwo rytmu i liczą figury, 
dokładają ogniwo i liczą 
figury. W ten sposób 
dostrzegają, że rytm składa się 
z cegiełek - ogniw. 

Zapewne wielu dzieciom 
trzeba będzie pomóc zarówno 
w nazwaniu figur, jak i w ich 
liczeniu.

Przygotowanie  
Dzieci siedzą przy stolikach lub na dywanie. Mają klocki o różnych 
kształtach w jednym kolorze. Nauczyciel też ma klocki i razem z 
dziećmi układa rytm.

Przebieg 
Nauczyciel z klocków o różnym kształcie układa rytm, na 
przykład: koło, kwadrat, trójkąt, koło, kwadrat, trójkąt, 
koło, kwadrat, trójkąt. Odczytuje nazwy figur. Dzieci 
odwzorowują rytm ułożony przez nauczyciela. Ile jest kół? Ile 
kwadratów? Ile trójkątów?  
Dokładają kolejne ogniwo (koło, kwadrat, trójkąt). Odczytują rytm - 
nazywają figury geometryczne. Liczą określone figury w rytmie 

Dokładają jeszcze jedno ogniwo (koło, kwadrat, trójkąt) i liczą, 
ile teraz jest poszczególnych figur.

http://www.berdo.org
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Cele edukacyjne (treści) 
• określanie ciągu zdarzeń

Cele operacyjne  
Dziecko: 

• porządkuje proste zdarzenia 
we właściwej kolejności 
czasowej; 

• posługuje się określeniami: 
najpierw, potem, na samym 
końcu; 

• opowiada przebieg zdarzeń.

Forma działania 
• indywidualna

Miejsce 
• sala przedszkolna

Potrzebne pomoce, dla 
każdego dziecka 
• klocki w różnych kolorach 
• różne historyjki obrazkowe

Warto wiedzieć 

Dzieci uczą się określać 
wydarzenia wcześniejsze 
i późniejsze. Uczą się 
posługiwać pojęciami: 
najpierw, potem, na 
samym końcu.

Przygotowanie  
Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. Mają klocki. Nauczyciel też ma 
klocki i buduje wieże. 
W kolejnym działaniu dzieci siedzą przy stolikach i układają historyjki 
obrazkowe.

Przebieg 
Nauczyciel buduje z klocków więżę: ustawia czerwony klocek, na nim 
zielony, a na nim niebieski. 
Dzieci ustawią klocki tak samo, jak nauczyciel. Jaki klocek ustawią 
najpierw? Jaki potem? A jaki na samym końcu? Budują wieżę.

Inna wersja - inne historyjki:  

dziecko zaczyna nadmuchiwać balon/balon jest coraz 
większy/balon pęka; 
chłopiec siedzi u fryzjera/ma coraz krótsze włosy/fryzura 
gotowa; 
dziewczynka otwiera butelkę z płynem do robienia baniek/
nabiera płynu/puszcza bańki; 
piekarz ugniata ciasto/formuje bochenek chleba/chleb 
wkłada do pieca/trzyma upieczony chleb; 
na wieszaku wiszą 3 kurtki/dziecko zakłada kurtkę/na 
wieszaku wiszą 2 kurtki.

Przebieg 
Dzieci mają kartoniki z historyjką obrazkową, na przykład taką:  
- dziecko siedzi przy stoliku, jest kartka i kredki; 
- dziecko zaczyna rysować domek; 
- domek jest już narysowany, dziecko wiesza obrazek na ścianie. 
Układają obrazki we właściwej kolejności: co było najpierw, co potem, 
a co na samym końcu. Opowiadają historyjkę.
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W uczeniu się nie pomaga pośpiech. Żeby się czegoś 
nauczyć, trzeba to kilka razy powtórzyć. Ile razy? To 
sprawa indywidualna - jedna osoba potrzebuje więcej, a 
druga mniej powtórek. Kiedy dziecko już się nauczy jakieś 
umiejętności, powinno mieć jeszcze okazję potwierdzenia 
tego, że umie oraz czerpania przyjemności z tego, 
że się nauczyło. Dlatego, na przykład z matematyki, 
powinno rozwiązać jeszcze kilka podobnych zadań. 
Na powtarzanie potrzeba więc czasu.  
I nie jest to na pewno czas zmarnowany. 
 Nie warto organizować wyścigów w uczeniu się. Co 
z tego, że nauczymy sześciolatka mnożenia, jeżeli będzie 
to robił mechanicznie, nauczy się na pamięć, bez 
zrozumienia. Żeby wiedział, o co w mnożeniu chodzi, to 
najpierw musi nauczyć się sprawnie liczyć, liczyć po ileś 
(na przykład po 2, po 3, po 5), potem sprawnie dodawać, 
a dopiero potem przychodzi czas na mnożenie. Lepiej 
więc, żeby uczył się rozumieć, choć trwa to dłużej, niż bez 
rozumienia, na pamięć, ale szybciej.

Warto wiedzieć 
Koło jest jednym z 
pierwszych 
kształtów, jakie 
rozpoznaje i nazywa 
dziecko. Sprzyja 
temu brak 
wierzchołków oraz 
boków.  

Dziecko kojarzy 
kształt z jakimś  
konkretnym 
obiektem - kółko jak 
słonko, talerzyk.  

Na początku dziecko 
rysuje koła, które nie 
są  do końca 
zamknięte.  

Około 3 roku życia 
zaczyna rysować  
koła zamknięte, 
rysuje koła mniejsze i 
większe.  

W uczeniu się  
rysowania figur 
pomaga 
obrysowywanie 
szablonów, na 
przykład nakrętek.

http://www.berdo.org
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Cele edukacyjne (treści) 
• rysowanie kół; 

• wskazywanie i nazywanie 
kształtu koła 

• nadawanie znaczenia 
narysowanym formom; 

• rozwijanie sprawności 
manualnej, koordynacji 
wzrokowo - ruchowej oraz 
analizy i syntezy wzrokowej.

Cele operacyjne  
Dziecko: 

• obrysowuje szablon koła; 
• wskazuje i nazywa kształt 

koła; 
• dostrzega koła narysowane 

oddzielne oraz w sytuacji, 
kiedy koła nachodzą na 
siebie; 

• koloruje kształt koła; 
• liczy narysowane figury i 

określa ich liczbę; 
• klasyfikuje koła na małe i 

duże oraz według koloru; 
• porównuje w dowolny 

sposób liczebności dwóch 
zbiorów; 

• posługuje się określeniami: 
mniej/więcej/tyle samo.

Forma działania 
• zespołowa

Miejsce 
• sala przedszkolna lub sala 

gimnastyczna

Potrzebne pomoce, dla 
każdego dziecka 
• różnej wielkości nakrętki, 
• duży karton, 
• kredki.

Przygotowanie  
Przygotuj różnej wielkości nakrętki oraz kredki i 
duży karton. Dzieci w kilkuosobowych zespołach 
siadają przy stołach lub na podłodze.

Przebieg 
Dzieci obrysowują na papierze nakrętki tak, jak chcą, tyle 
razy ile chcą i gdzie chcą. Koła mogą na siebie nachodzić, 
jedne mieścić się w drugich. 
Razem kolorują leniwy obrazek. Wieszają na ścianie. 

Kiedy już dzieło jest gotowe, przyglądają się uważnie i 
opisują / wymyślają, co narysowały.  
Ile kół razem narysowały. Liczą.  
Ile narysowały małych, a ile dużych kół?  
Których jest więcej: małych czy dużych?  
W jakich kolorach są koła? Ile jest czerwonych? Ile 
zielonych? A ile niebieskich i żółtych razem? 
Łączą koło z odpowiednią nakrętką. Jedno z dzieci wskazuje 
koło, a pozostałe poszukują właściwej nakrętki.

Przebieg 
Kiedy już wszystko przeanalizujecie i omówicie - 
zamieńcie koła w kwiaty

http://www.berdo.org
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Na szkoleniu: 

• programowanie 
edukacji matematycznej 

• cele edukacji 
matematycznej 

• wybór treści z 
matematyki 

• metody rozwijania pojęć 
matematycznych 

• zasady organizowania 
edukacji matematycznej 

• język matematyki 
• podstawowe rozumowania 

matematyczne 
• klasyfikacja 
• rytmy 
• orientacja 
• stałość liczby 
• liczby naturalne 
• liczenie i porównywanie 

liczebności 
• aspekty liczb 
• rachowanie 
• stosowanie rozumowań 

matematycznych i liczb 
• określanie tego, co 

prawdopodobne 
i nieprawdopodobne 

• zbieranie, kodowanie i 
analizowanie danych 

• całość i część całości 
• jak organizować dzieciom 

doświadczenia, które 
rozwijają umiejętność 
orientowania się w 
przestrzeni

Warsztaty dla nauczycielek  
i nauczycieli wychowania przedszkolnego

Matematyka już od 
przedszkola

od konkretnych działań  
po działania na symbolach

Propozycje różnorodnych 
zabaw i zadań  

rozwijających myślenie 
matematyczne u dzieci w wieku 

przedszkolnym

Wprowadzanie pojęć 

rozwijanie myślenia matematycznego 

organizacja edukacji matematycznej w 
przedszkolu 

Gry i zabawy

zamów do Twojego przedszkola  
na www.berdo.org 

http://www.berdo.org
http://www.berdo.org
http://www.berdo.org
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Jak ustawić wieże?
orientacja w 
przestrzeni starsze przedszkolaki

para

✓ posługują się liczbą naturalną w aspekcie kardynalnym
✓ dekodują liczby (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ kodują i dekodują położenie obiektów w przestrzeni
✓ wyróżniają i nazywają kierunki w przestrzeni, określają położenie jednego 

przedmiotu względem drugiego
✓ uważnie słuchają i korzystają z informacji
✓ zadają pytania i korzystają z odpowiedzi

przebieg

1. Dzieci pracują w parach. Wybierają po dwa kartoniki z kropkami. Układają je jak 
chcą. 

2. Zamieniają się miejscami. Ustawiają wieże zgodnie z tym, jak ich położenie 
zakodował(a) kolega/koleżanka.

3. Znowu zamieniają się miejscami i sprawdzają, czy wszystko się zgadza.
4. Wybierają po 3 kartoniki. Kodują położenie wież.
5. Zamieniają się miejscami. Budują wieże.
6. Znowu zamieniają się miejscami i sprawdzają, czy wszystko zgadza się. 

modyfikacja

7. Zamiast kartoników z kropkami dzieci odczytują liczby z kartoników z cyframi.
8. Dzieci mają po dwie siatki (na przykład 3 rzędy po 3 pola, siatki narysowane na 

kartce). 
9. Na jednej siatce układają kartoniki z kropkami. A na drugiej budują wieże zgodnie z 

zakodowaną ich pozycją na pierwszej siatce.

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

zapytaj

• Z ilu klocków zbudowaliście 3 wieże, a z ilu 6 wież?
• O kim mówię? U tej osoby są 3 wieże, każda w innym kolorze. Najniższa zbudowana jest 

z 2 klocków. Najwyższa jest z zielonych klocków.
• O kim mówię? Pośrodku jest wieża z 4 niebieskich klocków. Przed nią stoi wieża z 2 

żółtych klocków, a na lewo od niej wieża z 4 zielonych klocków. 
• O kim pomyślałam/pomyślałem? Dzieci zadają Ci pytania, na które Ty możesz 

odpowiadać, ale tylko przy użyciu określeń: tak lub nie. W ten sposób dzieci ustalają, o 
czyich budowlach pomyślałeś/pomyślałaś. W tym wariancie dzieci powinny siedzieć 
tak, żeby widziały wszystkie budowle, najlepiej w kręgu.

pomoce

kartoniki z kropkami

klocki

http://www.berdo.org


Monografia liczby 
- w szkole czy w przedszkolu?  1
Niezależnie od tego, jaki program 
nauczania wybierze nauczyciel, 
każdy pierwszoklasista jesienią 
będzie poznawał liczby, 
wprowadzane na zasadzie 
monografii. Kolejne liczby z 
pierwszej dziesiątki, będą 
„poznawane“ osobno. Dla 
większości pierwszoklasistów, 
będzie to powtórka tego co miały w 
roku poprzedzającym ich start w 
szkole. W nieodległej przyszłości, 
będzie to doświadczenie wszystkich 
dzieci. Każdy sześciolatek, będzie w 
przedszkolu lub szkolnej zerówce 
poznawał liczby na zasadzie 
monografii, po czym znaczną cześć 
klasy pierwszej także będzie na to 
poświęcał. To jedna z konsekwencji 
zmian programowych w systemie 
oświaty.  

 Mówi się, że powtarzanie jest 
jednym z fundamentów uczenia się. 
Jest także wiele głosów, że 
powtarzania w szkole jest coraz 
mniej, zdecydowanie za mało, żeby 
dzieci mogły się dobrze nauczyć. Czy 
jednak o takie powtarzanie chodzi? 

Powtórzenia, które polegają na tym, 
że robi się kolejny raz to samo, są 
nie tylko nużące. Przede wszystkim 
dają złudne poczucie, że „już 
potrafię“. Przede wszystkim jednak, 
uczą że w matematyce nie trzeba 
się w ogóle wysilać, bo wszystko jest 
oczywiste. Powtórzenia, które mają 
największą wartość dla przebiegu 
procesu uczenia się, to takie które 
na pierwszy rzut oka nie 
przypominają wcześniejszych 
doświadczeń. Pozwalają korzystać 
ze zdobytej wiedzy i umiejętności w 
nowych okolicznościach. Wiem jak 
to zrobić (rozwiązać), nie dlatego że 
już wcześniej to robiłem, ale dlatego 
że rozumiem o co chodzi.  

 U podstaw 
przyjętego układu 
treści nauczania, 
który wprowadza 
liczby w 
pierwszej klasie, 
legła koncepcja 
Jeana Piageta. 
Uważał on, że 
dzieci są w stanie rozumnie 

 test powstał w oparciu o książkę: Skura M., Lisicki M.: „Gen“ liczby. Jak dzieci uczą się matematyki?, Wyd. 1

Mamania, Warszawa 2018
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posługiwać się liczbami 
dopiero około 6 roku 
życia. Nawet 
przyjmując, że Piaget 

miał w 100 % rację, należałoby 
rozpoczynać naukę o liczbach na rok 
przed pójściem do szkoły, kiedy 
dzieci wchodzą w szósty rok życia. 
Wielu pedagogów uważa, że nauka 
matematyki przed 6 rokiem życia 
jest mechaniczna i nie towarzyszy jej 
żadne głębsze rozumienie pojęć. Z 
tego powodu młodszym dzieciom 
proponuje się bardzo proste 
działania. 

 Edukacja matematyczna w 
przedszkolu często ogranicza się do 
rozwijania sprawności 
intelektualnej. Organizuje 
się dzieciom doświadczenia z 
zakresu orientacji  w przestrzeni, 
dostrzegania i kontynuowania 
rytmów czy prostego 
klasyfikowania. To ważne 
doświadczenia. Nie można jednak 
do nich ograniczać edukacji 
matematycznej. Badania 
prowadzone w ostatnich latach 
dobitnie tego dowodzą. Nawet 
bardzo małe dzieci 
dysponują już pojęciem liczby, 
oczywiście adekwatnie do poziomu 
rozwoju. Około 3 roku życia 
zaczynają liczyć przedmioty, 
posługując się liczebnikami. Sue 
Carey i Liz Spelke, psycholodzy 

rozwojowi z Uniwersytetu 
Harvarda, uważają, że jest to 
decydująca umiejętność dla dalszej 
edukacji matematycznej dziecka. 
Początkowo mały zbiór liczb, 
którym posługuje się dziecko, jest 
stopniowo rozszerzany do 
nieskończoności. Rochel Gelman 
oraz Randy Gallistel, naukowcy z 
Uniwersytetu Kalifornijskiego, 
uważają zaś, że dzieci są 
„wyposażone“ we wrodzone 
umiejętności korzystania z zasad 
liczenia. Około trzyletnie dziecko 
rozpoznaje błędy w liczeniu. Zwróci 
uwagę dorosłemu, gdy ten wymienia 
liczebniki w złej kolejności, pomija 
w liczeniu przedmioty lub jeden 
przedmiot liczy kilka razy. 
Stopniowo dziecko zaczyna 
generalizować zasady liczenia na 
nowe sytuacje. Wyniki tych i wielu 
innych badań wskazują na to, że 

dziecko przychodzi na świat z pewną 
zdolnością do uczenia się 
posługiwania liczbami. 

 Wróćmy na chwilę do Piageta. 
Uważał on, że dziecko nie jest w 
stanie zrozumieć pojęcia liczby, 
dopóki nie osiągnie pewnego 
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poziomu rozwoju intelektualnego. 
Chodziło mu o kilka typów 
rozumowania:  

stałość liczby; 

umiejętność układania obiektów 
w serie; 

posługiwanie się relacją jeden do 
jednego; 

klasyfikowanie; 

wnioskowanie o klasach 
podrzędnych i nadrzędnych. 

 Piaget sprawdzał, czy dziecko 
potrafi wnioskować o stałości liczby 
organizując specjalne zadania 
diagnostyczne. Dorosły pokazywał 
dziecku dwa rzędy liczmanów. W 
każdym rzędzie było ich po tyle 
samo. Przedmioty w obu rzędach 
ułożone były dokładnie jeden pod 
drugim, dzięki czemu „na oko“ 
widać było, że jest ich po tyle samo. 
Właśnie o to, czy w każdym rzędzie 
jest po tyle samo przedmiotów 
dorosły pytał dziecko. Kiedy 
odpowiedziało twierdząco, zachęcał 
do uważnego przyjrzenia się i jeden 
z rzędów rozciągał. Ponownie pytał, 
czy teraz przedmiotów jest nadal po 
tyle samo, czy też nie. Czasami, 
jeszcze sześciolatki czy siedmiolatki 
uważają, że dłuższy rząd 
przedmiotów oznacza, że jest w nim 
więcej liczmanów (czasem dziecko 
odpowiada inaczej, jest w nim 

mniej, bo jest więcej miejsca - 
dziur). Piaget twierdził, że dopóki 
dziecko nie rozumie zasady 
zachowania stałości liczby, dopóty 
nie zrozumie pojęcia liczby i działań 
na liczbach. Dzieci długo mają 
problemy z tego typu 
rozumowaniami, a więc w 
pierwszych latach swojego życia nie 
są gotowe do zrozumienia liczby.  

 Ustalenia Piageta zostały 
podważone przez późniejsze 
badania. Analizą myślenia 
matematycznego dzieci zajmowała 
się profesor psychologii rozwojowej 
na Uniwersytecie w Edynburgu 
Margaret Donaldson. Przez pewien 
czas pracowała w instytucie 
badawczym Jeana Piageta w 
Genewie i była zafascynowana jego 
badaniami. Jednak po pewnym 
czasie zaczęła zastanawiać się nad 
niektórymi aspektami teorii 
J.Piageta. W badaniach, którymi 
kierowała wykazała, że zdolność do 
wnioskowania o stałości liczby 
pojawia się wcześniej, niż ustalił to 
Piaget. Wystarczy dziecku zadać 
pytanie osadzone w zrozumiałym, 
bliskim mu 
kontekście, który 
ma dla niego 
znaczenie. Na 
przykład 
wystarczy 
zamienić mało 
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atrakcyjne dla dziecka liczmany na 
ciekawsze czekoladki, a dziecko 
znacznie wcześniej wykazuje się 
zrozumieniem stałości liczby. 
J.Piaget w swoich badaniach 
koncentrował uwagę dzieci na 
zmianach. Piaget i jego 
współpracownicy zakładali, że małe 
dzieci rozumieją pytania im 
zadawane. Okazało się, że tak nie 
jest. Chcąc zbadać zdolności 
matematyczne dzieci, trzeba 
zorganizować pewne sytuacje, w 
których dokonują one wyborów, 
zdradzając w ten sposób jak 
rozumują. Kiedy zastosowano taką 
metodę badań, okazało się, że już 
bardzo małe dzieci posiadają 
elementarne zdolności 
matematyczne. 

 Dzisiaj wiemy, że dzieci 
znacznie lepiej rozumieją liczby niż 
zakładał Piaget. Liczenie i 
posługiwanie się liczbami przez 

małe dzieci 
pomaga im dalej 
rozwijać te 
umiejętności. 
Klasyfikowanie, 
układanie 
obiektów w 
serie, 
doświadczenia 
w zakresie 
zachowania 

stałości liczby i stosowania 

korespondencji jeden do jednego są 
nadal kluczowymi pojęciami 
zapisanymi w programach 
wychowania przedszkolnego w 
ramach edukacji matematycznej. 
Doświadczenia tego typu 
przyczyniają się do rozwoju 
myślenia, uczą rozwiązywania 
problemów. Nie warto jednak 
powstrzymywać się z 
wprowadzaniem liczb, nawet jeżeli 
wydaje się, że dzieci niewiele jeszcze 
z nich rozumieją. 

 Takie podejście może być 
zaskakujące dla wielu nauczycieli. 
Teoria J.Piageta nadal jest 
wykładana jako w pełni aktualna i 
wyczerpująca koncepcja rozwoju 
poznawczego. Tymczasem wydaje 
się, że ważniejsze dla rozwoju 
umiejętności arytmetycznych 
dziecka są doświadczenia z 
liczeniem niż wspomaganie rozwoju 
operacyjnego rozumowania. To na 
nich opiera się rozumienie pojęcia 
liczby. Pierwsze doświadczenia 
dziecka z liczbami, to przede 
wszystkim liczenie. Dziecko długo 
uczy się liczyć, a umiejętność 
liczenia przechodzi przez różne 
etapy. Najpierw dziecko 
wymieniania liczebniki bez 
rozumienia ich znaczenia, wymienia 
tylko wybrane (zazwyczaj łatwe do 
wymówienia), w niewłaściwej 
kolejności. Przez kilka kolejnych lat 
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uczy się zasad obowiązujących przy 
liczeniu. Często liczy bez celu, dla 
samej przyjemności liczenia. 
Niekończące się powtarzanie liczb, 
czemuś jednak służy. Jest 
przyjemne, spotyka się z uznaniem 
dorosłych, a poza tym przygotowuje 
do tego, żeby liczyć rozumnie. 

Nauka liczenia jest niebywale 
trudna, jednak niezwykle ważna, 
gdyż rozwijanie umiejętności 
liczenia i rozwój rozumienia pojęcia 
liczby są nierozerwalnie z sobą 
połączone. 
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