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Już w przedszkolu…

• Zwiastuny trudności w uczeniu się matematyki, 
często zauważyd można już w wieku przedszkolnym –
np. dziecko wolniej niż inny opanowuje umiejętnośd 
przeliczania, ma słabszą orientację w przestrzeni, 
dłużej utrzymuje się u niego rozumowanie 
przedoperacyjne.

• W terapii pedagogicznej istotne znaczenie ma 
wczesne rozpoznanie trudności i wczesne podjęcie 
działao stymulujących, korekcyjnych i 
kompensacyjnych.



• W przypadku wielu uczniów, nawet tych, którzy formalnie są 
już w klasie I czy nawet II w terapii trzeba będzie się cofnąd do 
tego, co w zakresie edukacji matematycznej dziecko powinno 
osiągnąd w wieku przedszkolnym.

• Prezentacja ta przedstawia edukację matematyczną w 
przedszkolu, a jednocześnie obrazuje to, od czego najczęściej 
w terapii pedagogicznej uczniów z trudnościami w uczeniu się 
matematyki na etapie wczesnoszkolnym, trzeba będzie 

zacząd.



Poprzednia podstawa programowa



Stara podstawa programowa



Aktualna podstawa programowa



Aktualna podstawa programowa

Zadania przedszkola

15. Systematyczne wspieranie rozwoju 
mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 
do osiągnięcia przez nie poziomu 
umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.



Podstawa programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania 
przedszkolnego

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko 
przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

5) Odpowiada na pytania, odpowiada o zdarzeniach z 
przedszkola, objaśnia kolejnośd zdarzeo w prostych 
historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, 
recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;



Podstawa programowa
osiągnięcia dziecka cd.



Treści kształcenia



• Pokazane na poprzednim slajdzie ilustracje, to okładki bardzo dobrych 
materiałów dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu.

• W dalszej części prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu 
edukacji matematycznej w przedszkolu, w oparciu o program Dziecięca 
matematyka.

• Program jest bardzo dobrym materiałem, niezwykle pomocnym dla 
nauczycieli i nauczycieli terapeutów. Doskonale porządkuje zagadnienia w 
działy a jednocześnie wskazuje, co należy w danym zakresie robid z dziedmi 
w różnym wieku.

• Może to byd niezwykle pomocne dla nauczycieli terapeutów, którzy 
pracują z dziedmi z opóźnieniami rozwoju, którzy mogą np. stwierdzid, że 
ośmioletnie dziecko, z którym pracują osiągnęło właśnie w jakimś zakresie 
poziom pięciolatka i można zatem przejśd do zadao przewidzianych dla 
sześciolatków.



Treści kształcenia



• Poniżej znajduje się szereg slajdów obrazujących, jakie 
aktywności można przeprowadzid z dziedmi w obrębie 
poszczególnych bloków programowych.

• Slajdy nie mają objaśnieo. W wielu wypadkach te objaśnienia 
nie są konieczne, bowiem ilustracje są czytelne i można się 
domyślid o co chodzi.

• Jednak najlepiej byłoby przeglądad slajdy dotyczące 
poszczególnych bloków programowych jednocześnie 
przeglądając skan programu Dziecięca matematyka, do 
którego zdjęcia się odnoszą.



1. Orientacja przestrzenna

• Świadomośd własnego ciała – schemat ciała 

• Rozpatrywanie otoczenia ze swojego punktu 
widzenia – dziecięcy egocentryzm – góra, dół, 
przed za, strona prawa i lewa 

• Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby –
decentracja – kierowanie inną osobą, co widzi 
miś

• Orientacja na kartce papieru - rysowanie pod 
dyktando, labirynty



Orientacja przestrzenna



Orientacja przestrzenna



Orientacja przestrzenna



2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu

• Zdolnośd do wychwytywania tego, co się 
powtarza

• Układanie prostych rytmów

• Wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności

• Rytmy analogiczne

• Rytmiczna organizacja czasu – dzieo i noc, 
pory roku, dni tygodnia, miesiące



Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
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Rytmy i rytmiczna organizacja czasu



3. Przyczyna i skutek
Przewidywanie następstw

• Łączenie czynności i ich skutku – posolid – jest słone, dodad 
cukier – jest słodkie, jest ciemno- zapalid światło – jest jasno. 

• Łaocuszki czynności: myję ręce - siadam przy stoliku – jem –
odnoszę naczynia.

• Zmiany odwracalne i nieodwracalne: budowanie i burzenie 
wieży z kloców, zapalanie i gaszenie światła, świeczki, rozbicie 
kubka, zapalenie zapałki, zakolorowanie obrazka, mieszanie 
farb.

• Rozcinanie i układanie obrazków.

• Układanie historyjek obrazkowych i ich opowiadanie.

• Wydobywanie rozumowania przyczynowo-skutkowego: woda 
zamarzła, wiewiórka gromadzi zapasy – dlaczego?



Przyczyna i skutek
Przewidywanie następstw
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Przewidywanie następstw



4. Kształtowanie umiejętności 
liczenia obiektów

• Wyodrębnianie przedmiotów do policzenia

• Szacowanie – ile może byd?

• Liczenie ze wskazywaniem (podpowiadamy liczebniki), od 
różnej strony

• Liczenie palców

• Dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

• Pokazywanie na palcach ile jest

• Ilustrowanie na zbiorach zastępczych

• Liczenie od dowolnej liczby w przód i wspak

• Liczenie po 5 i po 10



Kształtowanie umiejętności 
liczenia obiektów

• Prawidłowości liczenia

- używanie właściwych słów, we właściwym porządku,

- jeden obiekt, jeden liczebnik,

- nie można omijad, 

- nie można liczyd dwa razy.

• Czy dobrze liczy?

• Ile jest policzonych obiektów? 



Kształtowanie umiejętności 
liczenia obiektów
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Kształtowanie umiejętności 
liczenia obiektów

• Nawlecz 5 razy po 5 korali



5. Dodawanie i odejmowanie, 
rozdawanie i rozdzielanie po kilka

• Ustalanie, że po dodaniu (dołożeniu czegoś) jest więcej, a po odjęciu 
(zabraniu) mniej

• Liczenie ile obiektów jest po dodaniu, po odjęciu

• Zginanie i prostowanie palców i liczenie  

• Ilustrowanie na palcach ile jest obiektów, ile dołożono (zabrano) i ustalanie 
ile jest po dołożeniu (zabraniu) – ustalanie wyniku dodawania i 
odejmowania

• Zadania tekstowe – Zajączek ma 4 marchewki, zjadł dwie. Ile mu zostało?

• Rozdawanie np. po dwa

• Rozdzielanie tak, by każdy dostał tyle samo

• Rozwiązywanie zadao na zbiorach zastępczych (zadanie o jabłkach ilustrują 
na patyczkach)

• Gry wymagające rachowania – domino, gry kostkowe, na centymetrze (kto 
szybciej dojdzie do…)



Dodawanie i odejmowanie, 
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Dodawanie i odejmowanie, 
rozdawanie i rozdzielanie po kilka

• O

• Od Smyka do Matematyka

• https://matmaigry.pl/
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Dodawanie i odejmowanie, 
rozdawanie i rozdzielanie po kilka

Slajd obrazuje grę w 
kolorowe jajeczka.
Ponieważ zbliża się 

Wielkanoc gra może 
byd interesującym 

zajęciem dla 
pozostających w 
domu dzieci w 

wieku 5 do 10 lat.
Instrukcja do gry 
zamieszczona jest 
odrębnym pliku.



Dodawanie i odejmowanie, 
rozdawanie i rozdzielanie po kilka

• Wiadomo na ile części dzielimy - podział

• Nie wiadomo po ile dostaną



Dodawanie i odejmowanie, 
rozdawanie i rozdzielanie po kilka

• Dzielenie po kilka - mieszczenie

• Nie wiadomo ile będzie kupek



Dodawanie i odejmowanie, 
rozdawanie i rozdzielanie po kilka



6. Klasyfikacja

• Takie same i inne, pasuje, nie pasuje

• Gromadzenie potrzebnych rzeczy np. do 
piaskownicy

• Sortowanie, grupowanie wg kryterium, 
dobieranie par

• Klasyfikowanie ze względu na więcej niż jedno 
kryterium (karty logiczne, klocki logiczne)



Klasyfikacja
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7. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej 
liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany 

sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. 
Równolicznośd. Przybliżenie dzieciom aspektu 

kardynalnego liczby

• Sprawdzanie liczebności, wprowadzanie zmian w układzie i 
ponowne sprawdzanie liczebności

• Porównywanie liczebności zbiorów złożonych z elementów 
różnej wielkości – dobieranie w pary, przeliczanie

• Ustalanie czego jest więcej, o ile więcej, o ile mniej

• Tego jest pięd i tego jest pięd – aspekt kardynalny
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8. Ustawianie po kolei, numerowanie. 
Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego 

liczby

• Ustawianie przedmiotów w serie: wg wielkości, 
jasności barwy, liczby elementów składowych

• Ustawianie w szeregu i wskazywanie – pierwszy, 
drugi…, od lewej, od prawej

• Szeregi liczbowe – winda, polowanie na tygrysa, 
kartofel, loteryjki, Piotruś, układ kropek na kostce



Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie 
dzieciom aspektu porządkowego liczby
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Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie 
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9. Długośd: kształtowanie umiejętności 
mierzenia i pomaganie dzieciom w 

uświadomieniu sobie stałości długości

• Porównywanie obiektów (dwóch i więcej) – tej samej 
długości, dłuższy, krótszy

• Mierzenie długości krokami, stopami, dłonią

• Odmierzanie długości - klockami, sznurkiem, kredką

• Ustalanie równej długości pasków, sznurków, 
drucików, pomimo zmian w ich wyglądzie

• Narzędzia pomiaru długości – centymetr krawiecki, 
miarka stolarska, linijka



Długośd: kształtowanie umiejętności mierzenia i 
pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie 

stałości długości



Długośd: kształtowanie umiejętności mierzenia i 
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10. Intuicje geometryczne

• Wyodrębnianie kształtu jako cechy przedmiotu 
i nazywanie go: kwadratowe - kwadrat, 
prostokątne - prostokąt, trójkątne - trójkąt, 
okrągłe – koło 

• Intuicyjne rozróżnianie figur

• Układanie większych całości mozaikowych z 
figur geometrycznych

• Odbicia lustrzane



10. Intuicje geometryczne
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11. Kształtowanie odporności emocjonalnej 
dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego

• Kształtowanie zdolności do wysiłku 
intelektualnego w sytuacjach pełnych napięd

• Wdrażanie do znoszenia porażki bez 
przerywania i porzucania czynności

• Wdrażanie do godnego funkcjonowania w roli 
zwycięzcy i pokonanego

- granie w różne gry

- konstruowanie gier 
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zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i 
zdolności do wysiłku intelektualnego



12. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej 
ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest go 

więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynu.

• Dolewanie i odlewanie wody

• Wielokrotne wlewanie miarką

• Odlewanie miarką i ustalanie ile zostało

• Obserwowanie wody w zakręconych butelkach

• Zapoznanie z opakowaniami produktów płynnych

• Przelewanie z mniejszych do większych butelek

Conservation task.mp4


Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej 
ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest go 

więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynu.



13. Waga i ważenie

• Konstruowanie wagi np. z patyka, sznurka, 
torebek foliowych

• Ustalanie co jest cięższe

• Ważenie klockami różnych przedmiotów

• Formułowanie reguł ważenia

• Oddzielanie cechy ciężaru od wielkości

• Paczkowanie towarów wg wagi
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14. Układanie i rozwiązywanie zadao z treścią. 
Zapisywanie czynności matematycznych w 

sposób dostępny dla sześciolatków

• Układanie zadao z treścią do obrazków i ich rozwiązywanie

• Układanie zadao z treścią bez obrazków

• Zapisywanie i odczytywanie czynności matematycznych –
znaki =, <, >, +, -
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• Przedstawione zdjęcia obrazują w pewnym 
stopniu sposoby rozwijania umiejętności 
stanowiących podstawę dla uczenia się 
matematyki w warunkach szkolnych.

• Niektóre slajdy wymagały będą objaśnieo w 
czasie zajęd prowadzonych w tradycyjny 
sposób.


