
Dojrzałość do uczenia się matematyki 



Dojrzałość do uczenia się 
matematyki na sposób szkolny  

(w warunkach szkolnych) 
- Termin dojrzałość do uczenia się matematyki na 

sposób szkolny należy rozumieć jako:  
- odpowiedni poziom rozwoju tych procesów 

psychicznych, które dziecko angażuje w trakcie 
nabywania wiadomości i umiejętności 
matematycznych w szkole (w warunkach 
klasowo-lekcyjnych) – duża grupa, różny poziom możliwości 
dzieci, jeden nauczyciel, nauczyciel mówi do wszystkich, określone 
tempo pracy, patrzenie na tablicę, wykonywanie różnych czynności, 
lęk przed popełnieniem błędu,  

 



Dojrzałość do uczenia się matematyki  
- zakres, komponenty 

1. Dziecięce liczenie 

2. Operacyjne rozumowanie na poziomie 
konkretnym 

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

4. Dojrzałość emocjonalna 

5. Zdolność do syntetyzowania i zintegrowania 
funkcji percepcyjno-motorycznych 



Dziecięce liczenie 

Co to jest dziecięce liczenie? 
Terminem dziecięce liczenie określa się to wszystko, co o 

liczbach i liczeniu wie i co w zakresie operowania na 
liczbach potrafi dziecko zanim pójdzie do klasy 
pierwszej. 

Wiedzę tę i umiejętności dziecko nabywa w edukacji 
domowej – poprzez obserwowanie sytuacji z życia 
codziennego, a także z kontaktów z rówieśnikami i z 
edukacji przedszkolnej. 

Nabywanie tych umiejętności bazuje na naturalnych 
intuicjach pozwalających na wychwytywanie 
prawidłowości liczenia, a także jest wynikiem celowych 
działań edukacyjnych prowadzonych w ‘zerówce’.  



Diagnozowanie dziecięcego liczenia 

• Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia prawidłowego od nieprawidłowego – 
liczenie 18 kasztanów 

• Respektowanie umów – gra kostką 

• Porównywanie liczebności zbiorów – fasolki i kasztany 
 – przeliczanie, dobieranie w pary 

• Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – fasolki  
– wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania  

 na palcach lub w pamięci 

 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 

• Dziecku przedstawia się pacynkę – Kosmatka – jako istotę 
sympatyczną, milutką, pozwala mu się z pacynką przywitać, 
pogłaskać po główce, podrapać po brzuszku. Wyjaśnia się, że 
Kosmatek potrafi klaskać, podskakiwać, drapać się za uszkiem, ale 
nie umie liczyć. 

• Następnie pyta się dziecko, czy ono potrafi liczyć (dzieci z reguły 
odpowiadają, że potrafią) i czy w takim razie nauczy liczyć Kosmatka. 

• Czemu służy ta rozmowa – ośmieleniu dziecka, nawiązaniu kontaktu, 
wzbudzeniu sympatii do Kosmatka i chęci do dalszego działania, 
postawieniu dziecka w roli eksperta – kogoś kto się na liczeniu zna 
oraz wzbudzeniu u dziecka poczucia wyższej pozycji społecznej niż 
pozycja Kosmatka, który jest zabawką. 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 
• Kiedy dziecko zgodzi się uczyć Kosmatka liczyć, mówimy do dziecka 

„to zobacz jak on liczy”.  
• Następnie animując pacynkę liczymy 18 kasztanów, popełniając 

błędy. 
• W pierwszym liczeniu Kosmatek prawidłowo liczy 5 pierwszych 

kasztanów a następnie zaczyna do liczenia używać przymiotników 
(np. brązowy kasztan, duży kasztan, dziurawy kasztan) – należy 
pamiętać, że liczebniki są wymieniane we właściwej kolejności, tylko 
między nie wplatane są przymiotniki). 

• Dziecko może reagować już w trakcie liczenia albo poczekać do 
końca liczenia. Jeśli spontanicznie dziecko nie zaczęło mówić, co 
Kosmatek źle robił, należy dziecko zapytać, czy Kosmatek dobrze 
liczył kasztany. 

• Kiedy dziecko wyjaśni, co Kosmatek źle robił prosimy, aby pokazało 
Kosmatkowi jak ono liczy. 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 

• W czasie, kiedy dziecko liczy kasztany, badający wskazuje palcem 
kolejne liczone kasztany oraz w razie potrzeby podpowiada dziecku 
liczebniki. 

• Następnie mówimy do dziecka, że zobaczymy czy Kosmatek już się 
nauczył i zaczynamy ponownie liczyć kasztany. 

• W drugim liczeniu Kosmatek przeskakuje niektóre kasztany 
(liczebniki wymienia we właściwej kolejności). 

• Pytamy dziecko czy Kosmatek dobrze liczył kasztany. 

• Kiedy dziecko wyjaśni, co Kosmatek źle robił podsumowujemy 
dotychczasowe ustalenia zwracając się do Kosmatka: „nie można 
mówić duży kasztan, nie można przeskakiwać” i prosimy dziecko: „to 
pokaż Kosmatkowi jeszcze raz jak ty liczysz”. W trakcie liczenia przez 
dziecko, postępujemy tak jak poprzednio. 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 

• Następnie ponownie mówimy do dziecka, że zobaczymy czy 
Kosmatek już się nauczył i zaczynamy liczyć kasztany. 

• W trzecim liczeniu Kosmatek liczy kasztany przesuwając kilka 
garścią i wymieniając przy tym jeden liczebnik (liczebniki 
wymienia we właściwej kolejności). 

• Pytamy dziecko czy Kosmatek dobrze liczył kasztany. 

• Kiedy dziecko wyjaśni, co Kosmatek źle robił podsumowujemy 
dotychczasowe ustalenia zwracając się do Kosmatka: „nie 
można mówić duży kasztan, nie można przeskakiwać”, „nie 
można liczyć garścią” i prosimy dziecko: „to pokaż Kosmatkowi 
jeszcze raz jak ty liczysz”. W trakcie liczenia przez dziecko, 
postępujemy tak jak poprzednio. 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 

• Następnie ponownie mówimy do dziecka, że sprawdzimy jeszcze raz 
czy Kosmatek już się nauczył i zaczynamy liczyć kasztany. 

• W czwartym liczeniu Kosmatek liczy kasztany kilka razy dotykając 
ten sam kasztan i wypowiadając kolejne liczebniki (liczebniki 
wymienia we właściwej kolejności). 

• Pytamy dziecko czy Kosmatek tym razem dobrze liczył kasztany. 

• Kiedy dziecko wyjaśni, co Kosmatek źle robił, możemy znowu 
podsumować dotychczasowe ustalenia zwracając się do Kosmatka: 
„nie można mówić duży kasztan, nie można przeskakiwać, nie 
można liczyć garścią, nie można kilka razy liczyć tego samego 
kasztana” i prosimy dziecko: „to pokaż Kosmatkowi jeszcze raz jak ty 
liczysz”. W trakcie liczenia przez dziecko, postępujemy tak jak 
poprzednio. Jeśli dziecko niecierpliwi się tym, że miałoby ponownie 
liczyć kasztany, możemy nie prosić go ponownie o to, tylko przejść 
do kolejnej próby liczenia przez Kosmatka. 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 

• Następnie ponownie mówimy do dziecka, że sprawdzimy 
jeszcze raz czy Kosmatek może już umie liczyć i zaczynamy 
liczyć kasztany. 

• W piątym liczeniu Kosmatek liczy kasztany zaczynając od 
środka rzędu i liczy je do końca, a następnie z powrotem do 
drugiego końca (liczebniki wymienia we właściwej kolejności). 

• Pytamy dziecko czy Kosmatek tym razem dobrze liczył 
kasztany. 

• Kiedy dziecko wyjaśni, co Kosmatek źle robił, możemy zapytać 
odkąd dokąd można liczyć, czy można zaczynać liczenie od 
drugiej strony i można prosić dziecko, ale nie jest to konieczne, 
by raz jeszcze pokazało Kosmatkowi jak należy liczyć. 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 
• Następnie ponownie mówimy do dziecka, że damy Kosmatkowi ostatnią 

szansę i zobaczymy czy teraz już umie liczyć i zaczynamy liczyć kasztany. 

• W szóstym liczeniu Kosmatek liczy kasztany poprawnie. 

• Kiedy skończy zadajemy dziecku dwa pytania: 

1. Czy tym razem Kosmatek dobrze policzył kasztany? 

2. Ile jest wszystkich kasztanów? 

 

Pierwsze z tych pytań zadajemy po to, aby sprawdzić, czy dziecko dostrzegło, 
że tym razem liczenie było poprawne, czyli czy odróżnia liczenie 
prawidłowe od nieprawidłowego. 

Drugie z tych pytań zadajmy po to, aby sprawdzić czy dziecko rozumie 
podwójną rolę ostatniego wypowiadanego liczebnika – odnosi się on do 
ostatniego liczonego elementu a jednocześnie określa ile jest wszystkich 
policzonych elementów (rozumienie aspektu kardynalnego liczby). 



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 

• Dlaczego potrzebne są aż takie działania żeby sprawdzić czy dziecko 
sprawnie liczy? Czyż nie można zwyczajnie poprosić dziecko, aby 
pokazało jak liczy? 

• Poproszenie dziecka o pokazanie jak liczy da nam niewiele 
informacji. Bywa, że dzieci nie znają prawidłowości liczenia, jedynie 
liczą mechanicznie, w rytm własnego oddechu, bez rozumienia 
istoty liczenia. 

• Zabawy z Kosmatkiem pozwalają sprawdzić czy dziecko zna 
prawidłowości liczenia (są do tego określone słowa, nie można 
przeskakiwać, liczyć podwójnie, czy bez zachowania porządku), czy 
dziecko rozumie aspekt kardynalny liczby (wie ile jest policzonych 
elementów). Poza tym można zaobserwować czy dziecko potrafi się 
skupić, czy potrafi wyjaśniać, co złego zrobiła pacynka. Można wiele 
dowiedzieć się o funkcjonowaniu dziecka w sytuacji zadaniowej.  



Sprawne liczenie i rozróżnianie liczenia 
prawidłowego od nieprawidłowego 

 – liczenie 18 kasztanów 

• Dlaczego potrzebna jest pacynka, czy to dorosły nie może 
błędnie liczyć? 

• Dziecku może być niezręcznie wytykać błędy dorosłemu. 
Dorosłego dziecko traktuje jako autorytet, kogoś kto się zna na 
różnych rzeczach i się nie myli. 

• Sytuacja z Kosmatkiem ma bardziej wymiar zabawy i dziecko 
bez lęku może wykazać swoje kompetencje. 

• W zabawie z Kosmatkiem dziecko czuje się ekspertem, 
Kosmatek to istota o niższej pozycji społecznej, a zatem śmiało 
można wytykać jej błędy. 



Respektowanie umów  
– gra kostką 

• Matematyka pełna jest różnego rodzaju zasad, 
umów, reguł, które trzeba rozumieć i 
bezwzględnie przestrzegać – nie można dla 
wygody, czy innych korzyści ich nie respektować . 

• W diagnozowaniu dzieci sprawdza się czy 
potrafią prostą umowę zrozumieć, umowy tej się 
trzymać i dostrzegać, że ktoś inny tej umowy nie 
przestrzega. 

• To ważne kompetencje potrzebne do uczenia się 
matematyki. 



Respektowanie umów  
– gra kostką 

• Dorosły pyta dziecko, czy ono chce zagrać z 
Kosmatkiem w grę. 

• Po otrzymaniu zgody, wyjaśnia na czym gra 
będzie polegała: „Ty rzucasz kostką, Kosmatek 
rzuca kostką, kto wyrzuci więcej ten wygrywa”. 

•  Dziecko musi rzucać jako pierwsze, inaczej 
badanie nie będzie mogło zostać 
przeprowadzone.  

 



Respektowanie umów  
– gra kostką 

• Faza 1. Dziecko rzuca kostką. Pytamy ile wyrzuciło. Jeśli 
nie rozpoznaje układu oczek na kostce, powinno 
policzyć oczka. 

• Kosmatek (dorosły) „rzuca” kostką – w zasadzie nie 
jest to rzut, chodzi o takie ustawienie kostki żeby mieć 
mniej oczek niż dziecko. Jeżeli dziecko miało 1, należy 
też ustawić 1. Po „ustawieniu” kostki dorosły w imieniu 
Kosmatka mówi, „wygrałem”. 

• Czekamy na reakcję dziecka. Jeśli dziecko sygnalizuje, 
że coś jest nie tak, to mówimy do Kosmatka: „nie 
oszukuj”. 

• Powtarzamy dwa, trzy razy taką grę. 



Respektowanie umów  
– gra kostką 

• Kiedy Kosmatek 2-3 razy oszukuje, mówimy do 
dziecka, że może Kosmatek nie zrozumiał na 
czym polega gra i prosimy, aby dziecko wyjaśniło 
Kosmatkowi na czym polega ta gra. 

• Faza 2. Po wyjaśnieniu przez dziecko zasad gry, 
Kosmatek gra już dobrze i nie oszukuje. 

• Wtedy dorosły może normalnie rzucać kostką i 
mówić, że Kosmatek wygrał albo dziecko 
wygrało, albo jest remis. Tak 2-3 razy. 

• Obserwujemy, czy dziecko jest zadowolone – 
dostrzega, że Kosmatek teraz gra dobrze. 



 
Porównywanie liczebności 

zbiorów  
 • Dziecko rozpoczynające naukę w klasie I powinno rozumieć 

pojęcia: tyle samo, po równo, więcej, mniej. 
• Powinno także umieć ustalić równoliczność oraz różnoliczność 

zbiorów (czy w zbiorach jest tyle samo elementów czy w którymś 
zbiorze jest ich więcej albo mniej). 

• Porównania takiego można dokonać na dwa sposoby (dwoma 
metodami, czy też posługując się dwiema strategiami): 

1. Przeliczanie elementów jednego, a następnie drugiego zbioru i 
ustalanie czego jest więcej a czego mniej. 

2. Dobieranie elementów w pary (proszę nie używać określenia 
„parowanie”). 

• Dziecko rozpoczynające naukę w klasie I powinno potrafić posłużyć 
się obiema tymi strategiami.  

 
 
 
 

 



 
Porównywanie liczebności 

zbiorów  
 Do diagnozy umiejętności dziecka w tym zakresie 

wykorzystać można 19 fasolek i 17 kasztanów. 

Kupkę kasztanów i kupkę fasolek zsuwamy do 
siebie i pytamy dziecko: „jak myślisz, czego jest 
więcej kasztanów czy fasolek?” Pytanie to, 
sugeruje ocenę „na oko”, czyli próbę zgadnięcia 
czego jest więcej. Nie ma znaczenia czy dziecko 
poda trafną odpowiedź czy też błędną. 

 

 

 



 
Porównywanie liczebności 

zbiorów  
 Kiedy dziecko oceni „na oko” czego jest więcej, 

wydajemy polecenie: „sprawdź, żebyśmy 
wiedzieli dokładnie”.  

Polecenie należy podać dokładnie w takim 
brzmieniu, kluczowe jest słowo ‘sprawdź’, gdyż 
nie sugeruje ono jaką metodą dziecko ma się 
posłużyć. Absolutnie nie należy mówić np. 
policz, bo w ten sposób sugerujemy jak dziecko 
ma ustalić czego jest więcej. 

 

 

 

 

 



 
Porównywanie liczebności 

zbiorów  
 Jeżeli dziecko posługuje się metodą przeliczania: 

- policzyło np. ile jest kasztanów wówczas jeśli nie zabiera się za liczenie 
fasolek, można zapytać, „to ile jest kasztanów”, żeby z dzieckiem 
nawiązać kontakt, nie wolno natomiast, zapytać „a ile jest fasolek?”, 
gdyż to sugerowałoby, co dziecko ma dalej robić. A właśnie chodzi o 
sprawdzenie, czy dziecko wie, co ma robić. 

Bywa, że dziecko policzy elementy drugiego zbioru i nie pamięta ile było 
elementów w zbiorze pierwszym, wówczas można dziecku przypomnieć 
i należy sobie to odnotować. 

Bywa, że dziecko pamięta ile było kasztanów i ile było fasolek, ale nie wie, 
która z liczb jest większa. Należy to odnotować. 

W każdym przypadku, jeśli dziecko posłużyło się metodą przeliczania 
(skutecznie czy nieskutecznie), należy zapytać dziecko: „czy jest jeszcze 
inny sposób w jaki można sprawdzić czego jest więcej?” 

Jeśli widzimy, że dziecko nie ma żadnego pomysłu, można zasugerować: „a 
może można je jakoś poukładać?” 
 
 
 

 



 
Porównywanie liczebności 

zbiorów  
 Odnotowujemy czy dziecko potrafiło posłużyć 

się metodą dobierania w pracy, czy zrobiło to 
samodzielnie, czy też dopiero w wyniku 
podpowiedzi. 

Jeżeli dziecko od razu posłużyło się tą metodą, 
nie należy prosić o to, aby ustaliło czego jest 
więcej metodą przeliczania. 

 

 

 

 



 
Porównywanie liczebności 

zbiorów  
 Metoda dobierania elementów w pary jest strategią (metodą) 

rozwojowo wyższą niż przeliczanie.  
Co to znaczy? 
Znaczy to, że w rozwoju posługiwanie się tą metodą pojawia się 

później.  
Wynika to z tego, że chociaż metoda ta wydaje się być łatwiejszą, w 

istocie rzeczy taką nie jest, gdyż stosując tę metodę dziecko musi 
jednocześnie zajmować się elementami obu zbiorów, a to nie jest 
dla dziecka proste. 

Metoda dobierania w pary jest metodą niezawodną, zawsze prowadzi 
do dobrego wyniku, podczas gdy w czasie przeliczania dziecko 
może się pomylić, bądź zapomnieć wynik, czy też nie wiedzieć, 
która z liczb jest większa. 

A zatem wybór tej metody przez dziecko może świadczyć o tym, że 
jest ono świadome zalet i wad obu metod. 
 
 

 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Dziecko rozpoczynające naukę w klasie I powinno potrafić 
wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10 
licząc na palcach (albo innych zbiorach zastępczych). 

• Co to jest zbiór zastępczy? 
• Zbiór zastępczy to zbiór jakichś przedmiotów, które mogą 

zastąpić inne, o których jest mowa w zadaniu. Np. W 
zadaniu jest mowa o pączkach, ale pączki są zastępowane 
przez kasztany albo patyczki do liczenia, guziki czy też 
palce. 

• Zbiór zastępczy służy do „zastąpienia” tego o czym jest 
mowa w zadaniu i zilustrowania, na konkretach sytuacji 
opisanej w zadaniu. 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Dlaczego użycie zbioru zastępczego jest 
osiągnięciem edukacyjnym dziecka? 

• To, że dziecko potrafi użyć zbioru zastępczego 
wskazuje, że rozumie ono, że nie ma znaczenia o 
czym jest zadanie, jeśli są w nim takie same dane 
liczbowe, to wynik będzie ten sam i można go 
wyznaczyć np. na palcach czy patyczkach nawet 
jeśli zadanie dotyczy samochodów czy skrzynek. 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Dlaczego palce są najlepszym zbiorem zastępczym? 

• Mamy je zawsze przy sobie, zawsze jest ich taka sama 
liczba, nie trzeba przeliczać palców żeby pokazać np. 
siedem, bo rozpoznajemy to po ich układzie. 

• Rozwiązanie np. zadanie 7 + 2 na palcach, jest dużo 
bardziej efektywne niż zrobienie tego samego na 
patyczkach czy innych elementach – siedem palców 
prostujemy natychmiast (patyczki trzeba przeliczyć), 
dwa palce prostujemy (dwa patyczki dokładamy) i już 
widzimy wynik (musimy przeliczyć wszystkie patyczki). 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Dlaczego liczenie na palcach jest korzystne? 
• Liczenie na palcach jest naturalnym etapem w 

rozwoju liczenia (jeśli coś jest naturalnym 
etapem, to nie może być pominięte, nie da się 
np. nauczyć chodzić, zanim się nie nauczy stać), 
jest to etap pomiędzy liczeniem na konkretnych 
obiektach, których zadanie dotyczy, a liczeniem 
w pamięci. Przejście na liczenie w pamięci 
wymaga zgromadzenia wielu doświadczeń 
związanych z liczeniem na palcach. Dlatego 
trzeba zachęcać dzieci do liczenia na placach. 

 
 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Dlaczego niektórzy dorośli próbują zabronić dzieciom 
liczenia na palcach? 

• Ci którzy tak czynią nie mają wiedzy o tym, że liczenie na 
palcach jest korzystne. Próbują zabronić liczenia na 
palcach, bo uważają, że w ten sposób skłonią dziecko do 
liczenia w pamięci. 

• Dlaczego takie rozumowanie nie jest słuszne? 
• Zgromadzenie dużej liczby doświadczeń w liczeniu na 

palcach jest niezbędne dla przejścia do liczenia w pamięci, 
zabraniając liczenia na palcach uniemożliwiamy dziecku 
zgromadzenia takich doświadczeń i z pewnością nie 
wpływa to korzystnie na rozwój umiejętności liczenia w 
pamięci. 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Na czym polega doliczanie na palcach? 
• Doliczanie na palcach polega na tym, że pierwszy 

składnik dziecko ma w pamięci, a drugi ilustruje sobie 
na palcach i dolicza. 

• Np. 7+4 – w pamięci jest składnik 7, wystawiamy 4 
palce i liczymy: 7 (w pamięci) i liczymy kolejne palce: 8, 
9, 10, 11. 

• Analogicznie jest w przypadku odliczania na palcach. 
Np. 11 odjąć 3. 11 w pamięci, wyciągamy trzy palce i 
zginamy je mówiąc: 10, 9, 8. 

• Doliczanie i odliczanie na palcach pozwala na 
wykonywanie na palcach działań przekraczających 10. 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Jak diagnozuje się umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10? 
• 10 fasolek dziecko rozdziela pomiędzy siebie i dorosłego. Prosimy by 

sprawdziło ile ma fasolek. Informujemy, że my mamy pięć i pytamy czy 
dziecko ma tyle samo. 

• Następnie mówimy: „mam 5, daj mi 3”, kiedy dziecko przesunie w naszym 
kierunku 3 fasolki mówimy licząc fasolki: „1, 2, 3, 4, 5 dodać 1, 2, 3, ile to 
jest razem 5 dodać 3” zsuwamy fasolki ze sobą zdecydowanym gestem i 
zasłaniamy je dłońmi. 

• Czekamy chwilkę, by przekonać się czy dziecko potrafi liczyć w pamięci, 
bądź czy wyciągnie palce i spróbuje sobie sytuację dotyczącą fasolek 
przedstawić na palcach. 

• Niezależnie od tego czy dziecko poda wynik, czy nie, po chwili odsłaniamy 
fasolki i pozwalamy dziecku je przeliczyć dla ustalenia wyniku, bądź 
potwierdzenia obliczeń wykonanych w pamięci, bądź na palcach. 

• Następnie zadajemy kolejny przykład, tym razem na odejmowanie. 



Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 10 

• Po poprzednim zadaniu mamy 8 fasolek. Mówimy do dziecka: „mam 8, 
zabiorę 4”, odsuwamy cztery fasolki i mówiąc: „8 odjąć 4 ile to jest?” 
zakrywamy pozostałe fasolki dłońmi. 

• Czekamy chwilkę, by przekonać się czy dziecko potrafi liczyć w pamięci, 
bądź czy wyciągnie palce i spróbuje sobie sytuację dotyczącą fasolek 
przedstawić na palcach. 

• Niezależnie od tego czy dziecko poda wynik, czy nie, po chwili odsłaniamy 
fasolki i pozwalamy dziecku je przeliczyć dla ustalenia wyniku, bądź 
potwierdzenia obliczeń wykonanych w pamięci, bądź na palcach. 

• Następnie zadajemy kolejny przykład, na dodawanie i znów kolejny na 
odejmowanie i tak kilka razy. 

• Jeżeli dziecko nie jest w stanie wyznaczyć wyniku licząc w pamięci i 
samorzutnie nie wyciąga palców, zachęcamy je do liczenia na palcach. 
Musimy bowiem przekonać się, czy potrafi pomóc sobie palcami czyli czy 
potrafi wyznaczać wynik dodawania i odejmowania posługując się 
zbiorem zastępczym 



Operacyjne rozumowanie 

• Aby dziecko mogło sprawnie uczyć się 
matematyki w klasach I-III powinno rozumować 
operacyjnie na konkretach (czyli znajdować się w 
stadium operacji konkretnych). 

• W związku z obniżeniem wieku obowiązku 
szkolnego wiele dzieci w klasie I nie jest jeszcze 
na tym poziomie i pierwsze miesiące nauki w 
klasie I powinny być poświęcone na 
stymulowanie rozwoju (pojawienia się) 
operacyjnego rozumowania. 



Stadia rozwoju umysłowego  

według Piageta  



Rozumowanie przedoperacyjne  
a rozumowanie operacyjne 

• Przejście następuje zwykle w 7 roku życia 
(czyli między 6 i 7 urodzinami) 

• Istnieją różnice indywidualne sięgające dwóch 
lat w każdą stronę - 7  2 

• Dawniej w zerówce – obecnie klasa I 

• https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWV
u815o  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o
https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o


Rozumowanie przedoperacyjne 

• Brak rozumienia stałości liczby 
• Brak rozumienia odwracalności operacji 
• Kierowanie się spostrzeganiem (wielkości, ilości 

zajmowanego miejsca, wysokości słupa wody), a nie 
rozumowaniem 

• Nabywanie rozumienia analogii operacji na zbiorach 
zastępczych 

• Egocentryzm – brak umiejętności przyjmowania 
perspektywy drugiej osoby 

• Nabywanie umiejętności liczenia na palcach 
 



Rozumowanie operacyjne na konkretach 

• Zakres działalności matematycznej dotyczy 
tych aspektów, które można przedstawić na 
konkretach. 

• Definiowanie poprzez przykład – co to jest 
przyjaźń? – podaje przykład osób 

• Konieczne jest nauczanie czynnościowe, a 
następnie matematyzacja doświadczeń 
manipulacyjnych. 

 



Rozumowanie typu formalnego 

• Przejście z rozumowania operacyjnego na 
konkretach do rozumowania formalnego – 12 
rok życia. 

• Operacje umysłowe, których nie można 
zilustrować na przedmiotach. 

• Myślenie hipotetyczno-dedukcyjne 

• Inteligencja werbalna 

 



Diagnozowanie operacyjnego rozumowania 
• Operacyjne rozumowanie w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

• Operacyjne porządkowanie elementów w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

• Operacyjne rozumowanie w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa) 

• Operacyjne rozumowanie w zakresie stałości długości przy obserwowanych przekształceniach 

• Operacyjne rozumowanie w zakresie ustalania stałości objętości cieczy,  
przy transformacjach zmieniających jej wygląd 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

• Co to są ilości nieciągłe? 
• W odróżnieniu od ilości ciągłych – (woda w 

beczce, mąka w worku, sznurek), które są 
mierzalne – potrzeba miarki, żeby zmierzyć ile 
czegoś jest (miarka litrowa, waga, miarka 
długości), ilości nieciągłe są policzalne, można 
policzyć np. ile jest jabłek w koszyku, pączków na 
tacy, osób w autobusie. 

• Ilości nieciągłe zatem to pewne ilości czegoś, 
ilość czegoś w jakimś zbiorze. 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

• Do diagnozowania operacyjnego rozumowania w 
tym zakresie wykorzystuje się próby: 

• kółka małe i duże 

• kostki układane w paczki. 

 

• Możliwą do zastosowania próbą jest też próba z 
monetami. 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

• Kółka małe i duże  

- do badania potrzebnych jest 6 dużych kółek 
(krążków) oraz 6 małych. Duże mają średnicę 
4 cm, małe 2,5 cm. Powinny być w różnych 
kolorach. 

 

 

 

 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Próba 1. Krążki rozkładamy jak niżej. W trakcie rozkładania mówimy:  „Duże krążki 
ułożę tak, a małe tak. Jak chcesz to możesz policzyć, jak nie - to nie.” Dajemy dziecku 
chwilę czasu, a następnie pytamy: „Czy dużych i małych krążków jest tyle samo?, Czy 
może którychś jest więcej albo mniej?” 
Niezależnie od tego jakiej odpowiedzi udzieli dziecko pytamy: „A skąd to wiesz?” 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Próba 2. Duże krążki zostawiamy tak, jak leżały, a małe na oczach dziecka zsuwamy na 
środek bliżej siebie, tak, że zajmują mniej miejsca. 
Pytamy dziecko: „A jak tak zrobiłam, to dużych i małych krążków jest tyle samo?” 
A następnie pytamy: „A skąd to wiesz?” 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Próba 3. Małe krążki układamy „w komin” – jeden na drugim, a duże w rozsypce, tak, 
że zajmują więcej miejsca niż małe. 
Pytamy dziecko: „A jak tak ustawiłam, to dużych i małych krążków jest tyle samo?”, a 
następnie prosimy dziecko o wyjaśnienie skąd o tym wie. 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Próba 4. Duże krążki układamy „w komin” – jeden na drugim, a małe w rozsypce, tak, 
że zajmują więcej miejsca niż małe. 
Pytamy dziecko: „A jak tak ustawiłam, to dużych i małych krążków jest tyle samo?”, a 
następnie prosimy dziecko o wyjaśnienie skąd o tym wie. 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

• Kostki układane w paczki – 24 klocki sześcienne. 

• Prosimy dziecko, aby rozdzieliło kostki po równo między siebie i 
badającego. 

• Następnie prosimy dziecko, aby przeliczyło swoje i sami przeliczamy 
swoje. Informujemy: „Mam 12, ty ile masz?”, „To czy mamy po równo?” 

 

 

 

 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Próba 1. Ze swoich kostek budujemy paczkę. 
Pytamy dziecko: „Czy teraz, tu i tu jest tyle samo 
kostek?” 
A następnie pytamy: „A skąd to wiesz?” 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Prosimy, aby dziecko ze swoich kostek zbudowało taką 
samą paczkę. 
Następnie pytamy dziecko: „A czy teraz tu i tu jest tyle 
samo kostek?” 
 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Próba 2. Swoją paczkę przekształcamy (tak jak na rysunku po 
prawej stronie) 
Pytamy dziecko: „A jak tak zrobiłam, to w mojej paczce i twojej 
paczcie jest tyle samo kostek?” 
A następnie pytamy: „A skąd to wiesz?” 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Prosimy, aby dziecko ze swoich kostek zbudowało taką 
samą paczkę. 
Następnie pytamy dziecko: „A czy teraz tu i tu jest tyle 
samo kostek?” 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Próba 3. Burzymy swoją paczkę. 
Pytamy dziecko: „A jak tak zrobiłam, to tu i tu jest tyle 
samo kostek?” 
A następnie pytamy: „A skąd to wiesz?” 



Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

• Interpretacja wyników badania. 
Rozumowanie przedoperacyjne – dziecko kieruje się doznaniami 

wzrokowymi, spostrzega, że jakiś układ kółek czy kostek zajmuje 
więcej miejsca i twierdzi, że tam właśnie jest więcej kółek, czy 
kostek. Dziecko jest pewne swojego zdania. Wyjaśnia np. „bo te są 
odtąd dotąd, a te nie”. 

Przejściowy poziom rozumowania – dziecko wykazuje wątpliwości, nie 
jest pewne czy elementów jest tyle samo czy nie, przed chwilą 
przeliczało i stwierdziło, że jest ich tyle samo, ale to, co spostrzega 
sugeruje, że np. dużych kółek jest więcej. Waha się przy 
odpowiedzi, próbuje za każdym razem przeliczać elementy. 

Rozumowanie operacyjne – dla dziecka wszystko jest jasne, wie, że 
elementów jest tyle samo, chociaż są inaczej ułożone. Potrafi to 
wyjaśnić, np. mówiąc: „bo policzyłam”, „bo one są tylko inaczej 
poukładane”. 
 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

• Do diagnozowania operacyjnego 
rozumowania w tym zakresie wykorzystuje się 
próby: 

• domki i choinki  

• 20 patyczków. 

 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

• Domki i choinki 
• Do badania wykorzystuje się 10 domków oraz 10 

choinek różniących się od siebie wielkością. 
• Kładziemy na stole domki. Wybieramy najmniejszy i 

kładziemy go przed dzieckiem po jego lewej stronie i 
wyjaśniamy: „Tutaj jest droga (pokazujemy gestem), 
przy drodze stoją domki, to jest pierwszy, każdy 
następny jest trochę większy. Układaj dalej.” 

• Kiedy dziecko ułoży domki mówimy: „Po drugiej 
stronie drogi stoją choinki.” Układa największą i mówi: 
„Ta jest największa, układaj dalej.” I pokazuje gestem 
kierunek układania. 

 
 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

Kiedy domki i choinki są już ułożone, pytamy dziecko: 
„Czego jest więcej domków czy choinek?” 
Obserwujemy czy dziecko przelicza domki i choinki, czy 
też udziela odpowiedzi kierując się tym, co spostrzega 
– „skoro szereg domków jest dłuższy to jest ich więcej”. 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

Niezależnie od tego jakiej odpowiedzi udziela dziecko. Mówimy: 
„No to teraz sprawdzimy.” Bierzemy najmniejszy domek i 
najmniejszą choinkę i układamy razem. Sugerujemy dziecku by 
kontynuowało 
takie działanie. 
Kiedy wszystkie 
elementy są już  
ułożone pytamy: 
„To czego jest 
Więcej, domków 
czy choinek?” 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

• Interpretacja wyników badania 
• Rozumowanie przedoperacyjne – dziecko układa kilka domków, 

część pomija i nie potrafi ich włączyć do serii, podobnie jest z 
choinkami. Kiedy przy pomocy dorosłego szeregi są ułożone dziecko 
uznaje, że więcej jest domków, bo ich szereg jest dłuższy. 

• Przejściowy poziom rozumowania – dziecko metodą prób i błędów 
próbuje ułożyć szereg domków i choinek. Jeśli jest wytrwałe, 
doprowadza zadanie tą metodą do końca. Zapytane czego jest 
więcej będzie miało wątpliwości, będzie się wahało, bo z jednej 
strony spostrzega, że szereg domków jest dłuższy, ale z drugiej 
strony zaczyna być świadome, że elementy trzeba policzyć, bądź 
dobrać w pary. 

• Rozumowanie operacyjne – dziecko sprawnie układa szereg 
domków i choinek. Zapytane czego jest więcej od razu przystępuje 
do przeliczania elementów, nie sugeruje się tym, że jeden szereg 
jest dłuższy. 
 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

• 20 patyczków 

• Do badania potrzebnych jest 20 patyczków 
różniących się nieznacznie długością. 

• Najkrótszy ma około 2 cm – 2,5 cm, każdy kolejny 
jest dłuższy o 3 mm – 3,5 mm. 

• Niewielka różnica długości powoduje, że aby 
ustalić, który jest dłuższy trzeba je do siebie 
przyłożyć. 

• Patyczki można zrobić z listewki modelarskiej o 
przekroju kwadratu. 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

• Wysypujemy patyczki przed dzieckiem i 
wybieramy dwa najkrótsze. Kładziemy je przed 
dzieckiem mówiąc: „To są patyczki. Ułożę ci 
pierwsze dwa, każdy następny musi być trochę 
większy. (Pokazujemy gestem linię ukośną.) 
Układaj dalej.” 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

Interpretacja przebiegu i wyników badania 
Rozumowanie przedoperacyjne – dziecko układa krótkie 
szeregi, czasem jeden czasem kilka, nie jest w stanie włączyć 
pominiętego patyczka do serii. Rozumie, że kolejny patyczek 
ma być dłuższy, ale jeśli jakiś pominie to nie dąży do ułożenia 
go. 

 



Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

Przejściowy poziom rozumowania – dziecko pracuje metodą prób i błędów, 
przymierza, rezygnuje, odkłada patyczek, potem do niego wraca, rozsuwa, wstawia, 
ale nie czyni tego zbyt sprawnie. Przy dużej wytrwałości jest w stanie zadanie 
doprowadzić do końca. 
Rozumowanie operacyjne – dziecko bez trudu układa serię patyczków, jeśli jakiś 
pominie to potrafi przymierzyć, gdzie jest jego miejsce i rozsunąć właściwe 
patyczki. W zasadzie każdy patyczek bierze do ręki raz i znajduje dla niego miejsce. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa) 

• Do diagnozowania operacyjnego rozumowania 
w tym zakresie wykorzystuje się próbę: 

• plastelina. 

 

• Potrzebne są dwie plastelinowe kule wielkości 
dużego orzecha włoskiego. 

 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa) 

Dwie plastelinowe kule kładziemy przed dzieckiem i 
prosimy, aby sprawdziło czy w obu kulach jest tyle 
samo plasteliny. Jeśli dziecko twierdzi, że gdzieś jest 
więcej, odrywamy kawałek i poprawiamy kształt kulki. 
Pytamy dziecko ponownie o to samo i tak do chwili, 
kiedy dziecko twierdzi, że plasteliny w obu kulach jest 
tyle samo. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa) 

Próba 1. Z jednej z kul formujemy 
wałeczek i pytamy: „A czy teraz w 
kulce i w wałeczku jest tyle samo 
plasteliny, czy gdzieś jest więcej?” 
Niezależnie od odpowiedzi dziecka 
pytamy: „A skąd o tym wiesz?” albo 
„Dlaczego tak uważasz?” 
Jeśli dziecko sześcioletnie bez 
wahania twierdzi, że gdzieś plasteliny 
jest więcej warto zadać pytanie: „A 
co by było gdybyśmy z powrotem 
ulepili kulkę?” 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa) 

Z wałeczka z powrotem lepimy kulę i ponownie pytamy dziecko czy w obu 
kulach jest tyle samo plasteliny. Jeśli twierdzi, że nie jest tyle samo, to 
ujmujemy trochę i poprawiamy kształt kulki i tak do momentu, kiedy dziecko 
znowu będzie pewne, że w obu kulkach plasteliny jest tyle samo. 
Próba 2. Z jednej kulki formujemy placek, rozgniatając ją. Pytamy: „Czy teraz, 
jak tak zrobiłam, w kulce i w placku plasteliny jest tyle samo?” oraz prosimy 
o uzasadnienie dlaczego dziecko tak uważa. 
Dalsze postępowanie jest takie same jak w próbie pierwszej. 
 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa) 

Kiedy dziecko ponownie przekonane jest, że w obu kulach jest 
tyle samo plasteliny przystępujemy do próby trzeciej. 
Próba 3. Jedną kulkę rozdrabniamy na strzępki i pytamy 
dziecko:  „Czy teraz tu i tu jest tyle samo plasteliny?” 
Dalej postępujemy tak, jak w poprzednich próbach. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa) 

• Interpretacja wyników badania 
• Rozumowanie przedoperacyjne – dziecko kieruje się 

spostrzeżeniami wzrokowymi, uważa, że plasteliny jest więcej np. 
w wałku bo jest taki długi. Kiedy z powrotem ulepi się kulę, często 
twierdzi, że w obu kulach teraz nie jest tyle samo plasteliny. 

• Przejściowy poziom rozumowania – dziecko nie jest pewne jakiej 
udzielić odpowiedzi, niby wydaje mu się, że plasteliny nie jest tyle 
samo, ale z drugiej strony ma wrażenie, że powinno być jej tyle 
samo. Często, zapytane, co będzie jak się z powrotem ulepi kulkę 
będzie zdecydowanie twierdziło, że wtedy w obu kulach plasteliny 
będzie tyle samo. 

• Rozumowanie operacyjne – dziecko wie, że plasteliny jest tyle 
samo niezależnie od tego, w jaki sposób została odkształcona. 
Wyjaśnia np. że plasteliny jest tyle samo, tylko jest taki placek, czy 
taki wałek, ale jak się znowu zrobi kulkę to będzie tak samo. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

• Do diagnozowania operacyjnego 
rozumowania w tym zakresie wykorzystuje 
się próby: 

• druty 

• ścieżki z patyczków. 

 

 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

Dwa kosmate druty o tej samej długości kładziemy 
przed dzieckiem i prosimy, aby sprawdziło czy są tej 
samej długości. Pomagamy dziecku przytrzymując 
druty. Jeśli dziecko twierdzi, że któryś drut jest 
dłuższy, to trzeba go przyciąć. Kiedy dziecko jest 
przekonane, że oba druty są tej samej długości, 
możemy rozpocząć badanie. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

Próba 1. Z jednego z drutów formujemy kółeczko. I pytamy 
dziecko: „Czy teraz ten i ten drut są tej samej długości?” 
Niezależnie od odpowiedzi dziecka, pytamy: „Dlaczego tak 
uważasz?” albo „Skąd to wiesz?” 
Jeśli badamy sześciolatka, który zdecydowanie twierdzi, że któryś 
z drutów jest teraz dłuższy, pytamy: „A co będzie jak ten drut 
rozprostujemy?” 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

Rozprostujemy zwinięty drut i prosimy dziecko o sprawdzenie, 
czy są tej samej długości, czy też któryś trzeba przyciąć. Jeśli 
jest przekonane, że są tej samej długości, przystępujemy do 
próby drugiej. 
Próba 2. Z jednego z drutów formujemy zygzak w kształcie 
litery M. Dalej postępujemy tak jak w próbie pierwszej. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

Próba 3. Z jednego drutu formujemy sprężynkę. Dalej 
postępujemy tak jak w poprzednich próbach. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

• Do przeprowadzenia badania „ścieżki z patyczków” 
potrzebujemy po 6 patyczków w dwóch kolorach. 

• Patyczki kładziemy przed dzieckiem i pytamy, którego koloru 
patyczki wybiera. 

• Następnie mówimy: „Ja ze swoich patyczków zbuduję ścieżkę” 
i ścieżkę taką budujemy. 

• Prosimy dziecko, aby pod naszą ścieżką ułożyło ze swoich 
patyczków swoją ścieżkę. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

Pytamy dziecko: „Czy twoja i moja ścieżka są tej samej 
długości?” Następnie przystępujemy do próby pierwszej. 
Próba 1. Mówmy do dziecka: „Moja ścieżka zakręca tak.” I 
zmieniamy układ patyczków. Następnie pytamy: „Jak moja 
ścieżka tak zakręca, a twoja jest taka prosta, to czy twoja i moja 
ścieżka są tej samej długości?” 
Niezależnie od odpowiedzi dziecka pytamy: „A dlaczego tak 
uważasz?” 
 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

Prostujemy swoją ścieżkę, tak, że ponownie jedna znajduje się 
pod drugą. I pytamy czy teraz są tej samej długości. 
Próba 2. Mówimy do dziecka: „A teraz niech twoja ścieżka 
zakręca”. Kiedy dziecko skończy układać pytamy: „A teraz jak 
twoja ścieżka tak zakręca, a moja jest taka prosta, to czy są one 
tej samej długości?” 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie stałości długości 

• Interpretacja wyników badania 
• Rozumowanie przedoperacyjne – dziecko 

twierdzi, że prosty drut i prosta ścieżka są dłuższe. 
• Przejściowy poziom rozumowania – dziecko nie 

jest pewne, co odpowiedzieć, zapytane, co będzie 
jak się drut (ścieżkę) wyprostuje, będzie 
twierdziło, że wtedy będą tej samej długości. 

• Rozumowanie operacyjne – dziecko 
zdecydowanie rozumie, że druty i ścieżki są tej 
samej długości niezależnie od tego jak zostały 
przekształcone.  
 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości objętości 

• Do diagnozowania operacyjnego rozumowania w tym 
zakresie wykorzystuje się próbę: 

• woda w butelkach. 

 

Próba woda w butelkach jest modyfikacją klasycznej 
próby polegającej na przelewaniu wody. Ze względu na 
to, że woda jest w zakręconej butelce jest praktyczna 
w przeprowadzaniu, aczkolwiek nie jest to jedyny 
sposób, w jaki może przebiegać. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości objętości 

• Badający przygotowuje 3 butelki. Do dwóch 
nalewa tyle samo zabarwionej wody. W 
trzeciej nalewa wody mniej. Pyta dziecko czy 
w tych butelkach jest tyle samo wody, a 
następnie dolewa tyle, 

aby w każdej butelce 

było jej tyle samo. 

Butelki zostają  

zakręcone. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości objętości 

• Próba 1. Badający kładzie środkową butelkę i 
pyta: „Czy teraz w tych dwóch butelkach 
(wskazuje na butelki stojące) i w tej butelce 
(wskazuje butelkę leżącą) jest tyle samo 
wody? 

Niezależnie od odpowiedzi 

dziecka pyta dlaczego ono  

tak uważa. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości objętości 

• Butelka zostaje postawiona i ponownie 
pytamy, czy wody w trzech butelkach jest tyle 
samo. 

• Próba 2. Kładziemy teraz 

dwie butelki i dalej  

postępujemy jak w próbie 

pierwszej. 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości objętości 

• Próba 3. Zostawiamy jedną butelkę. Prosimy, 
aby dziecko zapamiętało ile jest wody w 
butelce, a następnie powoli kładziemy 
butelkę. Pytamy: „Czy teraz w tej butelce jest 
tyle samo wody ile było  
przedtem?” 

• Prosimy o postawienie  
butelki i pytamy  
o to samo. 

 

 



Operacyjne rozumowanie  
w zakresie ustalania stałości objętości 

Interpretacja wyników badania 

Rozumowanie przedoperacyjne – dziecko uważa że 
wody jest więcej tam, gdzie słup wody jest wyżej. 

Przejściowy poziom rozumowania – dziecko nie jest 
pewne, nie bardzo wie jakiej udzielić odpowiedzi, 
waha się. 

Rozumowanie operacyjne – dziecko wie, że wody 
jest tyle samo, tylko kiedy butelka jest położona 
to woda ta wygląda inaczej. 

 



Aspekty liczby 

• Liczbami posługujemy się na różne sposoby, np. 
do przeliczania, określania miejsca w 
uporządkowaniu czy do określania wyniku 
pomiaru. Jest to związane z tzw. aspektami liczby. 

• Dziecko w przedszkolu, a potem w klasach I-III 
poznaje liczbę w 4 aspektach: 

1. aspekt kardynalny (mnogościowy) 

2. aspekt porządkowy 

3. aspekt miarowy 

4. aspekt algebraiczny 



Aspekty liczby 

• Liczba kardynalna (liczba w aspekcie 
kardynalnym albo mnogościowym)  

-  liczba użyta do przeliczania zbioru, liczba 
określająca moc zbioru, liczba określająca 
liczbę elementów w zbiorze, liczba kardynalna 
zbioru. 

• Odpowiada na pytanie:  

- Ile elementów ma dany zbiór? 

 



Aspekty liczby 

• Liczba porządkowa (liczba w aspekcie 
porządkowym)  

- określa miejsce elementu w szeregu, 

-  informuje, który element jest rozpatrywany. 

 

• Odpowiada na pytanie:  

-  Który z kolei? Na którym miejscu? 

 



Aspekty liczby 

• Liczba w aspekcie miarowym  

- liczba użyta jako wynik pomiaru długości, 
masy, objętości (tzw. wielkości ciągłych), a 
także czasu. Wyrażona jest liczbą mianowaną. 

  

• Liczba w aspekcie algebraicznym  

- liczba jako element działania, np. rozkład 
liczby na składniki czy czynniki. 

 



Aspekty liczby 

• W biegu na 200 metrów brało udział  
7 zawodników. Pierwszy na metę przybiegł 
zawodnik, który uzyskał czas 20 sekund. 
Dwóch następnych miało czas 21 sekund. 
Czwarty zawodnik przebiegł trasę w czasie  
22 sekund, a pozostali trzej mieli czas powyżej 
23 sekund. 

kardynalny  porządkowy miarowy 



Aspekty liczby 

• W przedszkolu dzieci opanowują aspekt 
kardynalny i porządkowy liczby. 

• W klasie I pogłębiają rozumienie liczby w jej 
aspektach kardynalnym i porządkowym oraz 
opanowują aspekt miarowy i algebraiczny. 

• W klasie II i III sprawnie operują liczbami w 
wymienionych aspektach. 



Rozumowanie operacyjne  
a aspekty liczby  

• Rozwój operacyjnego rozumowania na 
konkretach powiązany jest z kształtowaniem 
się pojęcia liczby w jej poszczególnych 
aspektach. 

• W miarę rozwoju operacyjnego rozumowania, 
pogłębia się rozumienie liczby w jej 
poszczególnych aspektach. 



Rozumowanie operacyjne  
a aspekty liczby  

Wskaźnik rozumowania operacyjnego 

1. Operacyjne rozumowanie w obrębie 
ustalania stałości ilości nieciągłych 

2. Operacyjne porządkowanie elementów w 
zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych 
serii 

3. Operacyjne rozumowanie w zakresie 
ustalania stałości masy (tworzywa) 

4. Operacyjne rozumowanie w zakresie 
stałości długości przy obserwowanych 
przekształceniach 

5. Operacyjne rozumowanie w zakresie 
ustalania stałości objętości cieczy,  
przy transformacjach zmieniających jej 
wygląd 

 

Aspekt liczby 
1. Aspekt kardynalny 

 
 

2. Aspekt porządkowy 
 
 

3. Aspekt miarowy 
 

4. Aspekt  miarowy 
 
 
 

5. Aspekt miarowy  
  
 
 
 
  



Diagnozowanie zdolności  
do odrywania się od konkretów  

i posługiwania reprezentacjami symbolicznymi 

• Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem 10 fasolek 
• Dziecko: 
- podaje właściwy wynik tylko wtedy, gdy fizycznie może 

policzyć elementy  
- ustala wynik na zbiorze zastępczym – liczy na palcach 

(technika?, dolicza?) 
- liczy w pamięci 



Diagnozowanie zdolności  
do odrywania się od konkretów  

i posługiwania reprezentacjami symbolicznymi 

• Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem 10 fasolek 
• Dziecko: 
- podaje właściwy wynik tylko wtedy, gdy fizycznie może 

policzyć elementy  
- ustala wynik na zbiorze zastępczym – liczy na palcach 

(technika?, dolicza?) 
- liczy w pamięci 



Diagnozowanie dojrzałości 
emocjonalnej 

• Pozytywne nastawienie do samodzielnego 
rozwiązywania zadań. 

• Odporność emocjonalna na sytuacje trudne 
intelektualnie (zdolność do kierowania swoim 
zachowaniem w sposób racjonalny mimo 
przeżywanych napięć. 

Obserwacja w trakcie wykonywania zadań. 










