
	  

Matematyka	  już	  od	  przedszkola	  

Wiele	  dzieci	  już	  w	  wieku	  przedszkolnym	  z	  łatwością	  opanowuje	  umiejętność	  dodawania	  	  
odejmowania	  prostych	  działań	  matematycznych.	  Wydawać	  by	  się	  mogło,	  że	  będą	  one	  zawsze	  z	  
powodzeniem	  doskonalić	  swoje	  talenty	  w	  szkole.	  Okazuje	  się	  jednak,	  że	  istnieje	  wiele	  innych	  
uwarunkowań	  determinujących	  sukces	  matematyczny	  małego	  człowieka	  w	  szkole.	  	  

Należą	  do	  nich:	  

• Umiejętność	  rozumienia	  i	  wykonywania	  poleceń	  
• Koncentracja	  uwagi	  i	  pamięć	  
• Dostosowanie	  się	  do	  tempa	  pracy	  grupy	  
• Umiejętność	  dokonywania	  obliczeń	  za	  pomocą	  konkretów	  w	  celu	  zrozumienia	  zadania	  
• Poziom	  przyjemności	  z	  wykonywania	  ćwiczeń	  mający	  wpływ	  na	  motywację	  poznawania.	  

Nasuwa	  się	  pytanie:	  Jak	  skłonić	  dziecko	  do	  tego,	  by	  uczuło	  się	  wszystkiego,	  co	  jest	  mu	  potrzebne	  do	  
zdobycia	  powyższych	  umiejętności?	  

Na	  początku	  należy	  zadbać,	  aby	  nastawienie	  dziecka	  do	  pokonywania	  przeszkód	  było	  pozytywne.	  
Należy	  doprowadzić	  do	  sytuacji,	  by	  dziecko	  przed	  podjęciem	  wyzwania	  myślało:	  Wiem	  i	  potrafię	  to	  
zrobić…	  	  Jak	  się	  trochę	  zastanowię,	  na	  pewno	  mi	  się	  uda…	  	  Zrobiłem	  to	  z	  pomocą,	  ale	  następnym	  
razem	  spróbuję	  sam…	  

Myślenie	  o	  przegranej	  jeszcze	  przed	  rozpoczęciem	  pracy	  prowadzi	  do	  zniechęcenia	  i	  dekoncentracji.	  	  

Jeżeli	  mamy	  za	  sobą	  pierwszy	  krok	  polegający	  na	  zmotywowaniu	  małego	  człowieka	  do	  działania,	  
jeżeli	  wiemy,	  że	  dziecko	  z	  ufnością	  i	  wiarą	  we	  własne	  możliwości	  podchodzi	  do	  proponowanych	  
zabaw,	  zróbmy	  wszystko,	  by	  już	  we	  wczesnym	  dzieciństwie	  obudzić	  w	  nim	  intuicję	  i	  zdolności	  
matematyczne.	  Wtedy	  będzie	  ono	  traktowało	  matematykę	  jako	  część	  swojego	  świata	  i	  uzna,	  że	  
powyższe	  działania	  są	  niezbędne.	  

Pamiętajcie,	  iż	  podstawą	  matematyki	  jest	  poznawanie	  jej	  wszystkimi	  zmysłami	  i	  MUSI	  to	  być	  
zabawne.	  

Dziecko	  w	  naturalny	  sposób	  przyswaja	  na	  swój	  sposób	  umiejętności	  matematyczne:	  rzuca	  
przedmiotami	  i	  obserwuje,	  co	  się	  z	  nimi	  dzieje	  w	  otaczającym	  środowisku;	  zakrywa	  zabawki	  i	  bada	  po	  
jakimś	  czasie,	  czy	  nadal	  są	  w	  tym	  samym	  miejscu,	  ustawia	  samochody	  w	  szeregu	  jeden	  za	  drugim,	  
rozbiera	  zabawki	  na	  części	  itp.	  	  

Tak	  więc	  najważniejsze,	  by	  nauka	  matematyki	  była	  dla	  dziecka	  nieświadomym	  procesem,	  z	  którego	  
czerpie	  przyjemność	  w	  	  kontaktach	  z	  rodzicami,	  buduje	  poczucie	  własnej	  wartości	  i	  jest	  inspirowane	  
do	  działania.	  Powyższy	  przepis	  powinien	  być	  ukryty	  w	  wiecznej	  zabawie.	  Zabawy	  podczas	  jedzenia	  –	  
rozpoznawanie	  kształtów	  kanapek,	  ciastek	  prowadzą	  do	  szybkiego	  kojarzenia	  i	  zapamiętywania	  pojęć	  
wpływających	  na	  rozpoznawanie	  figur	  geometrycznych	  w	  szkole.	  

Rozwijanie	  poczucia	  ciała	  w	  przestrzeni,	  rozpoznawanie	  stron	  lewej	  i	  prawej	  dają	  dziecku	  szansę	  na	  
poznawanie	  pojęć	  matematycznych	  całym	  ciałem,	  a	  w	  przyszłości	  ułatwia	  naukę	  również	  geometrii.	  



	  

Poniżej	  podajemy	  przykłady	  zabaw	  z	  małym	  dzieckiem,	  jakie	  proponujemy	  w	  	  programie	  Edukacja	  
Fundamentalna	  dla	  przedszkoli.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


