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ROZWÓJ MATEMATYCZNY DZIECI
                 Kompetencje matematyczne dziecka na progu pierwszej klasy to konsekwencja
wielowątkowego  i  złożonego  procesu  rozwojowego  na  który  składają  się  dotychczasowe
osiągnięcia dziecka w sferze percepcji, pamięci, motoryki i orientacji przestrzennej, myślenia.
Ramy tego artykuły nie  pozwalają na szczegółowe omówienie tych wszystkich obszarów,
chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre z nich:

Dziecięce liczenie: 
    Kompetencje matematyczne dziecka do 6-7 roku życia nazywamy dziecięcym  liczeniem.
W jego rozwoju ważne jest opanowanie poniżej opisanych zdolności.
1.  Wyodrębnienie z otoczenia elementów, które tworzą jakiś zbiór, klasę. Dziecko musi być
zdolne  do  segregowania  przedmiotów  według  jakiegoś  kryterium  np.  kredki,  klocki,
samochodziki,  drzewa,  łyżki,  klocki  czerwone,  klocki  żółte  itd.  Dziecko  musi  po  prostu
wyodrębnić przedmioty do policzenia.  Narzędziem umysłowym ułatwiającym segregację jest
oczywiście język (mowa), który porządkuje otoczenie. Mówimy do dziecka do tego pudełka
wrzucimy  wszystkie  klocki a  do  tego  samochodziki. Praktyka  terapeutyczna  wykazuje
jednak,  że  nawet  dzieci  z  zaburzonym  znacznie  rozwojem  rozumienia  mowy  ale  o
prawidłowym  potencjale  intelektualnym,  dokonują  takich  klasyfikacji  o  ile  im
zademonstrujemy  polecenie.   Wniosek  jest  taki,  że  jeśli  chcemy  rozwijać  kompetencje
matematyczne naszego małego  dziecka,  sprawić  aby w szkole  i  w życiu  radziło  sobie  z
matematyką, już w okresie  2-3 lat zabawiajmy się z nim w segregowanie przedmiotów takich
samych  a  następnie  według  wybranych  cech,  początkowo koloru,  potem kształtu,  potem
wielkości.

Przykładowe ćwiczenia:                                                                                                               
Ćwiczenie 1.  Gromadzenie w pudełeczkach takich samych przedmiotów – wprowadzenie 
nazwy np. „czerwone klocki”
Ćwiczenie 2.    Różnicowanie; wrzucamy do pudełka z czerwonymi klockami żółty   klocek
i pytamy „ O czy wszystkie klocki są takie same, czy wszystkie pasują do siebie, który jest
inny?  

2.  Tworzenie schematu przeliczania: Dziecięce liczenie oparte jest też na rytmie i  geście
wskazywania. Dziecko obserwując dorosłych uczy się , że każdy przedmiot powinien być
wskazany  i  towarzyszy  temu  słowo  (liczebnik).  Na  tym  etapie  opanowuje  tzw.  schemat
przeliczania. Co to znaczy? Otóż dziecko powoli  zdobywa świadomość czy też nawyk, że
policzony musi być każdy przedmiot z wyodrębnionego zbioru, że każdy przedmiot może być
policzony tylko raz, że skoordynowane muszą być gest wskazania z liczonym przedmiotem i
wypowiadany liczebnik  - a wiec trzy elementy. Jednym słowem dziecko odkrywa zasadę
prawidłowego  liczenia:  „jeden  do  jednego”  –  jeden  liczony  przedmiot,  jeden  gest
wskazywania,  jeden  wypowiadany  liczebnik.  Częstym  błędem  u  dzieci  jest  brak
koordynacji między gestem wskazania a przedmiotem. To wygląda tak , jakby dziecko liczyło
bardziej swój ruch ręki niż przedmioty. Mówimy wtedy o nieprawidłowym rytmie liczenia.
Na tym etapie  ważny jest  rytm liczenia,  natomiast  dziecko może,  i  często tak się  dzieje,



wypowiadać przypadkowe liczebniki np. 1, 2 , 6 ,4 , 8. W miarę  powtarzania doświadczeń z
liczeniem  opanowuje  za  dorosłym  ich  prawidłową  kolejność.
Ćwiczenie: Jak pomóc dziecku kształtować prawidłowy rytm liczenia? Rodzicu staraj się aby
dziecko  przekładało,  przesuwało,  rzucało   liczone  przedmioty.  Aby ruch jaki  towarzyszy
liczeniu był obszerniejszy i bardziej odczuwalny niż dyskretny gest wskazywania.  Innym
sposobem jest włączanie odczuć ruchowych z całego ciała: np. liczenie schodów z wyraźnym
tupnięciem, liczenie podskoków na  kołach narysowanych kredą na podłodze itp.
3.  Określanie  ilości   przedmiotów  na  podstawie  intuicyjnego  rozumienia  wyjątkowego
znaczenia ostatniego liczebnika:  Rozumienie ilości czy też opanowanie tzw. pojęcia liczby to
długi  proces.  Najpierw  dziecko  pod  wpływem  zachowań  otoczenia  zaczyna  rozumować
intuicyjnie i dość mgliście, że ostatni wypowiadany liczebnik ma wyjątkowe znaczenie i jest
powiązany z pytaniem „ile jest?” W ten sposób dziecko początkowo określa ilość. Jeśli liczy
np. klocki 1, 2 , 3 , 4, 8, 3! , to na pytanie ile jest klocków odpowie, że 3!
Wielokrotne  liczenie  różnych  przedmiotów i  kojarzenie   wypowiadanych  liczebników ze
wzrokowo i  globalnie ocenianą ilością  przedmiotów – rozwija u dziecka obraz ilości na
język  matematyczny czyli  liczebniki.  Np.  jeśli  dziecko  liczy  wielokrotnie  przedmioty  w
granicach 10-12 to towarzyszy temu obraz wzrokowy , iż 2 to mało, mniej niż np. 10, 11.
Potem  coraz  lepiej  zapamiętuje  i  rejestruje  obraz  wzrokowy  z  czynnością  liczenia  i
liczebnikami.
4.  Umiejętność konstruowania zbioru o żądanej liczebności: Następnym etapem w rozwoju
dziecięcego liczenia jest nie tylko umiejętność przeliczania i odpowiadania na pytanie „ile
jest?” na podstawie ostatniego liczebnika.  Dziecko tworzy następny schemat; potrafi podać
żądaną liczbę przedmiotów , np. radzi sobie z takimi zadaniami jak: „przynieś 5 cukierków,
połóż na stół 8 łyżek!” itd.  Wiele dzieci, które sprawnie przeliczają, odpowiadają na pytanie
ile jest? nie radzą sobie jeszcze z takimi zadaniami. Wówczas należy ćwiczyć z dzieckiem tę
umiejętność. 
Ćwiczenie  przykładowe:  Musimy  włożyć  do  koszyka  6  jabłek!  –  mówimy  do  dziecka.
Pamiętaj aby przekładać po jednym jabłku. Rodzic liczy razem z dzieckiem po kolei każde
jabłko a przy szóstym bardzo wyraźnie akcentuje 6!!! Mamy już 6 jabłek! Policz jeszcze raz
sam, SPRAWDŹ!  Rodzic musi  pilnować aby dziecko odliczało po jednym przedmiocie,
żeby nie brało garścią, żeby liczyć razem z dzieckiem i żeby zaakcentować liczebnik, przy
którym należy skończyć. Dziecko powinno potem jeszcze raz przeliczyć – bo ten etap już
opanowało.
5.  Następny etap  rozwoju  kompetencji  liczenia  zmierzających  do  ukształtowania  pojęcia
liczby – to rozumienie, że 2  to 1+1, 3 to 2+1, 4 to 3+ 1, 5 to 4+1 ……..itd. Co to znaczy?
Dziecko rozumie i radzi sobie z zadaniami typu: „mam 3 cukierki w torebce a potrzebuję 4,
ile jeszcze muszę kupić?”, „masz 4 samochodziki, dołożę jeszcze jeden (dokładamy) ile teraz
masz?  Dziecko  powinno  wiedzieć  to  bez  liczenia.  Osiągnięty  w  ten  sposób  etap
matematyczny można  nazwać  rozumieniem ciągu  liczb  naturalnych. Oczywiście  dziecko
radzi sobie z takimi zadaniami  na podstawie konkretnych przedmiotów tzn. te trzy cukierki
w torebce dziecko powinno widzieć, i te 4 samochodziki też.
6. Zrozumienie ciągu liczb naturalnych bardzo pomaga w opanowaniu takich umiejętności
jak  porównywanie  ilości  lub  porównywanie  zbiorów techniką  przyporządkowania
elementów.  Zrozumienie pojęć ”tyle samo, więcej, mniej, o jeden więcej, o jeden mniej”.
7.  Sprawna umiejętność porównywania liczebności  zbiorów i  wielokrotne  doświadczenie
matematyczne  tego  typu  prowadzi  do  ukształtowania  tzw.  myślenia  operacyjnego  na
poziomie  rozumienia  stałości  ilości  nieciągłych. UWAGA!  To  jest  ten  etap  rozwoju
logicznego,  matematycznego  myślenia,  który  powinno  osiągnąć  dziecko  przed  progiem
pierwszej klasy szkoły podstawowej.



            Operacyjne rozumowanie w matematyce
 

Autorem teorii  rozwoju operacyjnego rozumowania jest  J.  Piaget.  Rozwój    umysłowy
człowieka  to  skomplikowany  i  długoletni  proces,  w  którym  występują  różne  stadia
rozwojowe,  przez  które  człowiek  musi  przejść,  szybciej  lub  wolniej.  Od  drugiego  do
dwunastego roku życia kształtują się takie czynności umysłowe, które pozwalają dziecku
myśleć o otaczającym świecie i przekształcać go w swoim umyśle. Najpierw pojawia się
okres  przedoperacyjny  (do  ok.  siódmego  roku  życia),  po  nim  przychodzi  czas  na
rozumowanie operacyjne. Dziecko rozumujące operacyjnie powinno radzić sobie z nauką
matematyki.  Myślenie  operacyjne  pozwala  dziecku  na  ustalenie  stałości  liczebności
porównywanych zbiorów, mimo  przemieszczania ich elementów, ustalenie miejsca liczby
stojącej  w  szeregu  liczb  (a  zatem znalezienie  jej  poprzednika  i  liczby  następującej  po
niej),zrozumienie  sensu  pomiaru  długości,  masy  i  objętości.  Poniżej  przedstawiamy
ćwiczenia,  które  warto  przeprowadzać  z  dzieckiem  pomagające  stymulować  myślenie
operacyjne.

ROZWIJANIE  MYŚLENIA  OPERACYJNEGO  W  ZAKRESIE  STAŁOŚCI  ILOŚCI
NIECIĄGŁYCH.

pomoce:    6 krążków dużych o średnicy 4 cm.

        6 krążków małych o średnicy 2 cm.

Krążki mogą być jednakowej grubości o różnych kolorach:

niebieskie, żółte, czerwone (po 2).

I próba:

dorosły mówi do dziecka:

Powiedz  gdzie  jest  więcej  krążków:  tu  (wskazuje  szereg  dużych),  czy  tu
(wskazuje szereg małych), a może tyle samo?

Gdy dziecko mówi, że np.: więcej, dorosły pyta

o ile więcej, a o ile mniej. 



II próba: 

Dorosły pyta:    A jak jest teraz? Gdzie jest mniej, a gdzie więcej krążków?

      Po  otrzymaniu  odpowiedzi  dorosły  pyta:  Dlaczego  tak
uważasz? 

III próba: 

Małe krążki rozkładamy, z dużych budujemy wieżę,
 

ROZWIJANIE  MYŚLENIA  OPERACYJNEGO  W  ZAKRESIE  SZEREGOWANIA
ELEMENTÓW.



Pomoc:   20 patyczków o grubości 5 mm. Największy patyczek powinien mieć
10 cm, a   każdy następny ma być o 3,5 mm krótszy.

 W tym eksperymencie dziecko ma ułożyć patyczki od najmniejszego do 
największego.

Dorosły  mówi:  to  są  patyczki  różnej  długości.  Trzeba  je  ułożyć  tak,  aby
pierwszy był najmniejszy, a ostatni największy. Jeżeli chcesz, to pierwszy może
być  największy,  a  ostatni  najmniejszy.  Ułóż  patyczki.  Wykorzystaj  do  tego
wszystkie,  które  tu  leżą.  Jeżeli  dziecko  nie  zrozumiało  polecenia,  dorosły
pokazuje układając 2 patyczki.

dokończ resztę. 

Dziecko, które nie potrafi tego ułożyć, układa tzw. małe szeregi złożone z 3 – 4
patyczków.

Stopniowo należy zwiększać ilość patyczków, aż do 20.



ROZWIJANIE  MYŚLENIA  OPERACYJNEGO  W  ZAKRESIE
STAŁOŚCI DŁUGOŚCI.

      pomoce:   2 druty tej samej długości,

   2 paski papieru tej samej długości,

      2 sznurki tej samej długości.

I  krok.

Powiedz czy  te  paski  są  tej  samej  długości?  Czy jeden jest  dłuższy  a  drugi
krótszy?.

Trzeba tak długo przycinać paski aż dziecko powie, że są równe.

 

Jeżeli dziecko powie, że  są równe , to zwijamy jeden pasek w ślimaka i pytamy.

 



                          

A teraz te paski są tej samej długości?  Czy może jeden jest dłuższy a drugi
krótszy. 

Aby dziecko zauważyło operacyjność musi stwierdzić, że oba paski są tej samej
długości.

Nie możemy mu tego powiedzieć, lecz samo musi do tego dojść.

Możemy natomiast:

powtarzać tę operację,

dokonać różnych operacji z z jednym paskiem (harmonijka, pogięcie itp.)

po każdej  operacji  rozprostować pogięty pasek i  przykładać do pierwszego i
pytać: A teraz 

są tej samej długości?

Z drugim paskiem można robić dowolne operacje. Można również zmieniać go
tylko 

w przestrzeni względem tego pierwszego i za każdym razem pytać czy są tej
samej długości.

 ROZWIJANIE  MYŚLENIA  OPERACYJNEGO  W  ZAKRESIE
STAŁOŚCI MASY.



pomoce:     plastelina – dzielimy ją na dwie równe części i kładziemy przed
dzieckiem.

I  krok.

Powiedz, czy te kule mają tyle samo plasteliny? 

Czy w tej kuli jest tyle samo plasteliny cz w tej kuli?

Trzeba tak długo ujmować lub dodawać plasteliny do jednej z kul aż dziecko
uzna, że teraz tu i tu jest tyle samo plasteliny.

   

II  krok. 

Jedną z kul rozwałkowujemy na długi rulon.

 

I pytamy:



Czy teraz tu (wskazujemy palcem) i tu jest tyle samo plasteliny?

Dlaczego tak uważasz?

Gdy dziecko mówi,  że  jest  gdzieś  więcej,  dziwimy się  tylko i  prosimy,  aby
dziecko 

z powrotem ukształtowało kulę.

I znowu pytamy. A czy teraz w tej kuli jest nadal tyle samo plasteliny co w tej?

Nie wyjaśniamy odwracalnego sensu przekształceń możemy natomiast:

- powtarzać tę operację, dokonywać różnych przekształceń jednej kuli (dzielić
na kuleczki drobne, lepić różne kształty) porównywać z tą pierwszą,

- po wykonanej operacji ponownie ulepić kule i zapytać. A teraz w tych kulach
jest tyle samo plasteliny?

Pytania – jak poprzednio.

III. Kształtowanie orientacji przestrzennej
      Kształtowanie orientacji  w przestrzeni poprawia  funkcjonowanie dziecka w otoczeniu.
Najlepszą metodą stymulacji jest dostarczenie dziecku doświadczeń a więc postawienie przed
nim zadań  do wykonania. Jednym słowem, nie tłumaczymy, pozwalamy doświadczać.
        Poniżej przedstawiamy ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu orientacji własnego ciała
oraz orientacji przestrzennej. 
1.  Wyznaczenie i nazywanie kierunków w przestrzenie poczynając od siebie: góra-dół,
z przodu - z tyłu, na wprost – za mną, z boku, lewa-prawa.

Pomoce w tym ćwiczeniu to:
- woreczek z fasolką lub pudełko

   a) Polecamy dziecku
Ręce w górę. Oczy spoglądają w górę na sufit. Teraz patrzymy w dół, kucamy.
Tu jest dół. Co znajduje się przed tobą? Co znajduje się za tobą?
Co znajduje się nad tobą? Co jest  pod tobą? Teraz należy stanąć przed dzieckiem i zapytać:
Gdzie stoję? Przed tobą. Potem stajemy za dzieckiem i mówimy:
Gdzie teraz stoję? Dobrze, za tobą.
  b) Proszę położyć woreczek z przodu, przed sobą. Proszę położyć woreczek za sobą, z tyłu.
Pytamy dziecko:  Co jeszcze stoi  za  tobą?  Teraz podnieś  rękę  tak,  aby woreczek był  nad
głową. Popatrz na woreczek. Co w górze jest. Teraz upuść woreczek i popatrz, w jaki sposób
spada  w dół. Teraz woreczek jest  na dole. Z dzieckiem bawimy się w ciągu kilku dni aż
opanuje podkreślone kategorie. 
  c) Dziecko siada. Obie dłonie kładzie obok siebie na piersiach. Posłuchaj, jak bije twoje
serce. Poszukaj, gdzie jest twoje serce. Po czasie podchodzimy do dziecka, kładziemy rękę na
lewej piersi i mówimy: tu bije twoje serce. Twoje serce jest po twojej lewej stronie. Stajemy
obok dziecka.  Twarz rodzica i  dziecka  zwrócona w tę  samą stronę?  Pokazujemy dziecku



swoje serce i mówimy. Moje serce jest po mojej lewej stronie. Po lewej stronie mamy serce.
Podnieś rękę, która jest najbliżej serca. To jest  lewa ręka. Ta druga to  prawa ręka. Można
zapisać pisakiem na rękach oznaczenia. Na lewej ręce literkę L i na prawej literkę P. Piszemy
literki  na  zewnętrznej  stronie  dłoni.  Proszę  położyć  woreczek  po  lewej  stronie.  Teraz
wyprostuj w lewą stronę lewą rękę. Co tam widzisz? Teraz połóż woreczek po swojej prawej
stronie. Wyciągnij swoją prawą rękę w prawą stronę. Co tam widzisz?
  d) Teraz oglądamy swoje ciało. Przesuń dłonią wzdłuż swojego ciała od głowy do stóp.
Teraz pokaż: lewe ucho, lewe oko, lewy policzek, lewą rękę, lewy bark, lewą nogę itd.
Pokaż prawe oko, prawe ucho, prawy policzek, prawą rękę, prawy cycuszek, prawą nogę itd.
e) Idziemy dwa kroki w prawo ... stop.
Teraz trzy kroki do przodu. Stop, 4 kroki do tyłu itp. – jest to zabawa, która nie tylko utrwala,
ale i sprawdza wcześniej wyuczoną orientację.

2.  Wyznaczenie  i  nazywanie  kierunków  oraz  położenia  przedmiotów  w stosunku do
drugiej  osoby.  Celem ćwiczeń  jest  pokazanie  dzieciom,  że  druga osoba ma podobny
schemat ciała oraz pokazanie,  jak zmieniają się kierunki w zależności od obrazu ciała
drugiej osoby od tego, czy ma zwróconą twarz  w tym samym kierunku czy w innym.
-Matka staje tyłem do dziecka i prosi, aby dziecko odszukało, gdzie jest  serce matki.  Teraz
pokaż rękę, która leży najbliżej serca. Napisz na tej ręce L.  pokaż teraz moją lewą nogę, lewe
ucho itp. Teraz pokaż mi, gdzie jest moja prawa noga, ucho, oko.
-Teraz dziecko mówi, ile kroków ma zrobić mama w tył, do przodu, w stronę lewą      i prawą.
-Dziecko teraz mówi, co widać z lewej strony mamy, co z prawej, co z tyłu, co z przodu.
Wymienia po 5 rzeczy.
-Teraz  podnosimy  rękę  lewą  do  góry  i  mówimy  dziecku,  że  lewą  podnosimy  i  powoli
obracamy się do dziecka. Pytamy czy dziecko widzi, gdzie teraz mama ma rękę i co jest po
lewej ręce matki.
-Te same ćwiczenia robimy z pomocą misia.  Sadzamy misia na krześle i  dziecko określa
gdzie jest  jego lewa ręka  i  prawa. Teraz obracamy misia  przodem do dziecka i  dziecko
określa, gdzie jest jego lewa i prawa ręka. 

3.  Różnicowanie,  wyznaczanie  i  nazywanie  kierunków  i  położenia  przedmiotów  w
przestrzeni w stosunku do innych przedmiotów.
Pomoce: stolik, kartka papieru, kolorowe kredki.
-Stawiamy krzesło przed dzieckiem. Dziecko ma pokazać, gdzie jest tył  i przód. Stań przed
krzesłem. Teraz stań za krzesłem. Powiedz, co jest przed krzesłem, a teraz za krzesłem, z tyłu
krzesła. Teraz usiądź na krześle i powiedz, co jest z lewej strony, a co jest z prawej.
4. Ćwiczenia sprzyjające orientacji na kartce papieru.
Sadzamy dziecko do stolika. Dziecko określa, gdzie jest lewa i prawa strona stołu, góra i dół.
Kładziemy kartkę papieru przed dzieckiem, określa, gdzie jest dół i góra kartki oraz prawa i
lewa strona. Dziecko określa strony kartki kredkami:
- czarną kredką górny brzeg,
- czerwoną kredką dolny brzeg,
- zieloną kredką lewy brzeg,
- niebieską kredką prawy brzeg.
Sprawdzamy  czy  dziecko  dobrze  oznaczyło.  Jeżeli  dziecko  myli  lewą  stronę  z  prawą,
to piszemy na rękach literki L i P. Teraz dziecko rysuje dokładnie jak mówi matka:
- dwie kreski od lewego brzegu do prawego rysujemy kolorem czerwonym,
- trzy kreski od prawego brzegu do lewego rysujemy kolorem niebieskim,
- dwie kreski od dołu do góry rysujemy kolorem brązowym,
- dwie kreski z góry na dół rysujemy w kolorze zielonym, 
- dwie kreski z lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu rysujemy w kolorze różowym,



- trzy kreski z prawego górnego rogu do lewego dolnego rogu rysujemy    kolorem żółtym,
-  jedną  kreską  z  prawego  dolnego  rogu  do  lewego  górnego  rogu  rysujemy   w  kolorze
czerwonym,
- jedną kreską z lewego rogu do prawego górnego rogu rysujemy w kolorze fioletowym,
- kreślenie wzorów egipskich. Dziecko dostaje mazak i kartkę w kratkę. Dorosły zaznacza
kropką początek szlaczka i dyktuje dziecku, co ma rysować i w jakim kierunku. Informuje
dziecko, że jedna kreska ma długość jednej kratki. Instrukcja brzmi: jedna kreska w prawo,
jedna kreska w dół, jedna kreska w prawo, jedna kreska w górę...Powtarzamy to polecenie
trzy razy i prosimy aby dziecko dokończyło szlaczek wg podanego wzoru. Wzory mogą być
różne. 
Wyżej opisane ćwiczenia są propozycją  do kształtowania orientacji przestrzennej schematu
własnego  ciała.  W  czasie   pracy  można  wprowadzać  nowe  pomysły  opierając  się  na
przedstawionym schemacie.
 
IV. Umiejętność dodawania i odejmowania

Umiejętność dodawania i odejmowania łączy się z nauką liczenia. Największe znaczenie ma
proces odrywania się od konkretów. Proces ten przebiega w kilku etapach:
1 Bardzo wcześnie dziecko interesuje się zmianami typu dodać i odjąć. Obserwuje czynność
dokładania (dosuwania), stwierdza: że ma dużo i cieszy się, że ma więcej. Widząc ubywanie
(odsuwanie,  zabieranie),  protestuje  bo  ma  mniej.  Po  każdej  takiej  zmianie  jest  skłonne
policzyć ile jest?
2.  Kolejny  etap  związany  jest  silnie  z  manipulacją  typu  dodać  i  odjąć.  Przy  dodawaniu
dziecko samo musi dołożyć( dosunąć, zsunąć razem) przedmioty do siebie, aby policzyć, ile
ich  jest  po  tej  czynności.  Przy  odejmowaniu  musi  odłożyć(odsunąć,  zabrać)  przedmioty
policzyć, ile ich zostało. Ustala wynik dodawania i odejmowania, kierując się zasadą: Muszę
je policzyć wszystkie.
3.  Następny wyższy etap  umiejętności  wiąże  się  ze  zrozumieniem,  że  przedmioty można
zastępować palcami. Liczenie na palcach pozwala dziecku przejść drogę od konkretów do
liczenia w pamięci, a więc do abstrakcji. Dlatego tak ważne jest aby nauczyć dziecko liczenia
na  palcach.  Prostowanie  palców  oznacza  czynność  dokładania,  zsuwania  przedmiotów.
Zginanie- czynność odsuwania, odejmowania przedmiotów. Po każdym takim ruchu dziecko
liczy palce i określa wynik dodawania i odejmowania.
4.Następny etap to opanowanie umiejętności liczenia wg zasady: doliczam i odliczam i znam
już wynik.  Chodzi o to, aby zamiast dążyć do policzenia wszystkich przedmiotów(palców),
dziecko mogło tylko doliczyć te dodane lub odliczyć odejmowane. Żeby tak się stało, musi
już  ujmować globalnie  małe  liczebności.  Na przykład;  jeżeli  wyrzucamy dwie  kostki,  na
jednej jest 5 oczek, na drugiej 3 na pytanie ile jest razem? Dziecko, które potrafi globalnie
ująć liczbę oczek, patrzy na kostkę z 5 oczkami, nie liczy ich( wie, że jest 5) i tylko dolicza
trzy oczka z drugiej kostki, aby ustalić, ze razem jest osiem. Jest to wyraźny krok naprzód
w rozwoju dziecka
5.Najwyższy etap  w tej  umiejętności  to  liczenie  w pamięci.  Dziecko nie  musi  już  liczyć
przedmiotów ani zbiorów zastępczych. Nie potrzebuje także doliczać lub odliczać aby ustalić
wynik  dodawania  i  odejmowania.  Przechodzenie  na  poziom rachowania  w  pamięci  trwa
długo,  jest  bardzo  złożony i  przebiega  stopniowo.   Zaczyna  się  od  łatwych  przykładów,
z dodawaniem i  odejmowaniem jeden lub dwa.  Jeżeli  wcześniej  dziecko ujmowało liczbę
elementów  globalnie,  takie  działania  stara  się  obliczać  w  pamięci.  W   trudniejszych
przypadkach  pomaga  sobie  jeszcze  palcami,  kiwaniem  głową  i  wyobrażaniem  sobie
czynności doliczania i odliczania. Dziecko przechodząc przez opisane etapy musi wykonać



setki  obliczeń.  Im  trening  będzie  intensywniejszy  i  mądrzej  prowadzony,  tym  szybciej
dziecko pokona drogę do liczenia w pamięci.

      Zabawy rozwijające umiejętność dodawania i odejmowania
     Zgodnie  z  przedstawionymi  wcześniej  prawidłowościami  trzeba  zacząć  od  sytuacji,  w 

których  dziecko  może  manipulować  przedmiotami  i  ustalać  ile  ich  jest  po
dodaniu( dosunięciu, dołożeniu) lub odjęciu( odsunięciu, zabraniu). Do ćwiczeń tego rodzaju
potrzebne są drobne przedmioty( kasztany, kamyki, klocki itp.).

      Zabawy   polegają  na  przeliczaniu  drobnych  przedmiotów  (najpierw  przez  dziecko)
a następnie  dosuwaniu  jeszcze  kilku  i  policzeniu  ile  jest  razem  (można  podpowiadać
liczebniki).  Później  powinna  nastąpić  zmiana  ról  i  to  dziecko  powinno  zadać  zadanie
dorosłemu. Podobne zadania należy wielokrotnie przeprowadzić z odejmowaniem. 

    Dodawanie i odejmowanie na palcach należy rozpocząć od liczenia swoich palców(dorosły
swoje, dziecko swoje0.Gest liczenia powinien być podkreślony prostowaniem palców albo
dotykaniem  policzka.  Do  zabawy  potrzebna  jest  kostka  do  gry.  Dorosły  rzuca  kostkę
a dziecko pokazuje na palcach ile kropek zostało wyrzuconych. Następuje zmiana ról.  Teraz
dziecko wyrzuca kostkę a dorosły pokazuje ile kropek zostało wyrzuconych. Ćwiczenie tego
rodzaju prowadzimy do momentu aż dziecko osiągnie biegłość w pokazywaniu na palcach. W
następnym etapie potrzebne będzie pudełko i  klocki.  Dorosły na oczach dziecka wyrzuca
przeliczając kilka klocków i informuje, ze w pudełku jest określona ilość klocków do której
zostają dołożone np. jeszcze dwa. Pyta dziecko; ile jest razem klocków w pudełku? Policz na
palcach( dodawanie, odejmowanie) dziecko zagląda do pudelka i sprawdza, czy się zgadza.
Dziecko  potrzebuje  dużej  liczby doświadczeń  tego rodzaju  aby dodawać  i  odejmować w
pamięci. Każda sytuacja życiowa może być dobrym pretekstem do trenowania umiejętności
dodawania i odejmowania.
   Nie trzeba i nie warto dzieciom wyjaśniać słownie na czym polega rachowanie. Każde
dziecko  samodzielnie  przechodzi  przechodzi  kolejne  etapy i  poziomy wyznaczania  sumy
i  różnicy.  Zadaniem  dorosłych  jest  jest  stwarzać  ku  temu  warunki(  sytuacje  zadaniowe,
zabawy i gry) i wspierać dzieci w rachowaniu. 

V. Emocje a uczenie się matematyki

Z badań  prowadzonych nad uczeniem  się matematyki wynika, że istnieje duża zależność
między procesami poznawczymi a emocjonalnymi podczas rozwiązywania zadań a zadanie
matematyczne jest swoistym rodzajem sytuacji problemowej. Do osiągnięcia sukcesu ważna
jest  zatem  nie  tylko  kondycja  złożonych  czynności  umysłowych  ale  również  odporność
emocjonalna  dziecka.  Może  być  ona  wyrażona  w  trzech  aspektach  jako  odporność  na
dystraktory,  utrzymująca  się  mimo doznawania  silnych emocji  negatywnych,  zdolność  do
kontrolowania  swoich  emocji,  a  także  ich  wpływu na  zachowanie  oraz  jako zdolność  do
koncentrowania  się  na  informacjach  ważnych,  prowadzących  do  osiągnięcia  sukcesu.  U
dzieci  (zwłaszcza  tych  o  niższym poziomie  rozumowania  matematycznego),  które   mają
ograniczone możliwości  formalnej  analizy zadania,  włącza  się  orientacja  emocjonalna.  W
konsekwencji  zadanie  matematyczne  nie  jest  już  wyzwaniem  intelektualnym,  lecz
emocjonalnym  i  stanowi  rodzaj  zagrożenia,  na  które  dziecko   reaguje  obronnie.  Dzieci
niedojrzałe  będą  zatem  unikać  sytuacji,  które  są  dla  nich  zagrożeniem  (odraczać
rozwiązywanie zadania, wychodzić do toalety, szukać czegoś w tornistrze, bądź wykazywać
jawny  opór), a to z kolei powoduje, że zmniejsza się ilość sytuacji umożliwiających dziecku
trening  matematyczny.  Jeżeli  takie  sytuacje  będą  się  powtarzać  wytworzy  się  negatywne



nastawienie do nauki matematyki. Na kształtowanie się dojrzałości emocjonalnej wpływ mają
doświadczenia z okresu wczesnego dzieciństwa.


