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Wstêp. Dlaczego ksi¹¿kê Dzieciêca matematyka nale¿a³o odœwie¿yæ i uzupe³niæ  
po prawie dwudziestu latach od pierwszego wydania. Co zosta³o zachowane,  
a co zmieniono pod wp³ywem rosn¹cej wiedzy o rozwoju umys³owym  
dzieci i sposobach nabywania wiadomoœci i umiejêtnoœci matematycznych.
W jaki sposób korzystaæ z tej ksi¹¿ki w domu, w przedszkolu i w szkole  9

1. Co trzeba kszta³towaæ w umys³ach dzieci, aby by³y m¹drzejsze, wiêcej wiedzia³y  
i umia³y z matematyki? Jak nale¿y postêpowaæ, aby dzieci odnosi³y sukcesy 
w szkolnej edukacji i rozwija³y swoje uzdolnienia matematyczne  18

2. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci
2.1. Jak rozwija siê orientacja przestrzenna u przedszkolaków  25

2.2. Kszta³towanie u dzieci œwiadomoœci schematu swojego cia³a oraz umiejêtnoœci 
porozumiewania siê werbalnego i niewerbalnego – æwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe  28

2.3. Rozwijanie zdolnoœci do rozpatrywania otoczenia z w³asnego punktu widzenia i z punktu widzenia drugiej osoby,
a tak¿e w odniesieniu do wybranego obiektu – æwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe  31

2.4. Sytuacje zadaniowe, æwiczenia i zabawy u³atwiaj¹ce dzieciom
orientacjê na kartce papieru z perspektyw¹ pos³ugiwania siê planem i map¹  37

3. Rytmy w edukacji matematycznej
3.1. Jak¹ rolê odgrywaj¹ rytmy w rozwoju dziecka 

oraz w kszta³towaniu wiadomoœci i umiejêtnoœci matematycznych  41

3.2. Æwiczenia sprzyjaj¹ce dostrzeganiu regularnoœci i w przek³adaniu ich z jednej sytuacji na inn¹ 
jako wprowadzenie do kszta³towania umiejêtnoœci matematycznych  48

4. Liczenie
4.1. Prawid³owoœci kszta³towania u dzieci umiejêtnoœci liczenia 

i dostrzegania regularnoœci dziesi¹tkowego systemu liczenia  52

4.2. O szkodliwoœci ograniczania dzieciom zakresu liczenia  55

4.3. Jak rozwijaæ u dzieci umiejêtnoœæ liczenia – wskazówki dla rodziców i nauczycieli  57

4.4. Jak pomagaæ dzieciom opanowaæ umiejêtnoœæ liczenia w szerokim zakresie 
– sytuacje zadaniowe i zabawy, które trzeba organizowaæ w domu i w przedszkolu  58

5. Rachowanie
5.1. Prawid³owoœci kszta³towania umiejêtnoœci rachunkowych u dzieci: od dodawania i odejmowania 

konkretnych przedmiotów, przez rachowanie na zbiorach zastêpczych, po rachowanie w pamiêci  65

5.2. Æwiczenia, zabawy i zadania sprzyjaj¹ce kszta³towaniu umiejêtnoœci 
dodawania i odejmowania w edukacji przedszkolnej i domowej  68

5.3. Intuicje mno¿enia i dzielenia u dzieci przedszkolnych – jak je rozwijaæ w edukacji domowej i przedszkolnej  75



6

6. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wi¹zaniu przyczyn ze skutkami.
Pomaganie dzieciom lepiej rozumieæ sens równoœci i nierównoœci 
6.1. Jak dzieci ³¹cz¹ przyczynê ze skutkiem i w jakim zakresie mog¹ (lub nie mog¹) 

przewidywaæ skutki czynnoœci matematycznych  82

6.2. Sytuacje zadaniowe i zabawy pomagaj¹ce dzieciom lepiej rozumieæ 
sens równoœci i nierównoœci oraz sprawniej rachowaæ  87

7. Wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej
7.1. O kszta³towaniu czynnoœci umys³owych potrzebnych dzieciom 

w porz¹dkowaniu obiektów i tworzeniu pojêæ  101

7.2. Wspomaganie dzieci w sprawnym segregowaniu i definiowaniu 
– wzorcowe sytuacje zadaniowe i zabawy realizowane w domu i w przedszkolu  105

8. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania 
w zakresie koniecznym do kszta³towania pojêcia liczby naturalnej w szkole
8.1. W jaki sposób kszta³tuje siê pojêcia liczbowe w szkole, 

a jak dzieci pos³uguj¹ siê liczbami w codziennych sytuacjach  120

8.2. Krótko o rozwoju operacyjnego rozumowania u dzieci, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³alnoœci matematycznej  125

8.3. Wspomaganie dzieci w ustaleniu sta³ej liczby elementów w zbiorze przy obserwowanych  
zmianach sugeruj¹cych, ¿e jest ich mniej.  Wzorcowe æwiczenia, sytuacje zadaniowe
i zabawy wspomagaj¹ce rozwój myœlenia operacyjnego w tym zakresie  128

8.4. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania potrzebnego do wnioskowania 
o aspekcie porz¹dkowym liczby naturalnej – sytuacje zadaniowe i zabawy  134

9. Uk³adanie i rozwi¹zywanie zadañ z treœci¹
9.1. Dlaczego uk³adanie i rozwi¹zywanie zadañ z treœci¹ jest dla dzieci bardzo trudne  138

9.2. Etapy wdra¿ania dzieci do uk³adania i rozwi¹zywania zadañ z treœci¹ 
– wyjaœnienia i opisy zajêæ z dzieæmi w domu oraz w przedszkolu  141

9.3. Edukacyjne korzyœci z naprzemiennego uk³adania i rozwi¹zywania zadañ z treœci¹. Opisy zajêæ z dzieæmi  148

10. Mierzenie d³ugoœci 
10.1. Jak rozwija siê u dzieci rozumienie pomiaru d³ugoœci?  153

10.2. Uczymy dzieci mierzyæ: stopa za stop¹, krokami, ³okciem, patykiem itd.  155

10.3. Wspomaganie dzieci we wnioskowaniu o sta³oœci d³ugoœci – wzorcowe zajêcia  158

10.4. Zapoznanie dzieci z narzêdziami pomiaru, mierzenie d³ugoœci w sytuacjach ¿yciowych  160

11. Mierzenie p³ynów
11.1. Dlaczego trzeba wspieraæ dzieci w ustalaniu sta³ej iloœci 

np. wody, mimo zmian sugeruj¹cych, ¿e jest jej wiêcej lub mniej?  161

11.2. Wzorcowe sytuacje zadaniowe i zabawy sprzyjaj¹ce kszta³towaniu operacyjnego ustalania 
sta³oœci iloœci p³ynów w sytuacjach sugeruj¹cych, ¿e po przelaniu jest go wiêcej lub mniej  163

11.3. Wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu pomiaru p³ynów. Umowy: 1 litr, 2 litry, pó³ litra  165
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12. Waga i wa¿enie
12.1. Komplikacje z przybli¿aniem dzieciom sensu wa¿enia.

W jaki sposób dzieci mog¹ skonstruowaæ wagê i zgromadziæ odwa¿niki  167

12.2. Sytuacje zadaniowe sprzyjaj¹ce kszta³towaniu umiejêtnoœci wa¿enia.
Ile wa¿y miœ? Co jest l¿ejsze, a co ciê¿sze?  171

12.3. Wspomaganie dzieci w operacyjnym rozumowaniu dotycz¹cym ustalania ciê¿aru. 
Umowy pomiaru ciê¿aru  172

13. Mierzenie czasu – kalendarz i zegar 
13.1. Dlaczego rozeznanie w up³ywie czasu i jego pomiar s¹ dla dzieci niebywale trudne i skomplikowane  173

13.2. Rytmiczna organizacja czasu jako sposób wprowadzania dzieci w obliczenia kalendarzowe.
Osadzanie wydarzeñ w czasie, czyli kalendarz prze¿yæ  174

13.3. Jak skutecznie uczyæ dzieci pos³ugiwania siê zegarem (sekundy, minuty i godziny) 
w sytuacjach ¿yciowych  183

14. Intuicje i zarysy pojêæ geometrycznych
14.1. Jak dzieci tworz¹ intuicje i pojêcia geometryczne  186

14.2. Pomaganie dzieciom w tworzeniu intuicji i nadawaniu im 
zarysów takich pojêæ, jak trójk¹t, prostok¹t, kwadrat i ko³o  189

14.3. Bawimy siê lusterkiem, uk³adamy szlaczki i projektujemy ogrody, wzory na tkaninie i parkiety.
Pomaganie dzieciom w dostrze¿eniu efektu odbicia, obrotu i przesuniêcia figur geometrycznych  194

15. Starsze przedszkolaki oraz ma³a, domowa ekonomia
15.1. Uzasadnienie koniecznoœci dbania o to, aby dzieci orientowa³y siê w ma³ej, domowej ekonomii  201

15.2. Krótko o tym, jak dzieci poznaj¹ pieni¹dze i wa¿niejsze zale¿noœci ekonomiczne  202

15.3. Przybli¿anie dzieciom umownej wartoœci nabywczej pieni¹dza 
w zabawach oraz podczas kupowania i p³acenia  205

15.4. Jak uœwiadamiaæ dzieciom, ¿e pieni¹dze dostaje siê za pracê 
i ¿e trzeba nimi rozs¹dnie gospodarowaæ  208

16. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci
16.1. Po¿ytki z kszta³towania u dzieci odpornoœci emocjonalnej

i rozwijania zdolnoœci do wysi³ku umys³owego w sytuacjach trudnych  210

16.2. Przybli¿anie dzieciom sensu gier planszowych oraz konstruowanie i rozgrywanie gier-opowiadañ  214

16.3. Tworzenie wariantów gier i zabaw z czynnoœciami matematycznymi  221

17. Na zakoñczenie Dzieciêcej matematyki – dwadzieœcia lat póŸniej 
krótko o uzdolnieniach matematycznych dzieci. 
Tak¿e o tym, ¿e mo¿na i trzeba je rozwijaæ w edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej  232

18. Bibliografia  247


