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Większość dzieci w wieku przedszkolnym uczy się recytować liczby, poprawnie liczyć małe ilości 

przedmiotów oraz rozpoznawać cyfry. JednakŜe wiele z tych dzieci ma problemy, rozpoczynając na-

ukę matematyki w szkole. Dlaczego? Bo stosują reguły matematyczne bez ich zrozumienia. Dla tych 

dzieci działania na liczbach są pewnego rodzaju czarami. 

 

Matematyka „na oko” 

Rozumienie liczb i porównywanie ilości 

Ogólnie mówiąc, trudności podczas nauki matematyki nie są efektem niskich umiejętności liczenia, 

ale konsekwencją braku zrozumienia najbardziej fundamentalnych matematycznych powiązań. WaŜne 

jest nie tylko nauczenie małych dzieci liczenia, ale pomoc w rozwinięciu przez nie rozumienia, czym 

jest liczba, czym jest rzeczywistość ukryta za liczbami oraz zawarta w procesie liczenia. Oto dlaczego 

– być moŜe wbrew całej intuicji – musimy zaczynać nie od liczb i liczenia, lecz od samych relacji. 

Liczba jest relacją między ideą (jednostką ilości/miary) i przedmiotem (tym, co jest oblicza-

ne/mierzone). Dla przykładu, liczba przedmiotów w grupie zaleŜy od jednostki miary. Kiedy patrzymy 

na grupę motyli, moŜemy doliczyć się 3 motyli lub 6 skrzydeł. Musi istnieć powiązanie między liczbą, 

którą obliczamy a tym, co zamierzamy obliczyć. 

JeŜeli pomoŜemy dzieciom to zrozumieć, wówczas połoŜymy bezpieczny fundament pod dalszy roz-

wój matematyczny. Oczywiście, w tym przypadku, podobnie jak w wielu innych, nie moŜna po prostu 

„wlać” wymaganego rozumienia do głowy dziecka. Proste wyjaśnienie, czym jest liczba nie okaŜe się 

pomocne. Dzieci mogą asymilować i rozwijać bezpieczne rozumienie relacji matematycznych jako 

rezultat praktycznych zajęć oraz dyskusji nakierowanej na pomoc im w osiągnięciu tej umiejętności. 

Moduł „Matematyka” w programie „Klucz do uczenia się” wykorzystuje modele wizualne oraz ze-

wnętrznych pośredników w celu zapewnienia zadań, które pozwolą małym dzieciom na własne oczy 

„zobaczyć” ukryte i niewidzialne relacje. 

 

Mierzenie długości, wagi i objętości  

W module „Matematyka” dzieci posługują się konwencjonalnymi miarami, takimi jak patyk lub kawa-

łek sznurka, korzystając z danej jednostki w powtarzalny sposób, by zmierzyć dany przedmiot. Wyko-

rzystują one konwencjonalne miary do rozwiązania zadania, w którym muszą porównać przedmioty, 

których nie moŜna zebrać w tym samym miejscu. Na przykład moŜna poprosić dzieci, by „poszły do 

lasu” w celu wybrania choinki, która zmieści się w określonym pomieszczeniu. Taka sytuacja daje 

uzasadnienie wykorzystania konwencjonalnej miary (zbyt kosztowne i rozrzutne jest ścięcie i prze-

transportowanie drzewa, jeŜeli nie jesteśmy pewni, czy będzie ono swoim rozmiarem odpowiednie). 

Patyk lub kawałek sznurka równieŜ stanowią jednostkę miary (przestrzeń o wysokości równej dwóm 
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długościom sznurka będzie wymagała choinki, która jest wysoka na dwie długości sznurka – trzy to za 

duŜo, jedna – za mało). Inny przykład: 

 

SUKIENKI CZY KOSZULE? 
 

CELE: 

� Rozwijanie pojęcia liczby jako związku pomiędzy tym, co jest mierzone i jednostką miary. 

� Rozwijanie praktycznych umiejętności pomiarowych.  

� Ćwiczenia mierzenia tego samego kawałka materiału z wykorzystaniem dwóch rodzajów typowych 

miarek. 

� Przedstawienie liczydła jako modelu wizualnego, słuŜącego do zapisywania i porównywania 

danych. 

� Rozwijanie zrozumienia pojęć: „mniej niŜ”, „wi ęcej niŜ” i „tyle samo”. 

 

MATERIAŁY: 

Dla nauczyciela: długi pasek białego papieru 5x60 cm – „rolka materiału”; zielony prostokąt 5×10 cm 

– „koszula”; Ŝółty prostokąt 5×10 cm – „sukienka”; ołówek do zaznaczania materiału; okulary kraw-

cowej; pluszowa zabawka – Miś Krawiec. 

 

Dla kaŜdego dziecka: długi pasek białego papieru 3×16 cm – „rolka materiału”; liczydło z 2 rzędami 

paciorków w 2 kolorach; zielony prostokąt 3×4 cm – „koszula”; Ŝółty prostokąt 3×8 cm – „sukienka”; 

ołówek do zaznaczania materiału, okulary krawcowej. 

 

 

 

WYNIK DYDAKTYCZNY: 

� Dziecko mierzy tę samą „rolkę materiału”, wykorzystując dwie róŜne miarki.  

� Dziecko mówi, której miarki uŜyć dla sukienek, a której dla koszul. 

� Dziecko wykorzystuje liczydło do zapisu ilości miar „sukienki” lub „koszuli” mieszczących się na 

„rolce materiału”. 
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� Dziecko mówi, Ŝe rzędy paciorków pokazują więcej koszul i mniej sukienek. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Przygotowanie  

� Porozmawiaj z dziećmi o ich ubraniach. Rozmawiajcie o koszulach, sukienkach, materiale, z 

jakiego są uszyte, „rolkach materiału”, itp. MoŜesz skorzystać z pomocy wizualnych, np. 

obrazków. 

� Przyglądnij się części garderoby lalki, np. sukience oraz podobnej części garderoby dziecka. 

Zapytaj: „Którego jest więcej i którego jest mniej, czy potrzeba więcej materiału by uszyć sukienkę 

dla lalki, czy dla dziecka?”.  

� Powtórz z koszulą i sukienką – upewnij się, Ŝe sukienka zdecydowanie wymaga więcej materiału 

niŜ koszula. Zgódź się, Ŝe potrzebujemy więcej tkaniny na sukienkę. 

 

Przedstawienie Misia Krawca 

� Wyciągnij Misia Krawca. Wyjaśnij, Ŝe Miś Krawiec ma zakład krawiecki, w którym misie szyją 

sukienki i koszule z rolek materiału. PokaŜ „rolkę materiału” (tzn. długi pasek papieru) i wyjaśnij, 

Ŝe to jest rolka materiału, której dzisiaj uŜyje Miś. 

� Wyjaśnij, Ŝe Miś Krawiec tnie materiał na kawałki, a następnie zamienia kaŜdy wycięty kawałek w 

sukienkę lub koszulę. Dzisiaj Miś chce uszyć coś, czego wyjdzie więcej z rolki materiału, sukienek 

lub koszul. JednakŜe ma problem. Nie wie, czego wyjdzie więcej, a czego mniej – czy z rolki 

materiału moŜe uszyć więcej sukienek, czy więcej koszul. Poproś dzieci, aby pomogły mu 

zadecydować. 

 

Modelowanie 

� PokaŜ dzieciom zielone i Ŝółte prostokąty nauczyciela. Wyjaśnij, Ŝe jedne prostokąty pokazują nam 

ilość materiału wystarczającą na sukienkę, a drugie – ilość materiału wystarczającą na koszulę. 

MoŜemy wykorzystać jeden prostokąt, aby zmierzyć sukienki, a drugi, aby zmierzyć koszule. 

� Przedyskutujcie, której miarki uŜyć dla danej części garderoby. Jeśli dzieci mają trudności, 

przypomnij im wcześniejsze dyskusje. 

� ZałóŜ Okulary Krawcowej. PokaŜ dzieciom, w jaki sposób zmierzyć „rolkę materiału” i jak zapisać 

pomiary na liczydle.  

� Omów i dokładnie zademonstruj kaŜdy krok. Jako pierwszej uŜyj albo miarki koszuli albo miarki 

sukienki; dokończ pomiar, następnie odwróć rolkę materiału i uŜyj drugiej miarki. 

� Podkreśl: „Gdy zaczynasz, przyłóŜ miarkę dokładnie na końcu rolki materiału; rysuj linię wzdłuŜ 

brzegu miarki, pokazując, gdzie miarka się kończy; ta narysowana linia pokazuje, gdzie następnie 

naleŜy przyłoŜyć miarkę”. 
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� PokaŜ dzieciom, w jaki sposób zapisywać pomiary na liczydle. Podkreśl, Ŝe jeden rząd pokazuje 

sukienki, drugi koszule; przesuwaj kolorowe paciorki w odpowiednim rzędzie z jednej strony 

liczydła na drugą za kaŜdym razem, gdy układasz miarkę na „rolce materiału”. 

 

Moduł „Matematyka” w programie „Klucz do uczenia się” wykorzystuje modele wizualne oraz ze-

wnętrznych pośredników w celu zapewnienia zadań, które pozwolą małym dzieciom na własne oczy 

„zobaczyć” ukryte i niewidzialne relacje. 

 

Matematyka „na oko” 

 

Zręcznie stopniowane zajęcia praktyczne, prowadzone w ramach modułu „Matematyka”, angaŜujące 

szeroki wachlarz tzw. pośredników zewnętrznych (obrazki przedmiotów, symbole, siatki zgodności, 

Ŝetony, liczydła, osie liczbowe), pozwalają dzieciom najpierw uchwycić, a następnie zasymilować 

modele wizualne. Dzieci muszą uchwycić znaczenie pojęć „mniej niŜ”, „wi ęcej niŜ”, „tyle samo” oraz 

rozwinąć umiejętność tworzenia porównania na dwa sposoby: poprzez dodanie brakującego elementu 

lub usunięcie elementu zbytecznego/dodatkowego. Dokonują tego poprzez zestawienie obok siebie 

dwóch rzędów przedmiotów, które w oczywisty sposób są połączone relacją (marchewki i króliki) 

oraz wizualnego porównania tych szeregów. Zestawione rzędy prezentują wizualny model problemu i 

jego rozwiązanie. Precyzyjna liczba obiektów nie jest na tym etapie istotna, poniewaŜ jeŜeli przedmio-

ty zestawione są ze sobą w równy sposób, łatwo dostrzec, który z dwóch rzędów jest dłuŜszy.  

 

Kolejny krok obejmuje wykorzystanie Ŝetonów zamiast wizerunków przedmiotów. Na początku Ŝeto-

ny zapewniają pewne wsparcie dla myślenia wizualnego dzieci, poniewaŜ dobierane są tak, by przy-

pominały przedmioty, które są elementem porównania (pomarańczowe Ŝetony oznaczają marchewki, 

brązowe – króliki). Następnie dzieci wykorzystują Ŝetony, które nie wykazują wizualnego podobień-

stwa do jakichkolwiek cech przedmiotów, o których myślą. Na koniec dzieci dokonują samodzielnego 

porównania wizualnego, wykorzystując wizualnego pośrednika zewnętrznego jedynie, kiedy jest on 

wymagany. W ten sposób dzieci mogą porównywać komplety mebli w klasie („tyle krzeseł, ile sto-

łów”), korzystając ze sznurka do zestawienia w pary tylko w sytuacji, gdy zrobiły błąd i potrzebują 

pomocnego elementu do samodzielnego uświadomienia sobie popełnionego błędu. 

 

Kwiatek dla kaŜdego motyla 

 

Cele: 
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� potwierdzenie umiejętności korzystania z „pośredników zewnętrznych” (Ŝetonów) w celu 

rozróŜniania i wybierania odpowiedniej ilości przedmiotów; 

� rozwijanie umiejętności dokładnego dopasowywania „jeden do jednego” dwóch zestawów 

przedmiotów; 

� rozwijanie umiejętności tworzenia modelu wizualnego związku matematycznego między dwoma 

zestawami przedmiotów; 

� rozwijanie rozumienia pojęć: „mniej niŜ”, „wi ęcej niŜ” oraz „tyle samo”. 

 

Materiały: 

- dla nauczyciela: Chciwy Harry – Zjadacz Liczb; szczęśliwe i smutne buźki (Ŝetony); Siatka Zgodno-

ści dla motyli i kwiatków, Siatka Zgodności dla szczęśliwych i smutnych buziek; 6 kartek A4 z moty-

lami i 6 kartek A4 z kwiatkami; czerwone okrągłe Ŝetony jako kwiatki i niebieskie kwadratowe Ŝetony 

jako motyle; 

- dla kaŜdej pary dzieci: okulary Inspektora, Siatka Zgodności dla motyli i kwiatków; dwa pudełka 

Ŝetonów: jedno z czerwonymi okrągłymi Ŝetonami oraz jedno z niebieskimi kwadratowymi Ŝetonami; 

klej. 

 

Wynik dydaktyczny: 

� dziecko dopasowuje Ŝetony do motylków i kwiatków; 

� dziecko pokazuje związek ilościowy pomiędzy grupą motyli i grupą kwiatków poprzez prawidłowe 

przyklejanie Ŝetonów na Siatce Zgodności; 

� dziecko umieszcza szczęśliwą buźkę na siatce, jeśli dla kaŜdego motylka jest kwiatek, a smutną 

buźkę, jeśli zabrakło kwiatków; 

� dziecko wyraŜa emocje, pokazując, czy więcej jest szczęśliwych, czy smutnych buziek na Smutnej 

lub Szczęśliwej Siatce; 

� dzieci współpracują ze sobą. 

 

Przebieg zajęć: 

Zajęcia grupowe 

1. Wyciągnij Chciwego Harry’ego – Zjadacza Liczb i przypomnij dzieciom, Ŝe jeśli będą liczyły, 

Chciwy Harry przyjdzie i zje wszystkie liczby, więc nie wolno im liczyć. 

2. PołóŜ kartkę papieru z obrazkami kilku kwiatków w rogu sali. PołóŜ kartkę papieru z obrazkami 

kilku motyli na stole przed dziećmi. Powinnaś mieć o jeden kwiatek więcej niŜ motyli. 

3. Opowiedz dzieciom bajkę o motylach i kwiatkach: Na łące, niedaleko rzeczki rosną sobie dzikie 

kwiatki. DuŜo dzikich kwiatków. Po lesie lata sobie równieŜ kilka cudownych motyli. DuŜo motyli. 

Motyle wiedzą, Ŝe na łące rosną dzikie kwiatki i nabrały ochoty na skosztowanie odrobiny 
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pyszniutkiego nektaru. Ale nie wiedzą, czy dla kaŜdego motyla znajdzie się kwiatek. Nie chcą lecieć, 

dopóki nie upewnią się, Ŝe kaŜdy motylek znajdzie kwiatka, poniewaŜ nie chcą, Ŝeby któryś z nich 

poczuł się smutny. 

4. Zapytaj dzieci, czy potrafią pomóc motylom. Pozwól na krótką dyskusję; wyjaśnij, Ŝe nie moŜemy 

zerwać kwiatków i przynieść ich do motyli, poniewaŜ jeśli je zerwiemy, kwiatki zwiędną i juŜ 

więcej nie będą produkować pysznego nektaru. 

5. PokaŜ dzieciom, jak pomóc motylom sprawdzić, czy dla kaŜdego z nich jest kwiatek. Wybierz 

dziecko, daj mu pudełko okrągłych czerwonych Ŝetonów i poproś je, aby przeszło przez rzekę i 

połoŜyło Ŝeton na kaŜdym kwiatku, tak by kaŜdy kwiatek był przykryty. Następnie to dziecko musi 

zamknąć pudełko, zebrać Ŝetony z kwiatków do dłoni i wrócić z nimi przez rzekę. 

6. PołóŜ na stole Siatkę Zgodności Par Kwadratów, poproś dziecko, Ŝeby połoŜyło kwiatowe Ŝetony 

w dolnym rzędzie, jeden Ŝeton w jednym polu. 

7. Wybierz kolejne dziecko; daj mu pudełko z kwadratowymi niebieskimi Ŝetonami. Poproś dziecko, 

aby połoŜyło jeden Ŝeton na kaŜdym z motylków, tak by kaŜdy motyl był zakryty, a następnie, aby 

zamknęło pudełko i ułoŜyło motylowe Ŝetony w górnym rzędzie Siatki Zgodności Par Kwadratów: 

jeden Ŝeton w jednym polu. 

8. Gdy siatka jest wypełniona, wskaŜ ją palcem i zapytaj: Czego jest więcej, a czego mniej? Czy 

więcej jest motyli, czy kwiatków? Czy dla kaŜdego motyla jest jeden kwiatek? Zgódź się, Ŝe 

rzeczywiście kaŜdy motyl ma kwiatek, więc Ŝaden z motyli nie będzie smutny, i Ŝe jest nawet o 

jeden kwiatek więcej niŜ motyli. 

 

Praca w parach 

1. KaŜdej parze dzieci rozdaj po dwie kartki, jedną z kwiatkami, drugą z motylami. Dwa zestawy 

obrazków nigdy nie są jednakowe, róŜnią się między sobą (jest albo o jednego motyla więcej niŜ 

kwiatków, albo o jednego mniej). Poproś dzieci, aby sprawdziły, czy motyle będą smutne, czy teŜ 

nie; czy jest wystarczająco duŜo kwiatków dla kaŜdego motyla. 

2. Jednemu z dzieci daj pudełko okrągłych czerwonych Ŝetonów do zakrywania kwiatków, kolejnemu 

– pudełko kwadratowych niebieskich Ŝetonów do zakrywania motyli. Dzieci potrzebują równieŜ 

Siatki Zgodności Par Kwadratów i Okularów Inspektora. 

3. Dziecko z czerwonymi kwiatowymi Ŝetonami układa po jednym Ŝetonie na kaŜdym kwiatku, 

następnie zamyka pudełko kwiatowych Ŝetonów. Partner tego dziecka zakłada Okulary Inspektora i 

sprawdza, czy kaŜdy kwiatek dostał Ŝeton. Następnie pierwsze dziecko przenosi kwiatowe Ŝetony 

do górnego rzędu Siatki Zgodności Par Kwadratów, po jednym na kaŜde pole. (MoŜesz poprosić, 

by dzieci przykleiły Ŝetony na pustej Siatce Zgodności Par Kwadratów, aby w późniejszym czasie 

zrobić wystawę lub katalogować prace dzieci). 

4. Dziecko z pudełkiem niebieskich motylowych Ŝetonów umieszcza teraz niebieskie Ŝetony na 

kaŜdym motylku, a następnie zamyka pudełko z motylowymi Ŝetonami. Partner tego dziecka 
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zakłada Okulary Inspektora i sprawdza, czy kaŜdy motylek dostał Ŝeton. Następnie pierwsze 

dziecko przenosi motylowe Ŝetony do dolnego rzędu Siatki Zgodności Par Kwadratów, po jednym 

na kaŜde pole. 

5. Para musi teraz sprawdzić, czy dla kaŜdego kwiatka jest motylek (upewniając się, czy motylki będą 

szczęśliwe), lub czy dla któregoś motylka zabrakło kwiatka (sprawdzając, czy motylki będą 

smutne). Wybierają szczęśliwy lub smutny Ŝeton i kładą go w górnym prawym rogu siatki: 

szczęśliwą buźkę, jeśli dla kaŜdego motylka jest kwiatek; smutną buźkę, jeśli zabrakło kwiatka. 

 

We wczesnych etapach programu wykorzystanie siatki z odpowiednim miejscem dla kaŜdego przed-

miotu lub Ŝetonu gwarantuje, Ŝe model wizualny pokazuje „na oko” informacje na temat rozpatrywa-

nych matematycznych relacji (Czy jest tyle kwiatów, ile motyli?). Na późniejszym etapie, kiedy dzieci 

zaabsorbują model wizualny, mogą układać dwa rzędy bez pomocy siatki.  

Na początku grupy porównywanych przedmiotów będą składały się z rzeczy, które wyglądają tak 

samo. Dzieci będą stopniowo przechodziły do zadań, w których grupy przedmiotów róŜnią się od sie-

bie. To da nam pewność, Ŝe nauczą się one koncentrować na abstrakcyjnym procesie porównywania, 

nie będąc rozpraszanymi przez najbardziej „rzucające się w oczy” cechy tych przedmiotów.  

 

Oś liczbowa, miary zbiorcze oraz liczenie grupami 

Oś liczbowa jest uniwersalnym narzędziem matematycznym, mającym wiele zastosowań. Jako model 

graficzny pomaga dzieciom porównywać ilości „na oko”, pozwala im w łatwy sposób określać, która 

liczba jest większa a która mniejsza, bez liczenia. Osie liczbowe umoŜliwiają dzieciom uzyskanie 

głębszego wglądu w fundamentalne pojęcia, dotyczące miary i ilości oraz pozwalają połoŜyć podwali-

ny pod przyszłe zrozumienie działań mnoŜenia i dzielenia. 

JeŜeli mierzymy tę samą ilość, korzystając z róŜnych miar, wynik będzie inny. Im większa jest jed-

nostka miary, tym mniejsza jest liczba pomiarów. MoŜemy stosować osie liczbowe do zarejestrowania 

oraz porównania wyników pomiarów z wykorzystaniem róŜnych konwencjonalnych miar: długości, 

szerokości, wysokości, wagi, objętości. Demonstrujemy na nich co się stanie, kiedy zmierzymy daną 

ilość róŜną miarą; ilość pozostanie niezmienna, lecz rzeczywista ilość jednostek, którymi mierzymy 

będzie zaleŜna od zastosowanej miary. 

Jeśli wykorzystamy oś liczbową, pomoŜemy dzieciom uzyskać głębsze zrozumienie koncepcji liczby 

oraz pomóc w połoŜeniu podwalin pod przyszłe rozumienie mnoŜenia i dzielenia. Weźmy na przykład 

grupę sześciu małych pudełek.  

Zastosujmy łuk rozpoczynając od lewej strony (1) i kończąc na 6 w celu oznaczenia sześciu pudełek. 

Podzielmy pudełka na grupy po dwa a następnie zarejestrujmy ile grup mamy na osi liczbowej w jed-

nym kolorze; następnie podzielmy pudełka w grupach po trzy i zanotujmy wyniki na tej samej osi 

liczbowej innym kolorem. Poprzez wykonanie tej czynności stworzyliśmy graficzny model, który 
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pozwala dzieciom zobaczyć „na oko”: 

� ile mamy grup kaŜdego typu (grup po dwa, grup po trzy); 

� Ŝe mogą istnieć róŜne sposoby podzielenia określonej ilości obiektów na równe grupy; 

� Ŝe jeŜeli mamy więcej przedmiotów w kaŜdej grupie, uzyskujemy mniejszą ilość grup. 

 

Jakość, a nie ilość 

Nierozsądną rzeczą jest przedwczesne przymuszanie dzieci do pracy z wielkimi liczbami. Dla cztero-

latka liczba 5 to duŜo, a graniczną liczbą jest 10. To, co jest naprawdę waŜne, to jakość, a nie ilość – 

jakość dziecięcego zrozumienia ilości. 

Rozpoznajemy jakość rozumienia, kiedy widzimy:  

� Umiejętność liczenia przedmiotów z uwagą, sekwencyjnie i precyzyjnie, bez pomijania 

przedmiotów, bez liczenia tego samego przedmiotu więcej niŜ raz oraz z uŜycie właściwych 

nazw liczb. 

� Umiejętność określenia ilości przedmiotów w grupie poprzez policzenie a następnie 

powtórzenie nazwy ostatecznej liczby w celu podania sumy. 

� Umiejętność wykorzystywania liczenia do osiągnięcia dokładnych i spójnych wniosków 

dotyczących tego, czy dwie grupy przedmiotów są równe czy róŜnią się ilością. 

� Umiejętność wykorzystywania wyników obliczenia do porównania dwóch grup przedmiotów 

pomimo takich cech, jak: rozmiar przedmiotów w grupie, charakter przedmiotów oraz sposób, 

w jaki grupy zostały rozmieszczone w przestrzeni. 

� Umiejętność rozpoznawania, Ŝe kaŜda liczba w sekwencji liczbowej jest o jedną wartość 

większa od liczby ją poprzedzającej i o jedną wartość mniejsza od liczby, która po niej 

następuje. 

� Umiejętność wykorzystywania tego rozpoznania do wyciągania wniosków podczas 

porównywania dwóch grup (np. 4 ołówki i 5 ksiąŜek oznacza, Ŝe jest o jedną ksiąŜkę więcej niŜ 

ołówków). 

� Umiejętność tworzenia równości między jedną grupą a drugą, która zawiera o jeden przedmiot 

za duŜo, stosując jedną z dwóch strategii: dodanie przedmiotu do mniejszej grupy przedmiotów 

lub odjęcie jednego przedmiotu z liczniejszej grupy przedmiotów. 

� Umiejętność tworzenia równości między dwiema grupami, które róŜnią się więcej niŜ jednym 

elementem. 

� Umiejętność rozpoznawania cyfr, które symbolizują znane liczby. 

 

Takie bezpieczne, pewne umiejętności liczbowe są wynikiem procesu nauki, który nie rozpoczyna się 

od skupienia się na liczbach i procedurach liczenia, i który celowo opóźnia pracę z duŜymi liczbami. 

Paradoksalnie musimy pamiętać, Ŝe dzieci, które nauczyły się recytować liczby od jeden do stu, mogą 
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przynosić mniej powodów do dumy, niŜ dzieci, które spędziły taką samą ilość czasu na udanej nauce 

liczenia do czterech w sposób niezawodny i spójny oraz które rzeczywiście rozumieją, Ŝe cztery to o 

jeden więcej niŜ trzy i o jeden mniej niŜ pięć. 

 
 

Ida Winiarek –  w oparciu o ksiąŜkę „Technologia rozwoju 

dziecka” Galiny Dolyi oraz program „Klucz do uczenia się”, 

moduł „Matematyka”. 


