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WPROWADZENIE

Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się 
pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których  dochodzą poprzez 
samodzielne działanie. E. Gruszczyk-Kolczyńska słusznie zauważyła, że w edukacji 
matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Tylko 
odpowiednio wyzwolone rozwijają myślenie i wzmacniają odporność, stanowiąc podbudowę 
do tworzenia pojęć  i rozwijania umiejętności. Skuteczna realizacja  programu 
wychowawczo-dydaktycznego na rok przed rozpoczęciem przez dziecko edukacji w szkole 
stawia więc przed nauczycielem poważne wymagania,  pod względem przygotowania 
merytorycznego, stosowania odpowiednich środków metodycznych, jak i znajomości 
indywidualnego rozwoju  każdego dziecka i umiejętności wchodzenia z nim w bliski kontakt 
osobisty. W zdobywaniu doświadczeń matematycznych ogromne znaczenie ma trening, który 
rozwija umiejętności dziecka i pozwala mu  pokonać kolejne etapy liczenia. Organizowane 
sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne 
zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do 
wzbogacania liczby doświadczeń  matematycznych bardzo pomaga w zdobywaniu 
kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki i owocuje wysokim stopniem 
przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności matematycznych.

Dzieci czteroletnie rozróżniają, porównują i nazywają położenie przedmiotów w przestrzeni, 
kierunek  i długość, przyswajają określenia czasu, klasyfikują przedmioty, porównują 
liczebność (równo, mniej, więcej), posługują się liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy, 
cztery).

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie coraz dokładniej rozróżniają, porównują i nazywają 
położenie przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do siebie (na prawo, na lewo, naprzeciw),
kierunek (w prawo, w lewo),  długość mierzoną miarą dowolnie obraną,  nazywają dni 
tygodnia oraz  pory roku, klasyfikują przedmioty , porównują dwa zbiory różnych 
przedmiotów przez łączenie w  pary po jednym elemencie z każdego zbioru (zbiory 
równoliczne i nie równoliczne),  liczą elementy zbioru do 10 oraz posługują się liczebnikami 
porządkowymi. Ostatnim etapem jest praktyczne zaznajomienie z dodawaniem liczb oraz 
działaniem odwrotnym – odejmowaniem.
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program  ,, Matematyka – słucham, patrzę, robię ” opiera się na założeniu nauki poprzez 
zabawę , doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych 
ćwiczeń. Treści programowe odwołują się do wskazań podstawy programowej – obszarów :   
I, II,III,IV – Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli. Program 
przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
Opracowany został, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania 
gotowych definicji. Ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie.

Program  ten  skorelowany  jest  z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego i obejmują:

1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji 
matematycznej

2. Nabywanie wiadomości i  umiejętności poprzez działania z zakresu edukacji 
matematycznej

3. Rozwijanie  umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych            
w codziennym  życiu

4. Stwarzanie warunków sprzyjających  zdobywaniu kompetencji matematycznych  w  toku 
zabawy

5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności 
prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami               
o charakterze  matematycznym
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CELE PROGRAMU

1. Cele ogólne
Celem głównym niniejszego programu  jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola        
w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania 
umiejętności związanych z naukami ścisłymi, a także  rozwijanie motywacji do nauki jako 
źródła wiedzy, a także:
- stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej 
lub nieharmonijnie;
- wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
- kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń            
i zabaw  prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
- wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem  matematyki;
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
- rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania;

2. Cele szczegółowe – dziecko:
- kształtuje i  rozwija  wszystkie zmysły
- dokonuje  analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów
- poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy
- stymuluje twórczą  aktywność matematyczną
- kształtuje  postawę kreatywną
- rozwija inteligencję przedoperacyjną oraz wspomaga rozwój  rozumowania logicznego         
na poziomie myślenia operacyjnego
- wspiera ciekawość , samodzielność i aktywność w toku działań podejmowanych  z zakresu 
edukacji matematycznej
- rozwija umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych                   
w codziennym życiu
- motywuje się do zainteresowania naukami ścisłymi
- wykorzystuje umiejętności matematyczno – przyrodnicze do rozwiązywania problemów       
z zakresu różnych dziedzin życia
- kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi
- dostrzega problemy i bada je w konkretnych przypadkach przez prowadzenie  prostych 
rozumowań matematycznych
- projektuje i organizuje własną pracę, jak i pracę w grupach i zespołach

3. Cele operacyjne

Dziecko:
- rozumie, że liczby można porządkować, porównywać, dodawać i odejmować;
- wyodrębnia w otoczeniu figury geometryczne płaskie i przestrzenne oraz odwzorowuje 
obrazki złożone z nich
- porządkuje klocki, figury, zabawki według różnych kryteriów;
- wyodrębnia i nazywa kształt przedmiotów, manipuluje, różnicuje, porównuje i segreguje 
figury geometryczne;
- tworzy rytmiczne układy z figur geometrycznych i innych przedmiotów
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- określa ciężar przedmiotów, waży je i porównuje
- określa pojemność naczyń i dokonuje porównań
- rozumie, że czas można nazywać i mierzyć;
- nazywa części swojego ciała,
- określa położenie przedmiotów w przestrzeni;
- określa położenie przedmiotów względem siebie i drugiej osoby,
- określa prawą i lewą stronę;
- rozwiązuje proste i złożone zagadki logiczne;
- dostrzega zależności między skutkiem a przyczyną;
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METODY I FORMY PRACY

We wspomaganiu rozwoju dziecka największe znaczenie mają metody pracy oparte na 
działaniu, bezpośrednim spostrzeganiu i przeżywaniu oraz  na słowie. Metody czynne 
prowokują do działania, rozbudzają zaciekawienie i zainteresowanie dziecka, uruchamiają 
spontaniczną i swobodną aktywność i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju. Łączą się 
one z metodami słownymi i percepcyjnymi.

Równie istotne są metody problemowe. Są one drogą poznania rzeczywistości, ponieważ 
angażują całą osobowość dziecka. Prowadzą one do wykrycia problemu, poszukiwania drogą 
prób i błędów, eksperymentowania podczas rozwiązywania problemów.
Różnorodne i bogate możliwości indywidualizowania oddziaływań, prowokowania, 
inspirowania, rozwiązywania problemów daje metoda zadaniowa.
Metodą, która przyczynia się do kształtowania w dziecku umiejętności związanych z 
podejmowaniem konkretnych działań, od fazy ich planowania i poszukiwania wsparcia,          
aż po ich realizację i ocenę jest metoda projektów.
Wszystkie wymienione metody znajdują zastosowanie w takich formach pracy jak:
- różnego rodzaju zabawy;
- gry dydaktyczne;
- prace związane z doświadczeniam i eksperymentowaniem;
- sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela z małymi zespołami i z grupą;
- spacery, wycieczki;
- gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem stosownego oprogramowania komputerowego;
- konkursy, quizy;
- turniej (mecz matematyczny).

METODY CZYNNE:
- zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci  różnych zadań o charakterze praktycznym,
powtarzanie wiedzy z danego zakresu
- zadań stawianych dziecku – zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty
- metody problemowe – gry dydaktyczne, burza mózgów
- kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie oraz podsuwanie  pomysłu do  
samodzielnych działań
- samodzielne  doświadczenia poprzez spontaniczną  działalność dziecka

METODY EKSPRESYJNE:
- działalność plastyczna i konstrukcyjna dzieci

METODY AKTYWIZUJACE:
- gry dydaktyczne wykorzystujące TIK

METODY PERCEPCYJNE:
- obserwacja, pokaz, podanie  przykładu, wzoru postępowania

METODY SŁOWNE:
- pogadanki i prelekcje,
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- opis
- objaśnienia
- instrukcje

FORMY:
- praca indywidualna
- praca w  małych  zespołach dwu lub trzy osobowych
- praca z całą grupą
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Program ma charakter otwarty – jego treści mogą być rozszerzane w zależności od 
zainteresowań dzieci . Program został opracowany w obszarach dotyczących:

Miesiąc Obszar edukacji matematycznej 
oraz Spodziewane efekty 
aktywności poznawczej dziecka

Treści, konkretne umiejętności, 
sytuacje edukacyjne

Październik

Rytmy i rytmiczność

- dostrzega rytmiczną organizację 
czasu w stałych następstwach dnia i
nocy, por roku, dni tygodnia i 
miesięcy

- potrafi odtworzyć wysłuchany 
rytm za pomocą układu klocków,
pasków papieru itp.

1.Dostrzeganie powtarzających
się zjawisk: dzień, noc.
Dostrzeganie rytmu w szeregu
powtarzających się elementów.
Dostrzeganie rytmu w przyrodzie
(cykliczny układ kalendarza) oraz
w życiu i działalności człowieka.
2.Słuchanie i odtwarzanie
prostych rytmów.
Kontynuowanie rytmów.
Dostrzeganie rytmu ciała: serca,
oddechu, kroków.
3.Odtwarzanie rytmu w ruchach
i gestach.Dostrzeganie rytmu dni
tygodnia.Graficzne odtwarzanie
wysłuchanego rytmu.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Listopad

Przyswajanie określeń czasu

- potrafi nazwać pory dnia, pory 
roku , dni tygodnia, miesiące

-stosuje określenia dzisiaj, wczoraj,
jutro

1.Dostrzeganie rytmicznej
organizacji czasu w stałych
następstwach czynności
wykonywanych w przedszkolu
(np. posiłki, odpoczynek,
zajęcia).
Określanie czynności
wykonywanych rano, w
południe, wieczorem.
Poprawne używanie określeń
czasu: najpierw – później w
stosunku do wykonywanych
czynności. Prawidłowe
stosowanie pojęć:
dzisiaj –
wczoraj – jutro.
2.Używanie określeń:
teraz –
potem
w odniesieniu do
wykonywanych czynności.



                                                                                                                          Opracowała: mgr Monika Grabda 

Zapamiętanie nazwy aktualnej
pory roku, dnia tygodnia.
Dostrzeganie rytmicznej
organizacji czasu w stałych
następstwach dnia i nocy, pór
roku, dni tygodnia, miesięcy.
Nazywanie kolejno por roku, dni
tygodnia, miesięcy; określanie
aktualnej pory roku, miesiąca,
dnia tygodnia. Kalendarz.
3.Poprawne stosowanie pojęcia:
dzisiaj w odniesieniu do
trwającego dnia.
Używanie określeń szybko –
wolno w odniesie do sposobu
poruszania się zwierząt (np.
żółw, pantera).
Rozwijanie umiejętności
określania czasu poprzez poznanie
różnych rodzajów zegarów i
innych mierników czasu od
starożytności do dnia dzisiejszego.
Wskazywanie pełnych godzin na
zegarze.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Grudzień

Kształty i figury – intuicje 
geometryczne

- układa dowolne kompozycje, 
mozaiki, obrazki z figur 
geometrycznych

- rozpoznaje figury geometryczne, 
określa ich charakterystyczne cechy

1.Dostrzeganie kształtów i
manipulowanie różnymi
płaskimi figurami
geometrycznymi, bez
konieczności zapamiętania ich
nazw.Rozpoznawanie i nazywanie
trójkąta. Odszukiwanie
poznanego kształtu w
najbliższym otoczeniu.
Poznawanie charakterystycznych
cech figur: podobieństwa i
różnice.
2.Wskazywanie dwóch takich
samych figur bez konieczności
podawania ich nazwy.
Dopasowanie figury do
kształtu otworu.
Rozpoznawanie i nazywanie
kwadratu. Odszukiwanie
poznanego kształtu w
najbliższym otoczeniu.
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Odwzorowywanie kształtów
poznanych figur, np. układanie ich
z patyczków, sznurka. Rysowanie
figur po śladzie.
3.Rozpoznawanie i nazywanie
koła (tworzenie koła w
zabawie). Odszukiwanie
poznanego kształtu w
najbliższym otoczeniu.
Dostrzeganie kształtów figur
przestrzennych i manipulowanie
nimi, bez konieczności
zapamiętania ich nazw.
Rozpoznawanie i nazywanie figur
przestrzennych najczęściej
pojawiający się w otoczeniu
dziecka: kula – piłka, sześcian –
dom.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Styczeń

Nabywanie umiejętności 
konstrukcyjnych i
manipulacyjnych z 
wykorzystaniem różnych kształtów 
i
figur geometrycznych

- rozwija umiejętności 
konstrukcyjne i manipulacyjne 
poprzez
wykorzystywanie w zabawach figur
geometrycznych

1.Manipulowanie klockami o
różnej wielkości i kształcie.
Tworzenie budowli
tematycznych.
Układanie rytmów figur
geometrycznych.
2.Łączenie ze sobą
jednorodnych klocków np.
wznoszenie wieży.
Układanie obrazka składającego
się z kilku części (wg wzrostu).
Wykorzystanie sześcianów do
wznoszenia budowli
przestrzennych.
3.Manipulowanie mozaiką
płaską.
Poznawanie zasad łączenia ze
sobą różnorodnych klocków.
Poznawanie zasad łączenia ze
sobą różnych materiałów:
sklejanie, zszywanie, spinanie,
mocowanie taśmą dwustronną.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Klasyfikowanie, systematyzowanie 
i zbiory

1.Grupowanie wg jednej cechy,
np. koloru, przeznaczenia.
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Luty

- klasyfikuje przedmioty pod 
względem jednej lub kilku cech
wspólnych

-porządkuje jednorodne przedmioty
w otoczeniu na podstawie różnic
pomiędzy nimi

Poznawanie i omawianie
wyglądu pojedynczych
przedmiotów oraz dostrzeganie
ich cech jakościowych.
Grupowanie i segregowanie
przedmiotów wg dwóch cech.
Tworzenie zbiorów.
2.Porównywanie przedmiotów i
obrazków oraz dostrzeganie
podobieństw i różnic:
takie
same, inne; pasuje, nie pasuje.
Łączenie przedmiotów w grupy
na podstawie cechy
percepcyjnej, jak np. barwa,
wielkość, kształt, a następnie
cech funkcjonalnych.
Grupowanie i segregowanie
przedmiotów wg kilku cech
równocześnie. Tworzenie
zbiorów.
3.Łączenie elementów w pary
wg ustalonego kodu.
Dostrzeganie cech wspólnych i
różnych dla grupy przedmiotów.
Rozpoznawanie przedmiotów na
podstawie ich cech.
Porządkowanie jednorodnych
obiektów w otoczeniu na
podstawie występujących między
nimi różnic – rozwijanie
umiejętności szeregowania.
Budowanie danego szeregu w
toku praktycznego działania.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Marzec

Przyczyna i skutek. Przewidywanie
następstw

- dostrzega zależność między 
skutkiem a przyczyną

- potrafi ułożyć historyjkę wg 
kolejności zdarzeń

1.Łączenie wykonywanej
czynności ze skutkiem, np.
umycie rąk sprawia, że są
czyste.
Rozróżnianie zmian
odwracalnych i
nieodwracalnych: Brudne ręce
można umyć, a spalonego listu
już nie odzyskamy.
Wnioskowanie, uogólnianie,
nadawanie tytułów.
2.Przewidywanie skutków
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swojego zachowania (kierunek
pozytywny i negatywny).
Ustalenie kolejności zdarzeń
przedstawionych na obrazkach
po wcześniejszym wysłuchaniu
opowiadania – historyjka
obrazkowa.
Tworzenie pojęć nadrzędnych na
podstawie pojęć podrzędnych, np.
spódnica, spodnie, bluzka-
ubranie, marchewka, pomidor,
ogórek - warzywa
3.Przyporządkowywanie
ilustracji do treści
opowiadania.
Uchwycenia związków między
przedmiotami i osobami w
historyjce obrazkowej.
Opowiadanie własnych przygód i
ocenianie ich skutków.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Kwiecień

Nabywanie umiejętności określania
i dokonywania pomiaru wielkości i 
ciężaru

-porównuje wielkość przedmiotu 
względem siebie lub innego 
przedmiotu

- zna różne rodzaje wag, zna ich 
rolę w określaniu masy 
przedmiotów

1.Stosowanie określeń w
odniesieniu do konkretnych
przedmiotów:
mały, duży
( na
zasadzie przeciwieństwa).
Ocenianie wielkości
przedmiotów poprzez
stosowanie porównań: większy
od..., mniejszy od ..., taki sam.
Używanie i stopniowanie określeń
dotyczących ciężaru
przedmiotów: ciężki, lekki, taki
sam, cięższy, lżejszy.
2.Stosowanie określeń w
odniesieniu do konkretnych
przedmiotów:
ciężki, lekki
(na
zasadzie przeciwieństwa).
Porównywanie ciężaru dwóch
przedmiotów:
lżejszy od...,
cięższy od....
Poznawanie różnego rodzaju wag.
Wyjaśnienie ich roli w określaniu
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ciężaru przedmiotów.
Eksperymentowanie z wagą
szalkową: próby ważenia
przedmiotów.
3.Wskazywanie w parze
przedmiotów lżejszych i
cięższych, mniejszych i
większych.
Porządkowanie przedmiotów wg
wielkości malejącej i
wzrastające. Używanie określeń:
mały, mniejszy, najmniejszy;
duży, większy, największy; taki
sam.
Rozumienie, że ciężar przedmiotu
nie zależy od jego wielkości.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Maj

Nabywanie umiejętności określania
i dokonywania pomiaru długości, 
szerokości i wysokości

-potrafi mierzyć przedmioty i 
rozumie stałość miary( długość,
szerokość, wysokość)

-dokonuje pomiarów względem 
siebie lub innego przedmiotu

1.Określanie długości dwóch
przedmiotów poprzez
porównanie:
długi – krótki
Porównywanie długości kilku
przedmiotów:
długi, krotki;
dłuższy, krótszy; najdłuższy,
najkrótszy; takiej samej
długości.
Mierzenie długości, wysokości i
szerokości przy użyciu sznurka,
patyka, wstążki.
2.Określanie wysokości dwóch
przedmiotów poprzez
porównanie:
wysoki – niski.
Porównywanie wysokości kilku
przedmiotów:
wysoki, niski;
wyższy, niższy; najwyższy,
najniższy; takiej samej
wysokości.
Porównywanie dzieci pod
względem wysokości; używanie
określeń:
wyższy od, niższy od,
takiej samej wysokości.
3.Określanie szerokości dwóch
przedmiotów poprzez
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porównanie:
szeroki – wąski.
Porównywanie szerokości kilku
przedmiotów:
szeroki, wąski;
szerszy, węższy; najszerszy,
najwęższy; takiej samej
szerokości.
Mierzenie długości krokami,
stopa za stopą, dłońmi.
4.Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

Czerwiec

Kształtowanie umiejętności 
liczenia. Kardynalny i porządkowy 
aspekt liczby.

- potrafi liczyć i przeliczać

- odróżnia błędne liczenie od 
poprawnego

- dodaje i odejmuje

- posługuje się pojęciem liczby w 
aspektach kardynalnym  i 
porządkowym.

- działa na zbiorach

Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości oraz
umiejętności

1.Liczenie z wymienieniem 
kolejnych liczebników głównych; 
zwrócenie uwagi na rolę
ostatniego liczebnika.
2.Liczenie palców, przedmiotów, 
kartek w książce, itp.
3.Stwarzanie warunków do liczenia 
w różnych zabawach, sytuacjach dnia
codziennego.
4.Dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 10 z wykorzystaniem 
palców lub innych
zbiorów zastępczych
5.Rozdzielanie tak, aby każdy miał 
tyle samo.
6.Uświadomienie faktu, że ilość nie 
zależy od sposobu liczenia ( od 
lewej, od prawej)
7.Liczenie obiektów znikających, np.
wkładanych do kartonu.
8.Rozwiązywanie zadań tekstowych 
na temat znanych dzieciom  sytuacji; 
stosowanie
metody symulacyjnej.
9.Poznawanie nominałów wybranych
monet i banknotów; używanie ich 
papierowych
sylwet w zabawie.
10.Rozgrywanie gier planszowych 
wspierających matematyczne 
umiejętności dzieci.
11.Samodzielne konstruowanie gier 
przez dzieci, wspólne ich 
rozgrywanie; poszukiwanie
niestandardowych rozwiązań.
12.Liczenie przedmiotów w 
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sytuacjach  praktycznych, w zabawie,
bez ograniczania
zakresu liczenia.
13.Porównywanie liczebności 
zbiorów „na oko”
14.Ustalanie równoliczności dwóch 
zbiorów.
15.Porównywanie liczebności 
zbiorów poprzez łączenie ich 
elementów w pary.
16.Przeliczanie elementów zbioru. 
Odnoszenie liczby ostatniego 
elementu do liczebności
całego zbioru.
17.Odwzorowywanie liczebności 
zbiorów za pomocą liczmanów, 
rysowania kresek na
papierze, klaskania, itp.
18.Tworzenie nowego zbioru poprzez
dodanie elementu do zbioru 
poprzedniego.
19.Porządkowanie zbiorów wg 
wzrastającej i malejącej liczby 
elementów.
20.Posługiwanie się pojęciami:
o jeden więcej, o jeden mniej
21.Wyznaczanie wyniku dodawania i
odejmowania przy pomocy 
liczmanów.
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ZAKOŃCZENIE

Edukacja matematyczna dzieci powinna być gruntownie i skutecznie prowadzona niezależnie 
od miejsca, gdzie się ona odbywa. Najlepsze efekty wychowawcze, w tym też edukacyjne 
można uzyskać, jeżeli wszyscy dorośli zajmujący się dzieckiem – nauczyciele i rodzice           
– dążą do tego samego celu i czynią to w podobny sposób. Taka harmonia jest niezwykle 
korzystna dla wszechstronnego rozwoju i edukacji dziecka. Im dziecko młodsze tym efekty    
są lepsze.

Wprowadzając dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki należy pamiętać               
o trzech najważniejszych elementach  procesu edukacyjnego:

1. Dzieci w wieku przedszkolnym reprezentują poziom myślenia  czynnościowego             
i  konkretno – obrazowego,

2. Uczenie się matematyki jest procesem długofalowym, a zatem należy organizować 
dużą ilość powtórzeń danej czynności na różnorodnym materiale ( w pierwszej 
kolejności na materiale konkretnym, potem abstrakcyjnym)

3. Dzieci najefektywniej uczą się w działaniu i doświadczaniu.
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PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572       
z późn. zm.) art. 22 ust. 2 pkt6 oraz art.33 ust.1 pkt 4

2. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017r. 
Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                            
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspo-
sabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
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EWALUACJA PROGRAMU

Celem programu „Matematyka- słucham, patrzę , robię ” jest pozyskanie informacji                
o poziomie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej. Oceny można dokonać
między innymi  poprzez: obserwację dzieci podczas zajęć, rozmów indywidualnych, 
informacji zwrotnej od rodziców dotyczącej wpływu programu na zachowania dzieci w życiu 
codziennym, zaangażowaniu i aktywności dzieci, samooceny nauczyciela, arkusza 
obserwacji. Opracowany program poddawany będzie ciągłej ewaluacji: wyniki analizowane   
i wykorzystane do ewentualnego uzupełnienia lub wprowadzenia zmian w programie 
(atrakcyjność, metody pracy, użyteczność w przedszkolu, życiu, skuteczność, i inne).

Ćwiczenia matematyczne były realizowane podczas zabaw ruchowych na terenie przedszkola 
lub poza nim w części przeznaczonej na powietrze i zabawy.
Pracę  prowadziłam ze starszymi dziećmi w przedszkolu. Organizowałam zajęcia dla dzieci 
tak, aby przyswajały elementy matematyki w sposób bezstresowy i najbardziej naturalny. W 
swoim działaniu pedagogicznym na zajęciach z matematyki zwracałam uwagę na następujące 
aspekty: wprowadzałam przyjazną atmosferę, byłam wrażliwa na emocje dziecka,
zachęcałam, chwaliłam i demonstrowałam na forum grupy postępy dzieci, zgodnie z 
potrzebami zmieniałam formę aktywności dzieci. Korzystając z różnych środków 
dydaktycznych: Gry dydaktyczne, Kości do gier, Woreczki z liczmanami, Ilustracje, Kartoniki
z cyframi i znakami, Domino liczbowo – obrazkowe, Obrazki z działaniami, liczbami,Płyty i 
kasety muzyczne z piosenkami matematycznymi, Karty do samodzielnej pracy dziecka, 
Rymowanki, wyliczanki, wierszyki matematyczne, Zabawki, klocki, pluszaki, drzewa, Karty 
do gry, Maty do zabaw ruchowych, Twistery matematyczne, Kalkulatory.

Moim zadaniem było stwarzać przyjemną atmosferę oraz system wzmocnień pozytywnych, 
co istotnie wpływało na korzystne nastawienie dzieci do nauki matematyki. Przeprowadzona 
analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji pozwoliła mi zorientować się jakie 
umiejętności z zakresu matematyki posiadają dzieci. Osiągnięte rezultaty dzieci  
przedstawiałam rodzicom, dyrektorowi przedszkola  razy w roku podczas zebrania i narady 
Rady Pedagogicznej. Przewidywane efekty w wyniku realizacji działań związanych z 
programem, dzieci kończące przedszkole, potrafiły:

1. Lepiej dodawać i odejmować liczby naturalne w pamięci i na konkretach.
2. Znać obraz graficzny cyfry oznaczające liczby.
3. Sprawniej rozwiązywać proste działania matematyczne z użyciem znaków: +, -, =,<,>.
4. Lepiej rozpoznawać podstawowe figury geometryczne płaskie i przestrzenne .
5. Kojarzyć kształty figur przestrzennych z przedmiotami codziennego użytku.
6. Łatwiej i szybciej klasyfikować i segregować różne przedmioty.
7. Lepiej klasyfikować zbiry według wzrastającej lub malejącej liczby ich elementów.
8. Samodzielnie konstruować gry matematyczne.
9. Łatwiej określać ciężar, przez porównywanie za pomocą wagi szalkowej, ręki.
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10. Lepiej określać kierunki w przestrzeni.
12. Dokładniej stosować określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni.
13. Lepiej rozwijać odporność emocjonalną.


