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Rozwój umiejętności matematycznych dzieci przedszkolnych 
                       

 Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym należy dostrzegać w sposób 

szeroki. Musi być ona połączona z intensywnym rozwojem mowy, myślenia, z rozwojem 

odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych.  

Już w okresie przedszkolnym obserwuje się ciekawość dziecka podczas kształtowania wiedzy 

matematycznej dotyczącej stosunków przestrzennych, ilościowych czy klasyfikacji przedmiotów - 

stanowią one podstawę do nauki matematyki w klasie pierwszej. Jednak należy pamiętać, że 

kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym należy prowadzić, 

wykorzystując do tego zabawę i różnorodne zajęcia, z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy i 

tak dobranych pomocy dydaktycznych, aby dzieci nie odczuły znużenia. Wszystkie te działania 

powinny odbywać się przy każdej nadarzającej się okazji z wykorzystaniem najróżniejszych 

sytuacji dnia codziennego.  

 

 Musimy wiedzieć, że nie należy dzieci uczyć przy pomocy: 

 

- słów,  

                    - poprzez wyjaśnianie,  

                                                                    - tłumaczenie,  

                                                                                                             - opowiadanie  

 

Najważniejsze w edukacji matematycznej są:  

 

-osobiste doświadczenia dziecka,  

                                             -jego twórcza aktywność,  

                                                                        -możliwość dokonywania wyborów 

                                                                                                           -manipulowanie przedmiotami. 

 

Własna aktywność i bezpośrednie doświadczania rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, 

tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności.  

Dojrzałość psychiczna dzieci do edukacji matematycznej nie jest czymś, co pojawia się w rozwoju 

samorzutnie i w sposób niespodziewany. Jest to długofalowy proces, który należy kształtować w 

okresie przedszkolnym. Edukacja matematyczna w przedszkolu  skierowana jest na wyrobienie u 
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dzieci odpowiednich kompetencji intelektualnych, zanim rozpoczną systematyczną edukację 

matematyczną w szkole.  

 W związku z tymi założeniami, do celów edukacji matematycznej w przedszkolu można zaliczyć:  

 

 wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności matematyczne, które                 

 przygotują dziecko do podjęcia nauki w szkole,  

 rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się matematyki poprzez organizowanie 

 dzieciom doświadczeń w zakresie klasyfikacji, ustalenia stałości ilości nieciągłych przy 

 obserwowanych przekształceniach, a także porządkowania elementów w badanych zbiorach 

 jako podstawa do tworzenia w umyśle dziecka głównych aspektów liczby naturalnej,   

 kształtowanie intuicji, mierzenia i miary przez organizowanie sytuacji dostarczających 

dzieciom  doświadczeń w zakresie ustalenia stałości ilości tworzywa, długości, objętości i 

czasu przy  obserwowanych prze-kształceniach tak, aby dziecko miało okazję doświadczyć, iż 

obserwowaną  zmianę można w myśli zredukować przez zmianę przeciwną,  

  wdrażanie dzieci do pokonywania trudności zawartych w zadaniach wymagających wysiłku 

 intelektualnego jako podstawy do uczenia się matematyki,  

 doskonalenie analitycznego spostrzegania oraz rozwijanie sprawności manualnej i 

koordynacji  wzrokowo–ruchowej.  

 

Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w szkole podstawowej powinno w zakresie 

edukacji matematycznej:  

 

  liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego,  

 wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na            

innych  zbiorach zastępczych,  

  ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi,  

 rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku 

do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,  

 wiedzieć, na czym polega pomiar długości i znać proste sposoby mierzenia: krokami, stopa 

za        stopą,  

  znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.  
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W głównej mierze dzieci przedszkolne poznają przedmioty, a w szczególności określenia słowne 

ich charakterystycznych cech, w tym cech jakościowych takich jak:  

 

 wielkość (mały, duży, średni, gruby, cienki, wysoki, niski, cienki, najcieńszy, taki sam),  

 ciężar (ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam),  

 pojemność,  

 kształt, 

 długość (długi, dłuższy, najdłuższy, krótki, krótszy, najkrótszy),  

 szerokość (szeroki, szerszy, najszerszy)  

 wysokość (wysoki, wyższy, najwyższy, niski, niższy, najniższy, taki sam).  

 

Drugim ważnym obszarem edukacji matematycznej w przedszkolu jest przestrzeń, którą 

przedmioty zajmują. Dotyczy to położenia przedmiotów względem innych przedmiotów lub 

układów odniesienia, także kierunek przemieszczania się przedmiotów w tej przestrzeni.  

Dzięki temu dziecko uczy się określeń takich jak:  

na                                       obok                                            wewnątrz  

pod                                     na lewo                                        na brzegu 

przed                                  na prawo                                      na zewnątrz 

za                                        poza                                             naprzeciw   

 

W toku wykonywanych zajęć dziecko uczy się terminów: 

 w prawo                                 do góry                            w bok 

w lewo                                     na dół                               na wprost 

w przód                                    przed siebie 

w tył                                         za siebie 

 

Kolejnymi treściami jest pojęcie czasu. Dziecko poznaje następujące wyrażenia:  

długo – dłużej                  rano -wieczór              wczoraj 

teraz – przedtem             południe, noc               jutro 

najpierw - potem            dzisiaj 

krótko – krócej,    

 W trakcie zabaw i zajęć dziecko uczy się pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy.  

Określa również czas trwania różnych czynności poprzez śledzenie wskazówek zegara (stąd – 

dotąd) np. podczas zabawy, sprzątania, jedzenia posiłków, ubierania się.  
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Zabawy i ćwiczenia orientacyjne należą do kolejnych treści edukacji matematycznej i są podstawą 

do nauki geometrii. Dzieci zapoznają się z podstawowymi figurami geometrycznymi zarówno 

płaskimi jak i przestrzennymi (koło, kula, kwadrat, prostokąt, trójkąt, sześcian), układając z nich 

różne kom-pozycje geometryczne przestrzenne i płaskie oraz rozpoznają je w otoczeniu i nazywają.  

 

W miarę zdobywania nowych doświadczeń dzieci zaczyna-ją wyodrębniać zbiory i podzbiory. 

Klasyfikują i segregują przedmioty i figury geometryczne według różnych cech: wielkości, kształtu, 

przeznaczenia, koloru itp. Określają, które przedmioty spełniają jakieś dwie cechy lub dwa warunki, 

co jest przygotowaniem do pojęcia części wspólnej zbioru. Dzieci uczą się również posługiwać się 

słowem „nie” np. w kontekście „nie jest czarny”.  

Następnym etapem edukacji matematycznej w przedszkolu jest kształtowanie pojęcia liczby 

elementów zbioru. W tym celu dzieci oceniają liczebność „na oko” czyli szacują.  

 

Doświadczenie jest niezbędną drogą do własnego rozwoju. Bardzo ważne jest to, aby dziecko 

przyswajało i ugruntowało sobie wiedzę poprzez „dokonanie operacji bezpośrednio przez 

manipulację przedmiotami lub wewnętrznie, manipulując symbolami, które w jego umyśle 

reprezentują rzeczy” 
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