
Wybrany obszar tematyczny: Logiczne myślenie i wprowadzanie pojęć 

matematycznych       

                                          Tytuł: MATEMATYKA DLA MISTRZA 

Uzasadnienie wyboru tematycznego: 

    Dla współczesnego społeczeństwa, matematyka jest kluczem do sukcesów w wielu dziedzinach życia. 

Znajomość matematyki, stwarza możliwość szerszego dostępu do rynku pracy, a co za tym idzie zapewnienie 

statusu społecznego. W nauczaniu matematyki ważna jest odporność emocjonalna. Dojrzałość psychiczna 

nie jest czymś, co pojawia się w rozwoju nagle. Jest to proces, który należy kształtować już w okresie 

przedszkolnym. 

   W świetle nowej podstawy programowej, edukacja matematyczna w przedszkolu powinna polegać 

głównie, na umożliwieniu dziecku osiągnięcia odpowiednich kompetencji intelektualnych, 

przygotowujących do systematycznego przyswajania wiedzy, sukcesów w dalszej nauce i życiu. 

W edukacji matematycznej, najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z 

którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się 

do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Wszystko zaczyna się więc od doświadczeń. W 

trakcie ich przetwarzania dziecko musi mówić. Nazywanie przedmiotów oraz wykonywanie czynności sprzyja 

koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzegać to, co ważne. 

 

Cele szczegółowe: Program „Matematyka dla mistrza”, opiera się na zabawie i działaniu za pomocą 

konkretów i praktycznych ćwiczeń. Treści programowe programu odwołują się do wskazań Podstawy 

Programowej  i zostały ujęte w 10 zagadnieniach: 

 Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. 

Orientacja przestrzenna. 

 Rytmy i rytmiczność. 

 Kształty i figury – intuicje geometryczne. 

 Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory. 

 Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. 

 Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i 

figur geometrycznych. 

 Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru. 

 Przyswajanie określeń czasu. 

 Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości i wysokości. 

 Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby. 
 

   Program „Matematyka dla mistrza”, zakłada realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej, 

na jednych  zajęciach w tygodniu oraz utrwalanie wprowadzanych pojęć    co dziennie w ciągu tego 

tygodnia. Zajęcia będą miały charakter wprowadzający w zagadnienie, a w trakcie pobytu dzieci w 

przedszkolu będzie się je utrwalać lub powtarzać wcześniej przerobiony materiał. Program ma charakter 

rozkładu materiału i został pomyślany tak, aby w każdym miesiącu wprowadzać jedno zagadnienie 

matematyczne. Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych, przy czym zagadnienie sformułowane 

jako: „Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny porządkowy aspekt liczby”  będzie realizowany w 

ciągu całego roku szkolnego. 

   Program został stworzony  w oparciu o Podstawę Programowa MEN oraz metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  - 

rozwijanie logicznego myślenia i wprowadzanie pojęć matematycznych w przedszkolu. „Dziecięca matematyka” – autorstwa 

prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej; 


