
Mam gotową receptę na sukces edukacyjny, a tym samym życiowy Twojego dziecka!
Wchodzisz w to? Przecież inwestycja w rozwój dziecka to dla niego najlepsza lokata!

Ważne, żeby mieć świadomość, gdzie tkwi potęga tego rozwoju, jak wydobyć z dziecka
potencjał na jego miarę i dlaczego naprawdę niewiele potrzeba, żeby dziecko
wielowymiarowo wspierać w osiągnięciu edukacyjnego i życiowego sukcesu.

Zapewniam Was, że taka inwestycja nie kosztuje ani złotówki! To sposób, na który stać
każdego rodzica i każdą placówkę edukacyjną w Polsce! 

Oto on: #20minutdlaMATEMATYKI – akcja, która przerodziła się w projekt, którego celem
jest polega  wykorzystanie NATURALNEGO POTENCJAŁU umysłu dzieci. 

Chodzi o to, żebyśmy nie tracili dziecięcej potrzeby poznawania świata, żebyśmy nie zgasili
iskry, którą można dostrzec w dzieciecym spojrzeniu za każdym razem, kiedy młody
człowiek coś odgrywa. 

To nasz wspólny cel i odpowiedzialność - uczyć dzieci w działaniu szanując ich mozliwości
poznawcze. Szanując zabawę i doświadczanie. 

M I E S I Ę C Z N I K
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#20minutdlaMATEMATYKI, czyli właściwie co? 

 Inspiracje - jak trenować kompetencje matematyczne w  procesie

niezamierzonym w grupie? 

 skuteczne sposoby, żeby zapobiegać nadmiernym  trudnościom  w uczeniu

matematyki 

1.

2.

3.

W  t y m  n u m e r z e

To nieprawda, że dzieci nie lubią matematyki. Dzieci kochają poznawać świat, zadawać
pytania i doświadczać go, żeby zrozumieć, jak działa. Dlatego zadaniem dorosłych jest nie
komplikować matematyki i pielęgnować w dzieciach te potrzeby, nie deptać ich.  



Chcę zaprosić Was do świadomego wykorzystywania codziennych
sytuacji w matematyczny sposób! 

Bo dzieci uczą się przez doświadczanie.

20 minut codziennych sytuacji, które dzieją się w każdym domu (i w
każdym przedszkolu) – bez przygotowywania pomocy, bez dodatkowych
obowiązków. Wszystko przy okazji codziennych, rodzinnych
obowiązków!

Chcę budować mosty między nauczycielami-przewodnikami i rodzicami,
którzy są niezbędnym elementem skutecznej edukacji matematycznej
dzieci.

Świadomość to klucz do podjęcia zmian, 
edukacja takich potrzebuje. 

 
Zamiast narzekania, 

możemy przejść do codziennego działania
Z. Jastrzębska-Krajewska 

@pani_ _zuzia, autorka projektu

Te sytuacje wydarzają się każdego dnia - cały sekret, 
czy widzicie w nich matematykę i czy pozwalacie ich

doświadczyć dzieciom, żeby wydobywać z nich potencjał  

#20minutdlaMATEMATYKI, czyli właściwie co? 
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Zaczniemy od
KLASYFIKACJIKLASYFIKACJIKLASYFIKACJI

Codzienne obowiązki nie należą do naszych
ulubionych czynności. Warto jednak
spojrzeć na nie, jak na matematyczne
zadanie na klasyfikację.
np. przy rozpakowaniu  czystych naczyń ze
zmywarki, poprośmy dziecko o odłożenie
talerzy, misek na swoje miejsce. 
Przedszkolaki świetnie radzą sobie też z
rozkładaniem sztućców do poszczególnych
przegródek w szufladzie. 

Klasyfikacja - jest sposobem porządkowania świata, układania
przedmiotów względem określonego kryterium, tworzenia
zbiorów, wydzielania grup. W matematyce (i nie tylko!) jest
pomocna przy tworzeniu siatek pojęć, formułowaniu definicji.
Klasyfikacja pozwala nam odnaleźć się w każdym obszarze
naszego życia

Sprzątanie po zabawie dzieci traktują
jako nudną czynność - jest na to sposób.
Jeśli jednak poprosisz, żeby mały
specjalista od przedmiotów dopasował
zabawki do poszczególnych pudełek i ze
sprzątania zrobisz sytuację zadaniową,
zabawki w mig zostaną posprzątane.

Codzienne zakupy trzeba rozpakować i
przypasować do odpowiednich pomieszczeń w
domu: produkty, które zaniesiemy do kuchni. Część
z nich musi być w lodówce, a część może leżeć w
koszyku. Inne trzeba zanieść do łazienki, a jeszcze
inne do kącika gospodarczego. Intuicyjnie umiemy
rozdzielać produkty zgodnie z przeznaczeniem,
dzieci się tego uczą. W ten sposób tworzą siatki
pojęć i definicje.
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Edukacja matematyczna budzi wiele obaw u nauczycieli, a jej planowanie przyprawia o ból głowy. 
Celem naszego projektu nie jest realizowanie generowanych przeze mnie zadań, tylko uczenie życiowych
umiejętności matematycznych w rzetelny sposób. Jednak na tej drodze jest wiele pułapek. Po pierwsze
nauczyciel musi posiadać wiedzę o etapach edukacji matematycznej z każdego z 14 obszarów wymienionych
w Dziecięcej Matematyce®  dwadzieścia lat później autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, a po
drugie, umieć ten proces zorganizować w taki sposób, żeby regularnie trenować kompetencje i ułatwiać
dzieciom transfer do codzienności. Łatwo w ten sposób popełnić spore nadużycie w postaci integrowania
treści. 
chcialabym tu wyraźnie zaznaczyć, że jestem zdania (dokładnie takiego, jak prof. Gruszczyk-Kolczyńska),
że edukacja matematyczna powinna być wydzielona. Warto dostrzegać ją w innych aktywnościach, ale nie
można poprzestać wyłącznie na tym.  Zapoznawac dzieci z pojęciami i umiejętnościami z poszczególnych
obszarów należy w sposób przemyślany, zaplanowany z uwzględnieniem SAR (strefy aktualnego rozwoju) i
SNR  (strefy najbliższego rozwoju).
Zajęcia dydaktyczne z matematyki nie muszą na siłę być wpisane w temat kompleksowy.  Trzeba też
pamiętać, że kształtowanie kompetencji matematycznych wymaga od dzieci specyficznego rodzaju
skupienia uwagi, dlatego nie można ubogacać treści zajęć w dodatkowe „atrakcje”, zbędne - rozbudowane -
opisy. 
Jednak same zajecia dydaktyczne nie są w stanie zbudować mocnych, solidnych fundamentów pod
skomplikowaną wiedzę matematyczną na kolejnych etapach edukacji.  Dlatego niezależnie od zajęć
konieczny jest codzienny trening matematyczny. Zarówno w przedszkolu, szkole, jak i w domu. 

 Inspiracje - jak trenować 
kompetencje matematyczne 
w procesie niezamierzonym 

w grupie? 
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jak bardzo nie wyda Wam się to infantylne, nudne -
pamiętajcie, że dzieci potrzebują tysiecy doświadczeń, zanim

kompetencja stanie się stałością.
 Dlatego powtarzalaność pewnych działań ze świadomością, że

sprzyjają nabywaniu wiadomości i umiejętności
matematycznych, przybliża dzieci do ich zdobycia i posiadania

mocnych podstaw. 
To klucz do wrót wielkiej matematyki

24.11.2022
Kraków stacjonarnie 
 lub transmisja online

Spotkajmy się 
na warsztatowej konferencji

https://blizejprzedszkola.pl/przyjazna-matematyka-innowacyjna-edukacja,6,478.html

kliknij w ten link, 
żeby poznać 

szczegóły

https://blizejprzedszkola.pl/przyjazna-matematyka-innowacyjna-edukacja,6,478.html
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Codzienne aktywności
matematyczne „przy okazji” 

klasyfikacja na spacerze
dobierzcie liść do nazwy drzewa 

oraz ustalcie, jakie owoce 
ma to drzewo?

zróbcie naturalne zielniki 

policzcie, ile osób przyszło dzisiaj
ustawcie się przy tym w przy i ustalcie, czy liczba dzieci jest parzysta,
czy nie? 
ustalcie, ilu jest dziś chłopców/ile dziewczynek 
o ile więcej jest tych lub tych/ o ile mniej jest tych lub tych

możecie ustalić ze starszymi dziecmi lub uczniami, ile razem macie nóg,
ile rąk, a nawet-ile razem macie palców  

Zróbcie kalendarz przeżyć
każdego dnia zaznaczacie dzień tygodnia, mówcie

kolejno dni 
 

tygodnia od tego, który jest dzisiaj 
ustalcie, co robiliście wczoraj, co będziecie robić jutro

 
przypomnijcie, jaka to pora roku

 
starsze dzieci i uczniowie mogą też powtórzyć

miesiace w kolejnosci od stycznia i bieżącego
miesiaca, żeby utrwalić ich kolejne nazwy 

rytmiczna zabawa: 
podrzuć woreczek/złap woreczek 
dla dzieci starszych i uczniów z
utrudnieniem: klaśnij, zanim
złapiesz 

w czasie porządkowania przestrzeni 
po aktywności ćwiczcie orientację 
w przestrzeni formułując świadomie
polecenia zawierające informacje
określające stosunki między
miejscami/meblami oraz strony
(pamietajcie o oznaczeniu u dzieci lewej
ręki) 



Matematyka ma miano bezdusznej nauki.
Takiej, przez którą większość z nas ma
jakieś traumy, jakieś problemy i bardzo złe
wspomnienia.
 Te złe wspomnienia przekazujemy naszym
dzieciom, a to sprawia, że od samego
początku naznaczamy je tym, że myślą o
matematyce jak o czymś trudnym, nie do
przejścia. Są niegotowe, czują, że nie
wystarczająco dużo umieją. Mają też na
sobie presję. Tak się składa, że to już jest
pierwszy powód, dlaczego dzieci mają
trudności w uczeniu matematyki. Kiedy
ktoś mówi mi matematyka jest trudna -
racja, to prawda. 
Rozwiązywanie matematycznych
problemów wiąże się z tym, że musimy
pokonać jakąś trudność.
No tak już jest.
Ale czy to oznacza, że to jest nie do
przejścia dla człowieka?

skuteczne sposoby, żeby zapobiegać
nadmiernym trudnościom 
w uczeniu matematyki 

skuteczne sposoby poznasz,
 dostępne tu, zeskanuj kod, żeby posłuchać

https://youtu.be/Qg9vUIlO36Q
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link jest aktywny

artykuł w formie słuchowiska  

https://youtu.be/Qg9vUIlO36Q
https://youtu.be/Qg9vUIlO36Q


AUTOPROMOCJAAUTOPROMOCJAAUTOPROMOCJA

zapraszam do udziału 
w webinarach i kursach online

zeskanuj kod, 
żeby poznać szczegóły

@pani_ _zuzia @ Pani Zuzia www.panizuzia.pl

kontakt i jeszcze więcej inspiracjikontakt i jeszcze więcej inspiracjikontakt i jeszcze więcej inspiracji   
na zabawy i aktywnościna zabawy i aktywnościna zabawy i aktywności   

https://kursy.jastrzebska-krajewska.pl

link jest aktywny

łącza są aktywne, po wciśnięciu zostaniesz automatycznie przekierowany do wskazanych mediów 

https://kursy.jastrzebska-krajewska.pl/
https://www.instagram.com/pani__zuzia/
https://m.facebook.com/pani.zuzia.a/
https://www.jastrzebska-krajewska.pl/
https://www.instagram.com/pani__zuzia/
https://m.facebook.com/pani.zuzia.a/
https://www.jastrzebska-krajewska.pl/
https://kursy.jastrzebska-krajewska.pl/

