
OPIS ZASAD INNOWACJI PROGRAMOWEJ 

DLA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ  

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 7 W PILE  

IM. PSZCZÓŁKI MAI 

 

Okres przedszkolny jest dla dziecka fundamentem dla dalszej edukacji 

matematycznej. Wytworzone w tym czasie nawyki i zdobyte umiejętności pielęgnowane 

w dalszych etapach życia, służą dziecku na całe życie. 

 

GŁÓWNYM CELEM jest wdrożenie programu „Dziecięca matematyka”  

i  „Programu wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków  

(czterolatków i pięciolatków)” nr DKOS – 5002-01/07  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej  

i E.Zielińskiej, gdzie wprowadzenie nowatorskich rozwiązań metodycznych jest 

połączeniem edukacji matematycznej z intensywnym rozwojem myślenia,  

z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniami określonych umiejętności 

matematycznych. Mając świadomość tego, w jaki sposób dzieci uczą się matematyki, w 

swoim działaniu zamierzamy opierać się na osobistych doświadczeniach dziecka 

stanowiących budulec, z którego tworzy ono pojęcia i umiejętności. Podstawową formą 

zajęć jest zabawa, w której wiodącą rolę przypisuje się manipulowaniu materiałami z 

otoczenia dziecka. Edukacja matematyczna w oparciu o programy E. Gruszczyk –

Kolczyńskiej będzie prowadzona we wszystkich grupach wiekowych. W tym celu kadra 

pedagogiczna przygotowała się poprzez ukończenie kursów: ,,Zabawy matematyczne i 

diagnozowanie dziecięcych kompetencji do uczenia się matematyki na bazie programu 

„DZIECIĘCA MATEMATYKA” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, ,,Zabawy 

matematyczne i diagnozowanie dziecięcych kompetencji do uczenia się matematyki na 

bazie programu ,,Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Uczestniczyła 

też w szkoleniu  ,,Wykorzystanie gier i zabaw matematycznych w edukacji 

wczesnoszkolnej”, w warsztatach ,,Nauka przez działanie, czyli wykorzystanie zabawek 

edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym” i zespole samokształceniowym pilskich 

przedszkoli ,, Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych” i ,, Etapy nabywania umiejętności 

matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”. 



Zaproponowane rozwiązania metodyczne dla każdej grupy wiekowej zawiera 

publikacja CDN Piła ,,Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w naszym 

przedszkolu” wydana w marcu 2010 roku i są zgodne z nową podstawą programową. 

Stanowią one materiał metodyczny do wdrażania w/w. programów  prof. E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej w naszym przedszkolu. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

             

 Stworzenie dzieciom korzystnych warunków do wszechstronnego  

i harmonijnego rozwoju osobowości; 

 Wspieranie w rozwoju wszystkich dzieci, zarówno tych o znakomitych 

możliwościach rozwojowych, jak i tych, które rozwijają się wolniej lub 

nieharmonijnie; 

 Kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także 

zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego; 

 Wychowanie dzieci tak, aby sprawiały radość dorosłym i aby dobrze wiodło się im 

wśród innych; 

 Wspomaganie dzieci w odróżnianiu dobra od zła i w kształtowaniu kompetencji 

społecznych;  

 Zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania siebie i otaczającego świata; 

 Konstruowanie dziecięcej wiedzy oraz umiejętności stosownie do tego, co 

przedszkolak może ogarnąć swoim umysłem. 

 

EFEKTY: Dziecko będzie: 

-Rozumiało polecenia nauczycieli i wykona je we własnym tempie. 

- Potrafiło manipulować, przeliczać, segregować wg cech itp. co stanowi podstawę 

           operacyjnego myślenia. 

- Posługiwało się w codziennym życiu określeniami, pojęciami matematycznymi  

np. po dwa, po trzy. 

-Potrafiło współdziałać z dziećmi, a także pomagać tym, którzy tej pomocy  

             potrzebują. 



         - Rozumiało pojęcie odpowiedzialności za siebie i swoje czyny  wobec  

            rówieśników. 

- Doświadczało tego, że najbliższe otoczenie jest bazą do tworzenia pojęć i 

umiejętności matematycznych. 

- Potrafiło realizować swoje potrzeby edukacyjne. 

 

EWALUACJA 

1. Diagnoza wstępna przeprowadzona we wrześniu 2010roku za pomocą                            

,,Karty do badania umiejętności absolwenta Publicznego Przedszkola nr 7 

w Pile im. Pszczółki Mai” we wszystkich grupach wiekowych. 

2. Arkusze ewaluacji etapowej za każde półrocze będą ukazywały postępy 

dzieci. 

3. Każde dziecko kończące edukację przedszkolną będzie poddane diagnozie 

końcowej. 

4. Obserwacje nauczyciela poczynione w ,,Karcie do badania umiejętności 

absolwenta Publicznego Przedszkola nr 7 w Pile im. Pszczółki Mai” ukażą 

progresję zdobywania umiejętności matematycznych dziecka.  

 

 


