
Poradnik dla rodziców – matematyka w codziennym życiu 

 

Jak piszą E. Gruszczyk – Kolczyńska i E. Zielińska, w książce: Dziecięca matematyka. 

Książka dla rodziców i dzieci  

 W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia 

dziecka.  

 

Nie trzeba mieć wielu pomocy dydaktycznych, aby zorganizować dzieciom zajęcia 

matematyczne. Można je uczyć liczenia, wykorzystując przedmioty codziennego użytku, 

wszystko to, co je otacza, z czym mają do czynienia praktycznie na co dzień. 

Dzieci uczą się przez zabawę, ważne jest zatem, aby zorganizować zajęcia w taki sposób, aby 

było jak najwięcej zabawy, dużo praktycznych ćwiczeń. Co można zaproponować dziecku, 

będąc z nim w domu? Oto kilka propozycji, które można zrobić: 

- wspólnie piec i poprosić dziecko, żeby odmierzyło i wsypało do miski np 3 łyżki mąki, 



- wspólnie sprzątając można dziecko poprosić o położenie na danej półce 5 samochodów, 3 

lalek, w zależności co znajduje się w pokoju, lub np. ustawić pojazdy od najmniejszego do 

największego, 

- idąc na spacer, możemy przeliczać ile okien ma dom, który mijamy, liczyć samochody, 

które przejechały drogą, podawać ich kolory 

- będąc w ogrodzie, możemy poprosić dziecko żeby zrobiło nam bukiet składający się np. z 3 

stokrotek i 2 tulipanów, w zależności od tego jakie kwiaty mamy w ogrodzie, 

- pytać dzieci jakie przedmioty widzi w ogrodzie i prosić, aby wyklaskało rytmy 

- ustawić dwa krzesła w ogrodzie, w odległości od siebie i poprosić, aby dziecko robiło duże 

kroki i liczyło, ile musi przejść, żeby dojść od jednego do drugiego, 

- dziecko rzuca dużą kostką i w zależności od tego ile oczek wyrzuci, tyle ćwiczeń 

gimnastycznych ma zrobić, np. 5 przysiadów, 2 pajacyki itd. 

- budowanie wież, domów z klocków to również dobry sposób na rozwijanie orientacji 

przestrzennej, można liczyć  z ilu klocków powstała dana budowla, wymieniać jej kolory, 

mówić która jest większa, która mniejsza. O ile więcej lub mniej klocków jest w danej 

budowli. 

 

Dzieci z miłą chęcią wezmą udział w takich zabawach, a czas spędzony w domu będzie 

jeszcze przyjemniejszy. 

 


