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Założenia Mazowieckiego Projektu Edukacyjnego 

 „Matematyczne wyzwanie” 

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową 

i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2022/2023 

 

Główne cele i założenia projektu : 

 
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego 

o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z 

matematyką. 

• Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu 

edukacji matematycznej 

• Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych  

w codziennym życiu; 

• Wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem 

matematyki; 

• Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami  

o charakterze matematycznym 

• Rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości. 

 

Cele operacyjne : 
 

• Rozumie, że liczby można porządkować, porównywać, dodawać i odejmować;  

• Wyodrębnia w otoczeniu figury geometryczne płaskie i przestrzenne 

• Tworzy rytmiczne układy z figur geometrycznych i innych przedmiotów; 

• Określa ciężar przedmiotów, waży je i porównuje; 

• Określa pojemność naczyń i dokonuje porównań; 

• Rozumie, że czas można nazywać i mierzyć; 

• Nazywa części swojego ciała; 

• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni  



• Określa położenie przedmiotów względem siebie i drugiej osoby; 

• Określa prawą i lewą stronę; 

• Dostrzega zależności między skutkiem a przyczyną. 

•  Oszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania 

• Kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi 

• Kształtuje postawę kreatywną 

• Wie, gdzie i w jaki sposób można zrobić zakupy (kiosk, sklep, Internet), 

• Wie, czym można zapłacić za zakupy (pieniądz, karta, płatności on-line), 

• Zna sposoby gromadzenia pieniędzy (skarbonka, konto bankowe), 

• Zna walutę obowiązującą w Polsce, 

• Wie, co to jest konto bankowe, cena  

• Wie, do czego służy bankomat, kasa fiskalna, bank, paragon 

• Wie, na czym polega praca: kasjera, bankiera 

•  Zna reguły transakcji wymiennej: kupno-sprzedaż 

 

Metody: 

 
- czynne 

- słowne (pogadanki, prelekcje, objaśnienia) 

- problemowe (wykonanie zadań w grupach oraz rozwiązywanie zadań o różnym stopniu 

trudności) 

- percepcyjne (obserwacja, pokaz) 

- aktywizujące (gry dydaktyczne, zabawy badawcze, doświadczenia itp.) 

 

Formy: 

 
- praca indywidualna 

- praca w małych zespołach dwu lub trzy osobowych 

- praca z całą grupą 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU : 

„Matematyczne wyzwanie” 

 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt przeznaczony jest dla przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na  terenie województwa 

mazowieckiego.  

 

2.Projekt skierowany jest dla dzieci w  wieku 5-6 lat. 

 

3. Projekt trwać będzie od  1.10.2022r. do 31.05.2023 r. 

 

4. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wysłanie karty zgłoszenia na emaila: 

matematycznewyzwanie@gmail.com 

Zapisy do projektu trwają do 30.09.2023 r. 

 

5. Nauczyciele, którzy zdecydują się na uczestnictwo w projekcie są zobligowani do 

uzyskania zgody rodziców na udział dzieci w projekcie    i wykorzystanie wizerunku dziecka 

– które zatrzymują u siebie w placówce.   

 

6. Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa należy zrealizować 7 wybranych zadań spośród 8 

zaproponowanych działań edukacyjnych. Certyfikaty zostaną rozesłane drogą mailową.  

UWAGA: Dzieci otrzymują również dyplom udziału w projekcie. 

 

7. Termin wykonania zadań  mija  31.05.2023 r. 

 



8. Zadania można modyfikować i dostosowywać do wieku dzieci, specyfiki grupy, ale należy 

trzymać się koncepcji i myśli przewodniej projektu.   

 

9. Termin przesyłania sprawozdań do 10.06.2023 r. 

 

10.Termin przesyłania certyfikatów i dyplomów do 30.06.2023r.  

 

11.Sprawozdanie z projektu wysyłamy w postaci prezentacji multimedialnej. Prezentacja 

powinna zawierać zdjęcia z zrealizowanych zadań z krótkim opisem. Na pierwszej stronie 

prezentacji prosimy o umieszczenie informacji o nazwie placówki biorącej udział w projekcie 

( z emailem) . Na ostatnim slajdzie prosimy o podanie imion i nazwisk nauczycieli biorących 

udział w projekcie. Sprawozdanie prosimy o przesłanie na emaila : 

matematycznewyzwanie@gmail.com 

 

12. Wszystkie pytania dotyczące projektu proszę kierować na emaila : 

matematycznewyzwanie@gmail.com 

 

 

 

Działania edukacyjne : 

 

Projekt ma charakter otwarty – jego treści mogą być rozszerzane w zależności od 

zainteresowań dzieci .  

 

Miesiąc Obszar edukacji 

matematycznej 

Treści, konkretne umiejętności, 

sytuacje edukacyjne 

Październik Orientacja przestrzenna i 

świadomości swojego ciała  

1.Wyznaczanie kierunków do 

obranego przedmiotu. 

2.Orientowanie się na kartce 

papieru. 

3.Poznawanie schematu własnego 

ciała 

 ( wykorzystanie metody Ruchu 

Rozwijającego Weronik 



Sherborne). 

4.Wytyczanie kierunków od osi 

własnego ciała. 

Listopad  Rytmy  1.Dostrzeganie powtarzających 

się zjawisk: dzień, noc. 

Dostrzeganie rytmu w szeregu 

powtarzających się elementów. 

Dostrzeganie rytmu w przyrodzie 

(cykliczny układ kalendarza) oraz 

w życiu i działalności człowieka. 

2.Słuchanie i odtwarzanie 

prostych rytmów. 

Kontynuowanie rytmów. 

Dostrzeganie rytmu ciała: serca, 

oddechu, kroków. 

3.Odtwarzanie rytmu w ruchach i 

gestach. 

4.Graficzne odtwarzanie 

wysłuchanego rytmu. 

 

Grudzień  Kształty i figury – intuicje  

geometryczne 

1.Dostrzeganie kształtów i 

manipulowanie różnymi 

płaskimi figurami 

geometrycznymi. 

.Rozpoznawanie i nazywanie 

figur : koło, kwadrat, prostokąt, 

trójkąt. Odszukiwanie 

poznanego kształtu w 

najbliższym otoczeniu. 

Poznawanie charakterystycznych 

cech figur: podobieństwa i 

różnice. 

2.Wskazywanie dwóch takich 

samych figur . 

Dopasowanie figury do 

kształtu otworu. 

3.Odwzorowywanie kształtów 

poznanych figur, np. układanie ich 

z patyczków, sznurka. 

4.Rysowanie 

figur po śladzie. 

5. Rozpoznawanie i nazywanie 

figur 

przestrzennych najczęściej 

pojawiający się w otoczeniu 

dziecka: kula – piłka. 

6. Układanie rytmów figur 

geometrycznych 

 

Styczeń  Wprowadzenie cyfry  Wprowadzenie cyfry wybraną 



przez siebie metodą. 

Luty Liczenie i Rachowanie 1.Liczenie z wymienieniem  

kolejnych liczebników głównych;  

zwrócenie uwagi na rolę 

ostatniego liczebnika. 

2.Stwarzanie warunków do 

liczenia  

w różnych zabawach, sytuacjach 

dnia 

codziennego. 

3.Dodawanie i odejmowanie w  

zakresie 10 z wykorzystaniem  

palców lub innych 

zbiorów zastępczych 

4.Rozdzielanie tak, aby każdy miał  

tyle samo. 

5.Uświadomienie faktu, że ilość 

nie  

zależy od sposobu liczenia ( od  

lewej, od prawej) 

6.Liczenie obiektów znikających, 

np. 

wkładanych do kartonu. 

7.Liczenie przedmiotów w 

sytuacjach praktycznych, zabawie, 

bez ograniczania 

zakresu liczenia. 

8.Porównywanie liczebności  

zbiorów „na oko” 

9.Ustalanie równoliczności dwóch  

zbiorów. 

10.Przeliczanie elementów zbioru.  

Odnoszenie liczby ostatniego  

elementu do liczebności 

całego zbioru. 

11.Odwzorowywanie liczebności  

zbiorów za pomocą liczmanów,  

rysowania kresek na 

papierze, klaskania, itp. 

12.Posługiwanie się pojęciami: 

o jeden więcej, o jeden mniej 

13.Wyznaczanie wyniku 

dodawania i 

odejmowania przy pomocy  

liczmanów 

Marzec  Ważenie lub mierzenie  Ważenie 

1.Stosowanie określeń w 

odniesieniu do konkretnych 

przedmiotów: 

mały, duży 



( na 

zasadzie przeciwieństwa). 

Ocenianie wielkości 

przedmiotów poprzez 

stosowanie porównań: większy 

od..., mniejszy od ..., taki sam. 

2.Używanie i stopniowanie 

określeń 

dotyczących ciężaru 

przedmiotów: ciężki, lekki, taki 

sam, cięższy, lżejszy. 

2.Porównywanie ciężaru dwóch 

przedmiotów: 

lżejszy od..., 

cięższy od.... 

3.Poznawanie różnego rodzaju 

wag. Wyjaśnienie ich roli w 

określaniu 

4.Eksperymentowanie z wagą 

szalkową: próby ważenia 

przedmiotów. 

5.Używanie określeń: 

mały, mniejszy, najmniejszy; 

duży, większy, największy; taki 

sam. Rozumienie, że ciężar 

przedmiotu 

nie zależy od jego wielkości. 

Mierzenie : 

1.Określanie długości dwóch 

przedmiotów poprzez 

porównanie: 

długi – krótki 

2.Porównywanie długości kilku 

przedmiotów: 

długi, krótki; 

dłuższy, krótszy; najdłuższy, 

najkrótszy; takiej samej 

długości. 

3.Mierzenie długości, wysokości i 

szerokości przy użyciu sznurka, 

patyka, wstążki. 

4.Określanie wysokości dwóch 

przedmiotów poprzez 

porównanie: 

wysoki – niski. 

5.Porównywanie wysokości kilku 

przedmiotów: 

wysoki, niski; 

wyższy, niższy; najwyższy, 

najniższy; takiej samej 



wysokości. 

6.Porównywanie dzieci pod 

względem wysokości; używanie 

określeń: 

wyższy od, niższy od, 

takiej samej wysokości. 

 

Kwiecień  Przyswajanie określeń czasu 

( kalendarz oraz zegar) 

1.Dostrzeganie rytmicznej 

organizacji czasu w stałych 

następstwach czynności 

wykonywanych w przedszkolu 

(np. posiłki, odpoczynek, 

zajęcia). 

2.Określanie czynności 

wykonywanych rano, w 

południe, wieczorem. 

Poprawne używanie określeń 

czasu: najpierw – później w 

stosunku do wykonywanych 

czynności. Prawidłowe 

stosowanie pojęć: 

dzisiaj – 

wczoraj – jutro. 

3.Zapamiętanie nazwy aktualnej 

pory roku, dnia tygodnia. 

4.Dostrzeganie rytmicznej 

organizacji czasu w stałych 

następstwach dnia i nocy, pór 

roku, dni tygodnia, miesięcy. 

Nazywanie kolejno por roku, dni 

tygodnia, miesięcy; określanie 

aktualnej pory roku, miesiąca, 

dnia tygodnia. Kalendarz. 

5.Poprawne stosowanie pojęcia: 

dzisiaj w odniesieniu do 

trwającego dnia. 

6.Rozwijanie umiejętności 

określania czasu poprzez poznanie 

różnych rodzajów zegarów i 

innych mierników czasu od 

starożytności do dnia dzisiejszego. 

7.Wskazywanie pełnych godzin na 

zegarze. 

8. Poznanie budowy zegara 

9. Wykonanie zegara 

przedszkolnego. 

Maj Domowa ekonomia- 

pieniądze  

1. Poznawanie nominałów 

wybranych 

monet i banknotów; używanie ich  

papierowych 



sylwet w zabawie 

2.Nauka płacenia za przedmiot i 

dostania reszty za za dużą zapłatę. 

3.Odbycie wycieczki do sklepu, do 

banku, Centrum Pieniądza, 

Mennicy Polskiej. 

 

 

 
 

 

 

Ponadto w ramach projektu zaplanować można szereg działań dodatkowych stwarzających 

warunki do kształtowania u dzieci pojęć matematycznych, np.: 

 

• Utworzenie kącika matematycznego– patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, itp. 

• Organizowanie warsztatów dla nauczycieli / zajęć otwartych. 

• Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

• Wykonanie matematycznych własnych  pomocy dydaktycznych. 

• inne. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Wprowadzając dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki należy pamiętać  o trzech 

najważniejszych elementach procesu edukacyjnego: 

1. Dzieci w wieku przedszkolnym reprezentują poziom myślenia czynnościowego  

i konkretno – obrazowego. 

2. Uczenie się matematyki jest procesem długofalowym, a zatem należy organizować  

dużą ilość powtórzeń danej czynności na różnorodnym materiale ( w pierwszej  

kolejności na materiale konkretnym, potem abstrakcyjnym). 

3. Dzieci najefektywniej uczą się w działaniu i doświadczaniu. 

 

Bibliografia :  

 

1.Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska ,Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat 

później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków,Wyd. Bliżej 

Przedszkola, Kraków 2015 r. 

2. Zuzanna Jastrzębska- Krajewska, Ruch plus muzyka równa się matematyka, Wyd. Bliżej 

Przedszkola, Kraków 2022 r. 

3.Marta Bogdanowicz, Weronika Sherborne, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016 r. 

 

 


