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DZIECIĘCA MATEMATYKA  

PROF. EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ ® 

Termin: 25,26,27 stycznia 2019r 

Miejsce: Gdańsk 

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne 

25 stycznia(piątek) -16:00-21:00, 26 stycznia - 9:00-16:00(sobota), 27 

stycznia(niedziela) - 9:00-16:00 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli zainteresowanych metodyką prowadzenia 

zajęć z edukacji matematycznej  dzieci  w różnych formach wychowania przedszkolnego  i  

edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Prowadzący: 

Ewa Zielińska – wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego, były doradca 

metodyczny, współautorka kilku programów edukacyjnych, publikacji zwartych na temat 

wspomagania rozwoju dzieci, a także koncepcji Dziecięca matematyka, lub inna osoba 

wskazana przez Fundację Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej 

 

Cele - Wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną i psychologiczną z zakresu 

prowadzenia zajęć  matematycznych z dziećmi. 

Zapoznanie z czynnościowymi metodami pracy z dziećmi nad wspomaganiem rozwoju 

umysłowego dzieci oraz edukacją matematyczną dzieci. 
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Wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia 

zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

Program: Kurs I° 

1. Przyczyny  niepowodzeń dzieci w uczeniu się matematyki  

- wykład 

2. Zapoznanie z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego - wykład 

3. Ważniejsze wskazówki metodyczne  w realizacji zajęć matematycznych z dziećmi- 

wykład 

4. Metodyka prowadzenia zajęć  matematycznych  z dziećmi 

Poznanie schematu własnego ciała – przykładowe zabawy, ćwiczenia doprowadzające 

dziecko do rysowania postaci; 

Orientacja w przestrzeni – zabawy , zajęcia i  sytuacje edukacyjne  wyznaczające  

kierunki  z punktu widzenia dziecka, drugiej osoby i układu przedmiotów; 

Rytmy i rytmiczna organizacja czasu – zabawy  wprowadzające dzieci w 

przemienność dnia i nocy, dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Wprowadzenie znaku <, 

>, = 

Klasyfikacja -  zabawy  i zajęcia potrzebne dzieciom do coraz precyzyjniejszego 

klasyfikowania ; 

 

Program : Kurs II° 

1. Kształtowanie potrzeby precyzyjnego mierzenia – przykładowe rozwiązania 
metodyczne w zakresie  stałości, długości , pojemności,  ciężaru i czasu; 

2. Intuicje geometryczne – zabawy kształtujące intuicje geometryczne; 
3. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią – metodyka układania i  metodyka 

rozwiązywania zadań  oraz przykładowe zajęcia z dziećmi. 
4. Konstruowanie gier matematycznych przez dzieci. 

5. Diagnoza uzdolnień matematycznych. 
 

 

Zaliczenie i wydanie certyfikatu odbywa się na podstawie obecności i aktywnego 

udziału w zajęciach. 
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Kurs nie daje uprawień do komercyjnego szkolenia osób dorosłych z metodyki edukacji 
matematycznej dzieci, w tym dziecięcej matematyki 

 
Kopie zaświadczeń  po każdym kursie będą przekazywane do archiwum Fundacji 

Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej (umowa licencyjna z dnia 
7.09.2018r) 

 

Czas trwania szkolenia : 24 godziny dydaktyczne 

Koszt szkolenia: 750 PLN  

Ilość miejsc ograniczona! 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres iwona.simon@jatez.org.pl 
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