
Kształtowanie się umiejętności liczenia u dzieci. 

Przykładowe zabawy rozwijające kompetencje matematyczne. 

 

Liczenie jest ważnym wskaźnikiem rozwoju umysłowego dzieci: im sprawniej liczą, tym lepiej 

radzą sobie w sytuacjach życiowych. Jest to umiejętność istotna również z tego powodu, iż  

w okresie szkolnym wpływa nie tylko na szybsze uczenie się matematyki, ale także na 

samoocenę ucznia. Rodzice małych dzieci intuicyjnie wiedzą o tym – cieszą się, gdy maluch 

pokazuje paluszkiem obiekty i liczy: „Jeden, dwa…”. Śmieją się, gdy otrzymując dwa cukierki 

dziecko stwierdza: „Mało!”. Potem jest już nieco gorzej. Opiekunowie często nie orientują się 

w prawidłowościach kształtowania się liczenia i w dobrej wierze przerywają dziecku, gdy 

licząc wymienia ono liczebniki w sposób losowy. Dorośli okazują swoje niezadowolenie  

i pokazują, jak oni liczą. Skutek jest odwrotny od oczekiwanego. Skarcone dziecko 

wstrzymuje się od liczenia, bo nie potrafi skorzystać z pokazu, a to nie sprzyja kształtowaniu 

tej ważnej umiejętności. Nie tylko rodzice mają trudność ze zmierzeniem się  

z procesem nauki matematyki swoich dzieci. Nawet nauczyciele niekiedy są przekonani, że 

trudność liczenia wzrasta wraz z liczbą obiektów, które trzeba policzyć. Dlatego ograniczają 

przedszkolakom zakres liczenia do kilku elementów. Wydaje im się, iż dzieci nie poradzą 

sobie, gdy obiektów będzie więcej. Jest to niewłaściwe założenie, które obraca się przeciw 

rozwoju umysłowemu dzieci i skutecznie blokuje kształtowanie się tej umiejętności. Dziecko 

mogłoby „bawić się liczeniem”, zliczać więcej elementów, nawet popełniając błędy, ale nie 

ma ku temu okazji. Należy pamiętać, iż rozwój zdolności liczenia trwa dosyć długo, gdyż 

dopiero około siódmego rok życia większość dzieci potrafi sprawnie liczyć i odróżnia liczenie 

błędne od poprawnego. 

Kamienie milowe określające proces kształtowania się umiejętności liczenia u dzieci w 

wieku przedszkolnym i na początku nauczania szkolnego:  

 liczenie u dzieci w pierwszym i drugim roku życia: 

- wskazywanie przez dziecko obiektów, którymi się interesuje – dziecko gestem wskazywania 

wydobywa obiekty z otoczenia i skłania dorosłego, by spojrzał w tę stronę. Dorosły nazywa 

przedmioty, dzięki czemu maluch łączy przedmiot z jego nazwą. To początek kształtowania 

się umiejętności liczenia. 



- wskazywanie przez dziecko par przedmiotów – maluch patrzy na dorosłego i pokazuje, np. 

dwa czarne kotki, dorosły mówi: „To i to? Kotek i kotek”. Rodzic wskazuje każdego kotka  

z osobna i mówi: „Jeden, dwa… Dwa kotki”. W ten sposób pary słów: „kotek” i liczebnik 

„jeden” oraz „kotek” i liczebnik „dwa” traktuje się jako nazwy tego samego obiektu, na 

zasadzie jeden gest i jeden realny obiekt. 

Na tym etapie ważne jest, by przedmioty ułożone były w szeregu lub w rzędzie i by było ich 

kilka. Skłania to dziecko do rytmicznego wskazywania obiektów i ułatwia dostrzeganie 

regularności. 

- różnicowanie i ocena „na oko”: dużo czy mało – dziecko wskazuje pojedyncze obiekty  

i stwierdza: „Ten…”, „Jeden”, w znaczeniu: „Jest mało”. Wskazując natomiast po kolei 

obiekty w rzędzie  (w szeregu), stwierdza” „Ten…, ten…, ten…, ten… Jest dużo”, bo 

doświadczyło kilku gestów wskazywania. Na tym etapie dziecko traktuje liczebniki jedynie 

jako słowa, które trzeba wymawiać przy liczeniu. 

 liczenie u dzieci w trzecim i czwartym roku życia: 

Małe przedszkolaki wiedzą, co oznacza słowo: „liczyć” i chętnie zajmują się liczeniem. 

Fascynują się dużymi liczbami i samymi nazwami liczebników. Wystarczy wskazać im obiekty 

ułożone rzędem i zachęcić, a one z radością liczą je tak, jak potrafią. Dostrzegalne są spore 

różnice indywidualne w stosowaniu tej umiejętności. 

- kłopoty z koordynacją gestu wskazywania z wypowiadanymi liczebnikami. Przedszkolaki 

wskazują lub dotykają liczone obiekty i mówią: „Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa… Często 

dotykają jeden przedmiot dwa razy. Sprzyja temu także fakt, iż słowo „jeden” składa się  

z dwóch sylab, a słowo „dwa” tylko z jednej sylaby. Wypowiadane liczebniki dzieci traktują 

tak, jak słowa, które trzeba mówić przy liczeniu, wskazywaniu lub dotykaniu obiektów. 

- wraz z wiekiem dążenie do precyzji i przestrzegania reguły jeden do jednego: jeden gest, 

jeden wskazywany obiekt i jeden wypowiadany liczebnik 

- większy zakres liczebników 

- w czwartym roku życia – przestrzeganie reguły jeden do jednego w liczeniu przedmiotów  

i oznaczanie ich słowami do liczenia, np. w taki sposób: „Jeden, dwa, pięć, osiem, jeden, dwa, 



pięć, osiem itd.”. Przedszkolaki w tym wieku nie łączą, np. liczebnika pięć z pięcioma 

policzonymi obiektami (jest ich pięć) ani z piątym policzonym obiektem (ten jest piąty). 

- kierowanie się poczuciem czasu rytmicznego wskazywania liczonych obiektów przy 

ustalaniu ile jest, czy jest dużo czy mało. Jeśli dorosły pyta, ile jest przedmiotów, które 

dziecko liczyło, ono patrzy na policzone obiekty i zaczyna je ponownie liczyć. Jest to 

niewerbalny komunikat: „Tyle, bo tak się je liczy! Niektóre dzieci stwierdzają: „Dużo, bo 

długo liczyłem! albo „Mało, bo szybko policzyłem!” 

 liczenie u starszych przedszkolaków i młodszych uczniów: 

- posługiwanie się większym zakresem liczebników (zwłaszcza jeśli dziecko jest zachęcane do 

liczenia) 

- znajomość prawidłowości, których należy przestrzegać przy liczeniu, np. wiedza, że gdy się 

liczy, należy wymieniać liczebniki w stałej kolejności (jeśli obiekty ustawione są w szeregu, 

dzieciom łatwiej jest stosować tę regułę) 

- początki rozumienia zasady, iż ułożone w szeregu obiekty można liczyć na różne sposoby,  

tj. nie tylko od lewej strony do prawej, ale też od prawej do lewej, od początku do końca i od 

końca do początku oraz liczyć poczynając od dowolnego miejsca (regułę tę stosują tylko 

niektóre pięciolatki, oraz sporo sześciolatków i siedmiolatków) 

- przyswajanie zasady, iż liczebnik wymieniony na końcu liczenia ma podwójne znaczenie – 

dotyczy ostatniego liczonego przedmiotu oraz określa, ile jest wszystkich przedmiotów 

razem 

- przekonanie, że można razem policzyć różniące się przedmioty, jeżeli znajdują się na 

wspólnym terytorium lub gdy taka jest wola liczącego (dzieci, które to potrafią bez problemu 

ustalają, ile jest, np. pojazdów na parkingu, chociaż są tam samochody osobowe, ciężarowe, 

taksówki itp.) 

Takich właśnie kompetencji wymaga się od dzieci rozpoczynających pierwszą klasę. Sprawne 

liczenie w wieku przedszkolnym jest bazą dla kształtowania się szkolnego zakresu 

umiejętności rachunkowych. 

 



Przykładowe zabawy wspierające rozwój umiejętności liczenia u dzieci: 

 zabawy dla dzieci w pierwszym i drugim roku życia: 

- zabawy paluszkowe, wierszyki-masażyki („Sroczka kaszkę ważyła”, „Rodzina paluszków”, 

„Pisze pani na maszynie”, itp.) 

- piosenki dźwiękonaśladowcze, piosenki z liczeniem (np. „Jeden, dwa, pewna pani miała 

psa…, „Poszły w pole kurki trzy…”), piosenki z wymienianiem wielu elementów (np. „Stary 

Donald farmę miał…”) 

- budowanie prostych wież z klocków 

- zabawy z piłką i klockami – np. wrzucanie do pudełka, wykładanie z pudełka, rzucanie piłki 

do drugiej osoby 

- wspólne zabawy z dzieckiem – nauka schematu ciała, dotykanie palcem wskazującym 

szczegółów zabawek 

- „czytanie” książeczek razem z rodzicem – gest wskazywania – łączenie przedmiotów  

z nazwą, rozpoznawanie par przedmiotów (np. to kotek i to kotek), słuchanie, jak dorosły 

zlicza przedmioty („jeden dwa, trzy…” – wzbogacanie słownika biernego i  czynnego  

u dziecka) 

 zabawy dla dzieci w trzecim i czwartym roku życia: 

- układanie rytmów z klocków – tworzenie pociągów z takich samych klocków (w oparciu  

o wzór, jaki widzi dziecko), dokańczanie szeregów (pociągów, gąsienic, itp.), które zaczął 

budować z klocków dorosły (np. kółko, kółko, kółko, kółko; trudniejszych: kółko, kwadrat, 

kółko, kwadrat, kółko, kwadrat, itp.) 

- odtwarzanie rytmów poprzez klaskanie, tupanie, wystukiwanie – dziecko odtwarza prosty 

rytm wykonywany najpierw przez dorosłego, np. rodzic klaszcze: 2 razy szybko, przerwa,  

2 razy szybko, przerwa, 2 razy szybko, przerwa, a dziecko powtarza to z pamięci. W miarę 

nabycia tej umiejętności można wprowadzić trudniejszą wersję zadania, np. szybko, szybko, 

wolno; szybko, szybko, wolno…  



- wyliczanki – występuje tam rytmiczne wskazywanie obiektów i oznaczanie ich zastępczym 

słowem (np. „Ene, due, rabe, złapał bocian żabę…; „Na podwórku są trzy pieski: czerwony, 

zielony, niebieski…”) 

 - budowanie wież,  bram, ulic z klocków razem z rodzicem – nazywanie czynności: klocek na 

klocku, obok, itp., liczenie klocków, podkreślanie konieczności ostrożnego stawiania klocków 

- liczenie przedmiotów w codziennym życiu, np. kupionych jabłek, zebranych kasztanów 

Podczas liczenia nie wolno przerywać dziecku, poprawiać go i strofować. Należy cieszyć się  

z samej chęci liczenia. Dopiero, gdy dziecko skończy, rodzic powinien pokazać, jak on liczy – 

„Będziemy liczyć razem”. 

- zabawy tematyczne – w sklep, kupowanie. Pieniążki, to guziki, fasolki, itp. – wymiana 

„jeden za jeden”, np. jedna zabawka za jeden „pieniążek” (guzik) 

 zabawy dla starszych przedszkolaków i młodszych uczniów: 

- gry i zabawy z wykorzystaniem pomocy – domino z figurami geometrycznymi i domino 

kropkowe, bierki, karty do gry, mozaika geometryczna, zabawy z kostką 

- wspólne konstruowanie gier-ściganek (najpierw prostych, tj. ściganie się od startu do mety 

po chodniczku liczbowym, a potem bardziej rozbudowanych: z przeszkodami i gier-

opowiadań) oraz gotowe gry planszowe w użyciem pionków i kostki 

- układanie bardziej złożonych konstrukcji z klocków  – klocków musi być dużo 

- układanie figur geometrycznych z patyczków w oparciu o wizualny wzór i o polecenie 

słowne 

- zabawy „w liczenie” podczas aktywności codziennych – ustalanie, ile jest 

dziewczynek/chłopców, liczenie krzeseł, gości itp.; zabawy w rozdawanie przedmiotów wg 

umowy, np. aby każdy dostał tyle samo (cukierków na urodzinach, kawałków tortu, itp.), 

porównywanie wzrostu/wagi między dziećmi. Zabawy z użyciem wagi, miary krawieckiej  

i kalendarza.  

- uczenie się przez dzieci na pamięć wierszyków, wyliczanek i krótkich opowiadań  

z powtarzającymi się motywami. 



Należy pamiętać, iż o szkolnych sukcesach dziecka w uczeniu się matematyki i nie tylko, 

bardziej decyduje jego dojrzałość emocjonalna i społeczna, odporność na stres, niż wybitne 

nawet uzdolnienia intelektualne. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie dzieci w „świat liczb” 

w sposób umiejętny, przez zabawę, bez karcenia. Nauka oparta na motywowaniu  

i docenianiu. Każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny, idąc nieco inny torem, 

dlatego zadania, które stawiamy dzieciom, jako rodzice i nauczyciele muszą być 

dostosowane do ich potencjalnych możliwości (nie za trudne i nie za łatwe), by stanowiły dla 

nich ciekawe wyzwanie.  
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