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„Matematyka nie jest trudna, ani nudna zwłaszcza, jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.” /Arystoteles/

ZADANIE:
„Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci

w korelacji z muzyką, plastyką, literaturą dziecięcą, zabawami

ruchowymi oraz otoczeniem przyrodniczym i społecznym”



Sposób realizacji zadania Osoba odpowiedzialna
za realizację

Osoby,
instytucje

współdziałające

Okres
realizacji

Uwagi

1. A Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
Wzbogacanie wiedzy merytorycznej i warsztatu pracy  nauczycieli na
posiedzeniach WDN:

● Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej wg Marzeny
Staniek.

● Metoda kodowania w przedszkolu.

Lider Dyrektor Według
harmonogramu

2. Wyeksponowanie w sali ,,Kącika matematycznego” zawierającego
materiał rozwojowy inspirujący do symulowania logicznego myślenia
i systematyczne wzbogacanie go w min.:

● pomoce do rozwijania edukacji matematycznej (liczmany,
kody, linijki, metry, miarki, wagi, gry,  kostki, mozaiki, klocki,
domina, guziki, korale, materiał przyrodniczy itp.)

● literaturę dla dzieci, scenariusze, karty pracy sprzyjającą
prowadzeniu zabaw i zajęć matematycznych.

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Wrzesień

Praca ciągła

3. Wyszukiwanie na stronach internetowych konkursów dla dzieci
o treściach matematycznych w celu promowania ich uzdolnień.

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła

4. Systematyczna praca w kierunku rozwijania zainteresowań
matematycznych dzieci oraz monitorowanie ich kompetencji poprzez:

● wprowadzanie napisów do globalnego czytania
z uwzględnieniem treści matematycznych (np.: 4 domy),

● uwzględnianie w planach miesięcznych ewaluacji z zakresu
pojęć matematycznych

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła

5. Uatrakcyjnianie programów artystycznych w czasie uroczystości
grupowych treściami z obszaru edukacji matematycznej.

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Według
harmonogramu



6. B Praca z dzieckiem
Systematyczne wykorzystywanie muzyki, plastyki, literatury
dziecięcej, zabaw ruchowych, przyrody, technologii informatycznej
do organizowania zajęć z zakresu edukacji matematycznej
zawierających treści dotyczące np.:

● orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
● figur geometrycznych, wielkości, kolorów, liczb,
● ciężaru, miary, wagi, pojemności,
● rytmów, związków czasowych i innych.

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła

7. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na wykorzystanie:
● metody kodowania,
● metody „Edukacji matematycznej” prof. E. Gruszczyk –

Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
● MDS wg M. Bogdanowicz,
● metody Batti Strauss,
● metody C. Orffa i Kniessów  i innych

w celu: kształtowania pojęć matematycznych oraz aktywizowania
logicznego myślenia, pamięci, analizy, syntezy wzrokowej
i słuchowej a także do rozwijania współpracy i współdziałania
w dużej grupie, w małym zespole i w parach.

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła

8. Organizowanie wycieczek w celu zaobserwowania jak ludzie różnych
zawodów wykorzystują wiedzę i umiejętności matematyczne w swojej
prac np.: ekspedientka liczy, piekarz waży
krawiec mierzy, itp.

Wszystkie nauczycielki Rodzice I półrocze

II półrocze

9. Wykonywanie wspólnie z dziećmi: gier planszowych,  „ściganek”,
labiryntów, domin, liczydeł, klepsydr, narzędzi pomiarowych itp.
i wykorzystywanie ich do różnych zabaw i zajęć  w celu:

● rozbudzania intuicji matematycznej,
● budowania odwagi, wiary we własne siły i możliwości,

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła



● hartowania odporności emocjonalnej,
● rozwijania pomysłowości i weny twórczej,
● promowanie uzdolnień dzieci.

10. Zorganizowanie „Olimpiady Matematycznej” z  okazji Dnia
Matematyki (12 marca) w celu nabywania nowych doświadczeń
w zakresie matematycznej sfery pojęciowej oraz stymulowania
odwagi, samodzielności, poczucia własnej wartości, umiejętności
przestrzegania ustalonych reguł i zasad.

A. Bekier
M.Herula
M. Sobuś

Dyrektor II półrocze

11. Wykorzystywanie spacerów, obserwacji przyrodniczych, zabaw
ruchowych, dydaktycznych, badawczych, tropiących na powietrzu do:
liczenia, segregowania, klasyfikowania, szacowania itp. Ilustrowanie
wyjątkowych spostrzeżeń w formie rysunku, plakatu
lub albumu metodą Fren’e itp.

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła

12. C Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Przygotowanie prelekcji dla rodziców na temat:

● „Jak przedszkole rozwija zainteresowania matematyczne”
● ,,Sposoby budowania odporność emocjonalnej dzieci”

S.Rzemień, A.Chłopek,
E.Sobczyk, M..Herula, M.Sudoł,

A.Brodowska
B.Golba, U.Rucka, A.Bekier,

M.Sobuś, M.Wójcik, I.Skórska

Psycholog
I półrocze

II półrocze

13. Zorganizowanie „Dnia otwartego” dla rodziców w celu promowania
działań przedszkola w rozwijaniu kompetencji matematycznych u
dzieci a także ukazanie ich umiejętności podczas współpracy i
współdziałania z rówieśnikami, radzeniem sobie z niepowodzeniem,
porażką.

Wszystkie nauczycielki Rodzice II półrocze

14. Angażowanie rodziców do wspierania akcji charytatywnych
i kampanii społecznych:

● zbiórka żywności dla zwierząt z mieleckiego schroniska,
● zbiórka baterii, zużytych telefonów,
● zbiórka artykułów papierniczych,
● akcja ,,Góra grosza” i inne.

A. Brodowska, I.Skórska
M. Sudoł, M. Wójcik
B.Golba, M.Sobuś
A. Bekier, A CHłopek

Dyrektor
Rodzice

Według
harmonogramu



15. Organizowanie wycieczek w celu pobudzania ciekawości poznawczej,
bogacenia słownictwa, komunikowania się, przekazywania
spostrzeżeń i informacji:

● do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie,
● do lasu,
● do zakładów pracy rodziców.

Wszystkie nauczycielki Dyrektor
Rodzice

Według
harmonogramu

16. Zaangażowanie rodziców do gromadzenia: kasztanów, żołędzi,
kamieni, korali, guzików itp., które posłużą jako materiał rozwojowy
do prowadzenia zajęć i zabaw matematycznych.

Wszystkie nauczycielki Rodzice Praca ciągła

17. Współpraca ze środowiskiem:
● Szkołą Podstawową nr 8 i 9

- udział w lekcji matematyki.
● „Kulturnikiem”- Filią Domu Kultury SCK w Mielcu

- udział w warsztatach wokalnych, teatralnych, tanecznych,
- występy artystyczne dzieci.

● Muzeum Regionalnym ,,Jadernówka” i ,,Pałacem
Oborskich”
- zwiedzanie wystaw okazjonalnych,
- udział w lekcjach muzealnych.

● Lokalną prasą: ,,Korso”
- promocja placówki w środowisku lokalnym.

● Miejską Biblioteką Publiczną:
- systematyczne wypożyczanie książek,
- udział w lekcjach bibliotecznych  i inne.

● SCK Mielec
- udział dzieci ,,Scenażerii”,
- zwiedzanie wystaw,
- udział w przedstawieniach teatralnych.

● Domem Dziennego Pobytu Rencisty i Emeryta:
- występy dzieci z okazji różnorodnych świąt.

grupy IV - VI

grupy I - VI

Grupy IV - VI

A. Chłopek, U. Rucka

grupy I - VI

grupa VI
grupy IV - VI
grupy I - VI

grupa V

Dyrektor
Rodzice

Według
harmonogramu


