
 

Projekt  edukacyjny  dla 

dzieci z grupy … 

„Kolorowe cyferki ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

od zainteresowań dzieci . 

Cele  projektu: 

1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu 

edukacji matematycznej. 

2. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji 

matematycznej. 

3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych  

w codziennym życiu. 

4. Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych 

 w toku zabawy. 

5. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. 

6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami 

 o charakterze matematycznym. 

Cele operacyjne: 

 

Dziecko: 

- Nazywa części swojego ciała 

- Określa położenie przedmiotów względem siebie i drugiej osoby 

- Określa prawą i lewą stronę 

-Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (przód, — tył, góra– 

dół, przed siebie– za siebie, w bok) 

-Posługuje się określeniami odnoszącymi się do położenia przedmiotów w przestrzeni 

(daleko– blisko, dalej– bliżej, wyżej– niżej) 

- Nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt 

-Klasyfikuje przedmioty wg jednej lub więcej cech (przeznaczenia, wielkości, koloru) 

- Dokonuje globalnej oceny ilościowej, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo 

-Porównuje liczebność zbiorów łącząc w pary, posługuje się określeniem para 

-Posługuje się liczebnikami 1-4 



-Stosuje określenia: cięższy, lżejszy, waży tyle samo 

- Posługuje się określeniami: pusty, pełny 

- Rozwiązuje proste i złożone zagadki logiczne 

- Dostrzega proste  zależności między skutkiem a przyczyną 

Metody pracy: 

1. Czynne: 

· zadań stawianych dziecku 

· samodzielnych doświadczeń  

· kierowania własną działalnością 

2. Oglądowe: 

· metoda pokazu 

· przekazu wiedzy 

3. Słowne: 

- rozmowy 

- opowiadania 

- zagadki 

- objaśnienia i instrukcje 

- sposoby społecznego porozumiewania się 

4. Aktywizujące: 

· burza mózgów 

· gry  i zabawy dydaktyczne 

  

Treści kształcenia w ciągu roku: 

  

Październik: Orientacja przestrzenna . 

· Dziecko wskazuje i nazywa części ciała. 

· Potrafi wskazać prawą i lewą stronę ciała . 



· Orientuje się w na kartce papieru. 

  

Listopad: Rytm i rytmiczna organizacja czasu. 

· Dziecko odtwarza wysłuchany rytm za pomocą liczmanów, klocków, kolorowych 

pasków papieru. 

· Dostrzega stałe następstwo dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy . 

  

Grudzień: Intuicje geometryczne – kształty i figury. 

· Dziecko rozpoznaje i nazywa figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt)  

-Określa ich charakterystyczne cechy 

· Manipuluje, układa kompozycje, mozaiki z figur geometrycznych 

  

Styczeń: Klasyfikacja. 

· Dziecko klasyfikuje przedmioty pod względem jednej lub kilku cech  

· Porządkuje jednorodne przedmioty w otoczeniu na podstawie różnic między nimi 

(przeznaczenia, wielkości, koloru) 

  

Luty: Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. 

· Dziecko dostrzega proste zależność między skutkiem a przyczyną 

· Układa prostą  historyjkę obrazkową wg kolejności zdarzeń 

  

Marzec: Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z 

wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych ( koło, trójkąt, kwadrat) 

· Dziecko rozwija umiejętności konstrukcyjne i manipulacyjne poprzez wykorzystywanie w 

zabawach figur płaskich i przestrzennych. 

  



Kwiecień: Kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru 

wielkości i ciężaru. 

· Dziecko porównuje wielkość przedmiotu względem siebie lub innego przedmiotu (stosuje 

określenia: cięższy, lżejszy, waży tyle samo) 

· Zna różne rodzaje wag, zna ich role w określaniu masy przedmiotów. 

  

Maj: dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. 

· Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie do 4 

· Liczy elementy zbioru, ustala ile ich jest w zakresie 4 

  

Czerwiec: kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru długości, szerokości 

i wysokości. 

· Dziecko potrafi mierzyć przedmioty i rozumie stałość miary (długość, szerokość, 

Wysokość) 

·  Dokonuje pomiarów względem siebie lub innego przedmiotu. 

  

Ewaluacja programu: 

Oceny podjętych działań dokonam poprzez: 

1. Obserwację dzieci w czasie prowadzonych zajęć 

2. Informacje zwrotne od rodziców dotyczące wpływy prowadzonych zajęć na umiejętności 

dzieci  z zakresu pojęć matematycznych 

3. Analizę arkuszy obserwacji dzieci we wrześniu i w czerwcu 

4. Rozmowy indywidualne z dziećmi i z rodzicami 

5. Ocenę zaangażowania  i aktywności dzieci podczas zajęć 

6. Samoocenę nauczycieli 

  



Opracowany plan działań poddawany będzie ciągłej ewaluacji, a uzyskane wyniki 

wykorzystane zostaną do ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie treści. 
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