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KURS: DZIECIĘCA MATEMATYKA PROF. 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. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć z 

dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Korzyści: Rozwój umiejętności matematycznych Ćwiczenie 
odporności emocjonalnej. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie Adresaci: nauczyciele zainteresowani 

metodyką prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej dzieci w różnych formach wychowania.  
 

Program Część 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  

5. Poznanie schematu własnego ciała – przykładowe zabawy, ćwiczenia doprowadzające dziecko do rysowania 

postaci. 
 6. Orientacja w przestrzeni – zabawy , zajęcia i sytuacje edukacyjne wyznaczające kierunki z punktu widzenia 

dziecka, drugiej osoby i układu przedmiotów. 
 7. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu – zabawy wprowadzające dzieci w przemienność dnia i nocy, dni 

tygodnia, miesięcy i pór roku. Wprowadzenie znaku , = 
 8. Klasyfikacja - zabawy i zajęcia potrzebne dzieciom do coraz precyzyjniejszego klasyfikowania  

 

Program Część II 
1. Mierzenie – przykładowe rozwiązania metodyczne w zakresie stałości, długości , pojemności, ciężaru i czasu; 

 2. Geometria – zabawy kształtujące intuicje geometryczne;  

3. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią – metodyka układania i metodyka rozwiązywania zadań oraz 
przykładowe zajęcia z dziećmi. 

 

Adresaci: 
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli zainteresowanych metodyką prowadzenia zajęć z edukacji 

matematycznej dzieci w różnych formach wychowania.  
 

Trener: 
Ewa Zielińska- wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – 

Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności 

procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego 
małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego 

zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla 
nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej 

tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej na Studiach 
Podyplomowych z metodyki wychowania przedszkolnego i pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie . Do 

chwili obecnej prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi przy aktywnym udziale nauczycieli i rodziców. Czas trwania 
szkolenia : 24 godziny dydaktyczne Koszt szkolenia: 720zł. netto (przy finansowaniu ze środków publicznych 

stawka VAT wynosi 0zł) W koszt szkolenia wliczone są: autorskie materiały w formie papierowej, lunch oraz 
serwis kawowy. 
 
 


