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Wstęp

Proponujemy działania rozwijające umiejętności matematyczne 
w podstawowych obszarach: 

klasyfikowanie, rytmy, operacyjne myślenie oraz myślenie 
przyczynowo-skutkowe;
orientowanie się w przestrzeni i geometria;
arytmetyka i pomiar.

Najnowsze badania niezbicie dowodzą, jak bardzo niedoceniana 
bywa sprawność intelektualna dzieci. Odpowiednio prowadzo-
ne, dobrze radzą sobie z tak trudnymi zadaniami jak badanie 
efektów łączenia i rozkładania kształtów na części czy odbicia 
i obroty. Nie tylko z powodzeniem dodają i odejmują, ale też 
modelują rozwiązania problemów z wykorzystaniem konkret-
nych przedmiotów. Takie wczesne doświadczenia odgrywają 
kluczową rolę w stymulacji ich rozwoju. Przyczyniają się także 
do tworzenia przez dziecko własnych strategii rachunkowych.

Na początku procesu uczenia się w szkole i w przedszkolu dzieci 
posługują się przede wszystkim wiedzą nieformalną. Również 
rozumienie pojęć matematycznych jest często odległe od ich 
formalnego znaczenia. Nauczyciel organizuje środowisko, które 
sprzyja matematycznym działaniom. Klocki czy kostki do gry 
pozwalają dziecku rozwijać intuicję matematyczną, a to jest 
fundament, by w przyszłości posługiwać się pojęciami matema-
tycznymi w ich formalnym znaczeniu.

•

•

•

Klocki to najczęściej pierwsze zabawki dzieci. Już roczne dziecko 
stawia z klocków wieże, które z równie wielkim zapałem burzy. 
Od dawna, odkąd pojawiły się pierwsze przedszkola, klocki są 
bardzo wysoko cenioną pomocą dydaktyczną. Były podstawo-
wym wyposażeniem założonego przez Friedricha Fröbla w XIX 
wieku pierwszego przedszkola. Kamienna wersja jego klocków 
była ulubioną zabawką Alberta Einsteina. 

Dziś można spotkać setki rodzajów klocków. Mają najwymyśl-
niejsze kształty i mogą być zrobione z przeróżnych materiałów. 
Proponujemy zabawy z najprostszymi, drewnianymi klockami, 
w czterech najpopularniejszych kolorach: czerwonym, niebie-
skim, zielonym i żółtym. Optymalne (naszym zdaniem) wielkość 
i kształt to sześcian o boku równym około 2 centymetrów. 

Zabawy klockami pomagają dzieciom uczyć się podstawowych 
pojęć i umiejętności matematycznych. Nawet niewiele doświad-
czeń z klockami ma zauważalny wpływ na rozwój sprawności 
związanych z liczeniem, rachowaniem czy geometrią. Zabawy 
klockami owocują lepszym przygotowaniem do nauki w szko-
le. Są także nieocenioną pomocą dla dzieci, które w nauce 
napotykają przeszkody. Zabawy klockami pozwalają budować 
nieformalną wiedzę z matematyki, są one szczególnym rodzajem 
propedeutyki coraz trudniejszych, złożonych pojęć matematycz-
nych. Takiemu właśnie przygotowaniu służą opisane zabawy 
i zadania z klockami. Propozycje są różnorodne: od prostego 
liczenia i dodawania po tak złożone pojęcia jak przemienność 
mnożenia. Dzięki temu, że przedmiotem działania są klocki, 
dzieci mają możliwość zapoznania się z tymi pojęciami na intui-
cyjnym, nieformalnym jeszcze poziomie. 
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Wstęp

Proponujemy 101 różnych działań z klockami rozwijających 
ważne umiejętności z zakresu matematyki, czyli rozwijających 
sprawność intelektualną. 

Wśród proponowanych działań są gry, zabawy konstrukcyjne, 
łamigłówki. Najczęściej kierowane są do całej grupy lub małego 
zespołu, niekiedy do pracy indywidualnej. Przede wszystkim 
potrzebne są zwykłe, drewniane klocki, czasami kartki, kostki 
do gry, patyczki lub zabawki. 

Jedne zabawy są łatwiejsze, inne trudniejsze. Trudniejsze 
wykraczają poza to, czym tradycyjnie zajmują się nauczyciele 
na zajęciach. Wtedy rola pedagoga jest szczególnie ważna — 
podpowiadamy, jak pomóc dzieciom, pokierować nimi czy je 
wesprzeć. Bardziej skomplikowane zabawy można potrakto-
wać jako propozycję dla tych dzieci, które rozwijają się szybciej 
i oczekują trudnych zadań. 

W niektórych działaniach dzieci zapisują liczby z użyciem cyfr, 
korzystają ze znaków działań matematycznych. Jeżeli jeszcze 
nie piszą, można posłużyć się kartonikami czy stempelkami  
z cyframi i znakami działań.

Każdej propozycji towarzyszy informacja o tym, jakie umiejętno-
ści matematyczne rozwija. 

Bardzo ważne są pytania, jakie może zadać nauczyciel, aby ukie-
runkować myślenie dzieci. Podajemy też potrzebne pomoce.

Większość działań można modyfikować tak, aby dostosować je 
do potrzeb i możliwości dzieci. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Każda zabawa może być punktem wyjścia do postawienia przed 
dziećmi zadania, a każde zadanie ― zabawą. Klocki, za pomocą 
których zadania są rozwiązywane, sprawiają, że nabierają one 
innego charakteru. Manipulowanie klockami daje wiele przyjem-
ności. Nawet kiedy dorosłe osoby siądą przy stole, na którym 
leżą klocki, odruchowo po nie sięgną i zaczną coś z nich składać, 
budować. Klocki zapraszają do aktywności, do działania. Są tak-
że gwarancją, „że się uda”. Cokolwiek z nich powstanie, będzie 
cieszyło.

Propozycje nie są ułożone zgodnie  
z zasadą stopniowania trudności.  
Każdą zabawę można dostosować  
do poziomu umiejętności dzieci.
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Czy zawsze trzeba liczyć?
Stałość liczby

036Co będzie potrzebne?

Dla każdego dziecka
8 klocków w jednym kolorze

Dla grupy
pomoce nie będą potrzebne

Forma zajęć
grupowe, w parach

•

•

•

Przebieg 
Każde dziecko ma po 8 klocków w jednym kolorze. Dzieci liczą swoje klocki  
i zapamiętują, ile ich mają. Każdy buduje ze wszystkich swoich klocków wieżę.  
Z ilu klocków zbudowana jest wieża?

Wieżę zamieniają w węża. Z ilu klocków zbudowany jest wąż?  
Trzeba liczyć czy dzieci widzą to bez liczenia?

Węża zamieniają w mur. Z ilu klocków zbudowany jest mur?  
Trzeba liczyć czy dzieci widzą to bez liczenia?

Mur zamieniają w paczkę. Z ilu klocków zbudowana jest paczka?  
Trzeba liczyć czy dzieci widzą to bez liczenia?

Dzieci wrzucają wszystkie klocki do pudełka. Ile klocków każde z dzieci  
wrzuciło do pudełka?

Patryk z 8 klocków zbudował wieżę (1), 
którą zamienił w węża (2), węża zamie-
nił w mur (3), a mur w paczkę (4). 

Pytania 
Ile każde dziecko miało klocków?
Dlaczego nie trzeba liczyć klocków za każdym razem?
Co najpierw zbudowaliście ze swoich klocków?
Co zbudowaliście ze swoich klocków na samym końcu?
W co zmienił się wąż z klocków?
Co budowaliście ze swoich klocków przed zbudowaniem paczki?
Jeżeli ze swoich klocków zbudujecie domek, to z ilu klocków będzie ten domek?
Co jeszcze można zbudować z 8 klocków? Każde dziecko buduje z nich, co chce, 
a potem mówi, co zbudowało, i podaje liczbę klocków, z których powstała 
budowla.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cele
rozwijanie rozumienia stałości liczby obiektów;
rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji  
wzrokowo-ruchowej;
rozwijanie pamięci wzrokowej.

•
•

•
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Co będzie potrzebne?

Dla każdego dziecka
pudełko

Dla grupy
cztery pojemniki z klockami, w każdym klocki w innym kolorze
kamyki

Forma zajęć
indywidualne

•

•
•

•

Dokładanie i odkładanie klocków
Stałość liczby

037

Pytania
Dzieci siedzą w kręgu. Każde dziecko ma po 10 
czerwonych klocków i ustawia z nich jakąś bu-
dowlę. Każdy buduje to, co chce, ale ma tylko 
te 10 czerwonych klocków. Dzieci opowiadają, 
co zbudowały i z ilu klocków.
Teraz nauczyciel ustawia na środku pudełko 
z zielonymi klockami. Każde dziecko może 
dobrać kilka zielonych klocków i zmienić swoją 
budowlę. Dzieci opowiadają, co zmieniło się 
w budowlach ich koleżanek i kolegów.
Teraz każdy odkłada z powrotem do pudełka 
wszystkie swoje zielone klocki, zostawiając 
wszystkie czerwone.
Ile każdy ma teraz czerwonych klocków?  
Skąd to wiecie? Czy trzeba liczyć czy wiadomo 
to bez liczenia?

Cele
rozwijanie rozumienia stałości liczby w zbiorze 
po dodaniu, a następnie odjęciu ze zbioru tej 
samej liczby przedmiotów;
rozwijanie umiejętności liczenia i określania 
liczebności;
rozwijanie umiejętności odliczania określonej 
liczby przedmiotów;
rozwijanie umiejętności posługiwania się okre-
śleniami „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.

•

•

•

•

•

•

•

•

Przebieg
Dzieci siedzą na dywanie. Na środku stoją cztery pudełka, 
w każdym są klocki innego koloru. Każde dziecko wyjmuje 
garść czerwonych klocków i je liczy. 

Ze wszystkich swoich czerwonych klocków każde dziecko 
buduje dom, a następnie do czerwonych klocków dokłada 3 
zielone klocki. Czy teraz jest więcej czy mniej klocków?

Dzieci odkładają wszystkie zielone klocki. Czy wiedzą bez licze-
nia, z ilu klocków zbudowany jest dom? Dlaczego?

Każde dziecko wyjmuje garść klocków w różnych kolorach i je 
liczy. Każde dziecko ze wszystkich swoich klocków ustawia 
płot. Dokłada w dowolnym miejscu jeszcze 4 kolejne klocki. 
Czy teraz jest więcej czy mniej klocków?

Każde dziecko odkłada 4 dowolne klocki. Z ilu klocków zbudo-
wany jest teraz płot? Trzeba liczyć czy wiadomo to bez liczenia? 
Dlaczego?

Każde dziecko wyjmuje garść klocków i je liczy. Następnie 
wkłada wszystkie swoje klocki do pustego pudełka. Zabiera  
3 klocki. Czy teraz w pudełku jest więcej czy mniej klocków?

Do klocków w pudełku każdy dokłada odłożone poprzednio 
3 klocki. Ile klocków jest teraz w pudełku? Trzeba to liczyć czy 
wiadomo bez liczenia? Dlaczego?

Każde dziecko wyjmuje garść kamyków i je liczy. Następnie 
wkłada wszystkie kamyki do pustego pudełka. Zabiera  
3 kamyki. Czy teraz jest więcej czy mniej kamyków w pudełku? 
Dlaczego?

Do kamyków każdy dokłada jeszcze 3 klocki. Ile przedmio-
tów jest w pudełku? Muszą liczyć czy wiedzą to bez liczenia? 
Dlaczego?

Beata zbudowała „węża“  
z 10 czerwonych klocków.

Dołożyła 3 zielone klocki.

Zabrała wszystkie zielone klocki.

Bez liczenia wie, z ilu klocków 
zbudowała „węża“.
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