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Drodzy Rodzice, 

W nadchodzącym tygodniu świętujemy Dzień Matematyki (12 marca) i Dzień Liczby Pi (14 

marca). To świetny czas, żeby tym bardziej każdego dnia zakładać matematyczne okulary i 

dostrzegać w codziennych sytuacjach matematykę… Prosimy więc o wypełnianie karty do 

końca marca - dzięki temu wszyscy zobaczycie, jak wiele możemy zrobić dla edukacji 

matematycznej dzieci przy okazji. To nie jest konkurs, ale zwycięzcą jest każdy, kto 

zainwestuje w przyszłość swojej pociechy. A nagroda? Zaoszczędzone w przyszłości 

pieniądze - zamiast na korki z matmy, może wycieczka na Karaiby? :) no i sukcesy w 

edukacji matematycznej Waszego dziecka! 

Jak wypełnić dzienniczek? Np. Jeśli 12.03 byliście w sklepie z dzieckiem i wrzucało ono 

warzywa i owoce do siatek licząc przy okazji albo poprosiliście: weź 4 banany, 5 pomidorów i 2 

ogórki, zapisujecie w rubryce „sklep” czynność i czas trwania: liczenie warzyw i owoców, 5 min - 

wydaje się niepozorne, a przy tej jednej kilkuminutowej aktywności kształtujemy 

następujące umiejętności matematyczne: liczenie (w tym aspekt kardynalny-ile jest), 

myślenie przyczynowo-skutkowe, klasyfikacja (co, gdzie leży), mała ekonomia (podczas 

płacenia), orientacja w przestrzeni, ważenie… Tak niewiele potrzeba, by robić wielkie 

rzeczy. Potęga tkwi w codzienności, nauce zaradności i wykorzystywaniu sytuacji, które 

nam się po prostu wydarzają. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 Zuzanna Jastrzębska-Krajewska 

#20minutdlaMATEMATYKI to projekt, który opiera się na realizowaniu koncepcji Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. E. 
Gruszczyk-Kolczyńskiej opisanej w Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli 
starszych przedszkolaków, Wyd. CEBP, Kraków 2015. 
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…………………………………….. 
(imię dziecka) 

Data Spacer 
(czynność i 
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Sklep 
(czynność i 

czas)

Gotowanie 
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czas)

Sprzątanie  
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matematyczneg
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Czwartek, 
12.03.2020r.

Piątek, 
13.03.2020r.

Sobota, 
14.03.2020r.

Niedziela, 
15.03.2020r.

Pon., 
16.03.2020r.

wtorek, 
17.03.2020r.

Środa, 
18.03.2020r.

Czwartek, 
19.03.2020r

Piątek, 
20.03.2020r

 #20minutdlaMATEMATYKI to projekt, który opiera się na realizowaniu koncepcji Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. E. 1

Gruszczyk-Kolczyńskiej opisanej w Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych 
przedszkolaków, Wyd. CEBP, Kraków 2015.
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Sobota, 
21.03.2020r
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