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Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest tematyce rozwijania umiejętności matematycznych uczniów klas  

I–III. Zostały w nim przedstawione wyniki badań własnych dotyczących stosowania przez nauczy-

cieli edukacji wczesnoszkolnej nowoczesnych technologii w codziennej pracy. Szczególny akcent 

położony został na wykorzystywanie przez nauczycieli multimedialnych programów oraz gier 

edukacyjnych, a także zasobów internetowych podczas zajęć matematycznych. Ponadto przedsta-

wiono najważniejsze informacje dotyczące rozwijania umiejętności matematycznych młodszych 

uczniów oraz wspierania aktywności matematycznej uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. 
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Abstract 

The article analyzes the development of mathematical skills among students of grades I–III. It 

presents the results of the authors’ own research related to the ways in which teachers of early 

school education apply modern technologies in their everyday work. Special emphasis is put upon 

the usage of multimedia software and educational games, as well as the Internet resources, by 

those teachers during mathematical classes. Furthermore, the text presents the most significant 

information concerning the development of mathematical skills among younger students as well as 

the support provided for the mathematical activity of students at the first educational stage. 
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Wstęp 
Nabywanie kompetencji matematycznych dla wielu uczniów nie jest łatwym 

zadaniem. Wiąże się bowiem z dużym wysiłkiem umysłowym oraz z konieczno-

ścią nieustannego pokonywania trudności, które stanowią integralną część pro-

cesu uczenia się matematyki (Gruszczyk-Kolczyńska, 1997, s. 6). Jak pokazują 
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badania, uczniowie klas początkowych pomimo napotykanych trudności chętnie 

uczą się matematyki i uważają ją za naukę niezbędną w codziennym życiu (Ka-

wiak, 2013, s. 69–75). Zadaniem nauczyciela jest stałe pobudzanie myślenia 

matematycznego uczniów oraz organizowanie procesu nauczania w sposób za-

chęcający ich do podejmowania aktywności umysłowej. W tym celu nauczyciele 

coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania wspierające proces nauczania 

matematyki. Rozwiązania te niewątpliwie urozmaicają zajęcia oraz mogą przy-

czyniać się do zwiększenia zainteresowania uczniów omawianym tematem.  

Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów z wykorzystaniem  

programów multimedialnych 

Środowiskiem rozwoju i życia współczesnego człowieka staje się cywiliza-

cja medialna (Ecler-Nocoń, Frania, Kitlińska-Król, 2013, s. 34). Człowiek na-

bywa funkcjonalnych kompetencji medialnych w procesie socjalizacji i enkultu-

racji, podlegając wpływom nowych mediów (Kron, Sofos 2008, s. 57–58).  

We współczesnej szkole korzystanie z nowoczesnych technologii stało się 

codziennością. Media edukacyjne umożliwiają zdobywanie informacji oraz po-

zwalają uczącym się na wykonywanie czynności intelektualnych oraz manual-

nych (Huk, 2011, s. 86). Warsztat pracy współczesnego nauczyciela to dobrze 

wyposażona biblioteka programów multimedialnych, odpowiedni sprzęt kompu-

terowy oraz pomoce naukowe, które ułatwiają i ubarwiają proces kształcenia 

(Siemieniecki, Lewandowski, 2001, s. 125). Dotykowe tablice interaktywne 

z powodzeniem zastępują tradycyjne tablice kredowe. Alternatywą dla papiero-

wych podręczników stały się coraz bardziej popularne multibooki. W wielu szko-

łach uczniowie podczas zajęć korzystają z aplikacji na urządzeniach mobilnych.  

Nauczyciele coraz częściej urozmaicają swoje zajęcia poprzez stosowanie 

multimedialnych programów i pakietów edukacyjnych oraz multimedialnych 

gier edukacyjnych. Coraz popularniejszy staje się także e-learning wykorzystu-

jący w nauczaniu środki elektroniczne, który przebiegać może w formie naucza-

nia wspomaganego komputerowo (CBT) lub w formie nauczania wspomaganego 

przez sieć Web (WBT) (Syguła, 2005, s. 158).  

Aktywne korzystanie z narzędzi teleinformatycznych (ITC) umożliwia reali-

zację idei kształcenia przez całe życie oraz przyczynia się do zwiększenia indy-

widualizacji przekazu edukacyjnego (Osmańska-Furmanek, Jędryczkowski, 

2012, s. 261). Niekorzystanie z nowych mediów w edukacji oceniane jest jako 

marnotrawstwo, które może powodować u uczniów niechęć do zajęć szkolnych 

(Ciemcioch, 2014, s. 335). Wykorzystanie komputera i programów komputero-

wych w procesie dydaktycznym może dotyczyć wspomagania nauczania (dzia-

łalność nauczyciela) oraz uczenia się (działalność ucznia), przy czym oba te 

procesy najczęściej występują równolegle i zazębiają się (Jabłoński, Wacławiak, 

Wszelak, 2003, s. 199).  
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Matematyka daje możliwość kształcenia logicznego myślenia: kojarzenia, 

wyciągania wniosków, uzasadniania lub obalania sądów, uogólniania, znajdo-

wania analogii i dostrzegania sprzeczności (Zaremba, 2006, s. 17). Myślenie 

matematyczne, rozumiane jako umiejętność korzystania z podstawowych narzę-

dzi matematyki oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych, 

to jedna z głównych umiejętności, jaką powinien zdobyć uczeń w toku kształce-

nia ogólnego w szkole podstawowej (Podstawa programowa…, 2016). Myśle-

niem matematycznym jest także zespół podejmowanych samodzielnie czynności 

umysłowych, polegających na rozwiązywaniu zadań i innych problemów mate-

matycznych oraz na poszukiwaniu tych problemów, czyli matematyzacji rze-

czywistości (Klus-Stańska, Kalinowska, 2004, s. 19). Specyficzny charakter 

myślenia matematycznego polega na myśleniu konkretnym, opartym na określo-

nych założeniach, prawach logicznych, definicjach czy twierdzeniach z jednej 

strony, z drugiej zaś na stawianiu pytań – hipotez; wymaga umiejętności anali-

zowania i syntetyzowania (Nowik, 2013, s. 10). W literaturze spotkać się można 

także z pojęciem kompetencji numerycznych, które obejmują procesy myślowe 

związane z rozumieniem i przetwarzaniem liczb oraz z wykonywaniem operacji 

matematycznych (Landerl, Kaufmann, 2015, s. 12). Zadaniem nauczyciela jest 

rozwijanie aktywności matematycznej uczniów. Aktywność matematyczna jest 

wynikiem procesu stymulowania czynności uczniów (konkretnych, wyobraże-

niowych i myślowych) dzięki operatywnemu charakterowi matematyki. Czyn-

ności te mogą być realizowane w trakcie procesu interioryzacji, schematyzacji 

oraz matematyzacji myśli matematycznej (Moroz, 1991, s. 20). W kontekście 

uczenia się matematyki kluczową rolę pełnią umiejętności złożone. Najważ-

niejszymi matematycznymi umiejętnościami złożonymi są: rozumowanie 

i działalność matematyczna zaangażowana w modelowanie, tworzenie strategii 

rozwiązywania zadań oraz argumentowanie (Bugajska-Jaszczołt, Czajkowska, 

2015, s. 227). 

Programy multimedialne wspierające rozwój umiejętności matematycznych 

uczniów – doniesienia z badań własnych  

Niniejsza część artykułu zawiera wyniki badań sondażowych przeprowa-

dzonych wśród nauczycieli klas I–III w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowi-

cach w województwie śląskim. Nauczyciele zostali poproszeni o wypełnienie 

kwestionariusza ankiety dotyczącego wykorzystywanych przez nich w pracy no-

woczesnych technologii. W badaniu udział wzięło 6 nauczycieli. Badania miały 

charakter pilotażowy, a podjęty temat wymaga dalszej eksploracji. Ze względu na 

małą liczebność badanej grupy starano się unikać szerszych uogólnień.  

Jak się okazało, badani nauczyciele chętne wykorzystują nowoczesne tech-

nologie podczas prowadzonych przez siebie zajęć matematycznych. Wszyscy 
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respondenci deklarują, że na co dzień korzystają z multibooków oraz interak-

tywnych tablic. Wszyscy badani nauczyciele deklarowali również, że korzystają 

podczas zajęć z przygotowywanych przez siebie prezentacji multimedialnych. 

Częstym wskazaniem było także korzystnie z filmów edukacyjnych dostępnych 

w internecie. 

Nauczyciele deklarowali, że na zajęciach matematycznych chętnie korzysta-

ją z zasobów internetowych portali edukacyjnych i platform e-learningowych 

dostępnych online. Jednym z najpopularniejszych wśród badanych nauczycieli 

internetowym serwisem tego typu jest portal Matematyczne Zoo (Internet 1). 

Portal ten dedykowany jest dla uczniów szkoły podstawowej. Równie dużym 

zainteresowaniem wśród respondentów cieszy się platforma e-learningowa 

MATMAG.PL (Internet 2) przygotowana z myślą o uczniach i nauczycielach 

szkół podstawowych. W większości portale te zawierają w ofercie interaktywne 

zadania i zabawy matematyczne. Jako główne zalety korzystania z portali tego 

typu nauczyciele wymieniali: ciekawe propozycje zadań o zróżnicowanym stop-

niu trudności, przejrzysty i przyjazny interfejs zachęcający uczniów do wyko-

nywania kolejnych zadań oraz możliwość samodzielnej pracy uczniów. Niewąt-

pliwym atutem matematycznych serwisów online jest ponadto wykorzystywanie 

gier i form zabawowych do utrwalania treści matematycznych.  

Respondenci deklarowali także częste korzystanie z matematycznych gier 

multimedialnych. Odpowiedzi sugerowały, że nauczyciele chętniej wykorzystują 

gry na zajęciach dodatkowych niż podczas codziennych zajęć przewidzianych 

programem nauczania. Dużym zainteresowaniem wśród badanych nauczycieli 

cieszą się matematyczne gry dostępne online. Wśród wykorzystywanych przez 

siebie gier wymieniali te dostępne na platformach takich jak: klasoteka.pl, mat-

zoo.pl czy ciufcia.pl. 

Badani nauczyciele korzystają z nowoczesnych technologii także podczas 

pracy z uczniami wykazującymi trudności w uczeniu się matematyki. W szkole 

wykorzystywany jest program Eduterapeutica Dyskalkulia z wydawnictwa 

PWN. Jest to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny poświęcony 

w całości edukacji matematycznej. Program wspiera nauczycieli w procesie 

profilaktyki, diagnozy oraz terapii specyficznych trudności w uczeniu się mate-

matyki na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym.  

Respondenci pozytywnie oceniają korzystanie z nowoczesnych technologii 

podczas swojej pracy. Jako główne zalety wymieniali: możliwość zaciekawienia 

uczniów tematem, zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach oraz możli-

wość wielokrotnego korzystania z raz przygotowanych materiałów. Podkreślano 

również fakt, iż dzięki nim można skutecznie pracować zarówno z uczniami 

zdolnymi, jak i z uczniami wykazującymi trudności w uczeniu się. Zdaniem 

badanych nauczycieli korzyściami dla samych uczniów są: większa atrakcyjność 



158 

zajęć, przyswajanie wiedzy w sposób ciekawy oraz możliwość pracy w małych 

grupach. Nauczyciele podkreślali także to, że korzystanie z nowoczesnych tech-

nologii sprawia uczniom ogromną radość. Nauczyciele zauważyli także, że część 

uczniów chętniej podejmuje się rozwiązania danego zadania, jeśli może wyko-

rzystać przy tym komputer czy tablicę interaktywną.  

Respondenci zostali poproszeni także o wskazanie negatywnych skutków, 

które ich zdaniem może nieść ze sobą stosowanie nowoczesnych technologii 

podczas zajęć matematycznych. Nauczyciele zwracali uwagę na fakt, iż należy 

pamiętać, by nie zatracić głównego celu zajęć, jakim jest treść matematyczna. 

Obawiają się nadmiernej koncentracji uczniów na korzystaniu z technologii 

i odejścia przez nich od omawianej treści matematycznej. 

Podsumowanie 

Proces nauczania – uczenia się nierozerwalnie wiąże się ze wzbogacaniem 

zajęć dydaktycznych zdobyczami nowoczesnej technologii. Uczenie się mate-

matyki, szczególnie na pierwszym etapie edukacyjnym, powinno odbywać się 

w sposób ciekawy i motywujący uczniów do podejmowania wysiłku umysłowe-

go. Wykorzystywanie programów multimedialnych oraz matematycznych gier 

edukacyjnych jest niewątpliwie jednym ze sposobów na zaciekawienie uczniów 

matematyką.  
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