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I.ZAKRES EWALUACJI 

 

Cel ewaluacji:  

Pozyskanie informacji na temat efektywności podejmowanych działań w zakresie rozwijania 

kompetencji matematycznych dzieci  

 

 

Pytania kluczowe: 

 

1.  Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci? Jakie stosują metody i formy pracy? 

2. W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w 

zakresie opanowania treści matematycznych? 

3. W jaki sposób nauczycielki organizują pracę z dziećmi zdolnymi matematycznie? 

4. Czy podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do wzrostu poziomu 

umiejętności matematycznych dzieci? Jakie są to działania? 

 

 

Narzędzia ewaluacji 

 

 Analiza wyników obserwacji i diagnozy pedagogicznej 

 Ankieta do rodziców 

 Ankieta do nauczyciel 

 

 

 

 

 

 



II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 

 

W oparciu o główne problemy badawcze opracowano następujący plan ewaluacji: 

 

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

 

Termin  Działanie  

Wrzesień 2017 

 

Opracowanie zagadnień do ewaluacji wewnętrznej, 

zaplanowanie działań, ustalenie harmonogramu prac. 

Październik 2017 Podzielenie zadań pomiędzy członków zespołu 

 

Listopad 2017 Opracowanie arkusza analizy wyników obserwacji i 

diagnozy pedagogicznej 

 

Grudzień 2017 Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących 

umiejętności matematycznych po pierwszej obserwacji 

pedagogicznej i diagnozie przedszkolnej 

Styczeń- marzec 2018 Opracowanie ankiety dla rodziców i ankiety dla nauczycieli 

 

Kwiecień 2018 Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i rodziców 

 

Maj 2018 Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących 

umiejętności matematycznych po drugiej obserwacji 

pedagogicznej i diagnozie przedszkolnej. 

 

Zebranie i opracowanie danych. 

 

Czerwiec 2018 Opracowanie projektu „Raportu z ewaluacji wewnętrznej” 

 

Przedstawienie wyników ewaluacji Radzie Pedagogicznej 

 

 

III. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA 

 

Ankiety: 

 

O udostępnienie informacji, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach, 

poproszono:  

- nauczycieli Przedszkola „Wesoły Pędzelek” nr 192 w Warszawie; 

- rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola; 

 

 

 



ANKIETA DLA NAUCZYCIELI: 

Celem anonimowej ankiety było zebranie informacji i spostrzeżeń na temat podejmowanych 

działań w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci, w tym stosowanych 

metod i form pracy. 

Nauczycielki udzieliły odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jakie działania podejmuje Pani w swojej grupie w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci? Proszę wymienić. 

- wykorzystanie liczmanów; wykorzystanie na zajęciach metody Dziecięca Matematyka; 

kodowanie na dywanie; zorganizowanie kącika matematycznego; gry edukacyjne na 

tablicy multimedialnej; 

- doposażenie grupowych „kącików matematycznych”; gromadzenie liczmanów; 

wykorzystanie zestawu matematycznego E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; gry stolikowe; 

mozaiki geometryczne; gry planszowe; zestaw „Ogrody Willy’ego”; plansza „kodowanie 

na dywanie”; włączenie treści matematycznych podczas realizacji różnego rodzaju zajęć, 

zabaw i czynności codziennych; wykorzystanie programu własnego „Dziecko zdolne”; 

- zabawy matematyczne w ciągu dnia; wykorzystanie metod: Dziecięca Matematyka oraz 

Kraina liczb; próby rozwiązywania i układania zadań z treścią; gry ruchowe i planszowe; 

układanie działań do zadań z treścią; 

- przez zabawy dydaktyczne, gry planszowe, wiersze, opowiadania, rysowanie, 

eksperymenty; 

- zabawa dydaktyczna, gry dydaktyczne i planszowe, zadania tekstowe z metodą 

symulacji, eksperymenty; 

- wyklaskiwanie sylab i wskazywanie liczby na palcach; Ogrody Willy’ego; zagadki 

matematyczne wymyślane na miejscu, dostosowane do sytuacji; przeliczanie elementów, 

porównywanie zbiorów; 

- różnego rodzaju zabawy dotyczące – w zakresie matematycznym – budowanie z 

klocków w kształcie figur. Piosenki o treści matematycznej. Orientacja przestrzenna – 

zabawy z misiami; 

- zajęcia matematyczne w Ogrodach Willy’ego 

- umiejętności matematyczne rozwijam wykorzystując zajęcia matematyczne, zabawy 

ruchowe, okazje, sytuacje w trakcie innych zajęć, spacery, zabawy na placu zabaw, gry 

planszowe, domino. Wykorzystuję pomoce, zabawki znajdujące się w sali oraz gry i 

zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

- przeliczanie na konkretach, układanie rytmów, wykorzystanie liczmanów, działania 

rozróżniające stronę lewą i prawą, określanie kierunków oraz położenie obiektów. 

Wykorzystywanie Matematycznych Ogrodów Willy’ego, działania orientacyjne, 

kształtowanie orientacji przestrzennej; 

- zabawy z wykorzystaniem dywanu matematycznego, wykorzystanie kart pracy 

dostosowanych do poziomu grupy, zabawy matematyczne z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej; 

- wykorzystuję materiał matematyczny do ćwiczenia pamięci, np. mozaikę geometryczną; 

wykorzystanie dywanu multimedialnego do zabaw matematycznych; 



- liczenie różnych rzeczy w zakresie 10 i więcej; wykonywanie czynności określoną ilość 

razy (np. skakanie 5 razy); pokazuję figury geometryczne, układam z nich z dziećmi różne 

rzeczy, rysujemy figury lub odrysowujemy; układamy rytmy; układamy rzeczy od 

najmniejszego do największego, porównujemy kształty i wielkości; porównujemy zbiory, 

tworzymy zbiory wg jednej lub kilku cech wspólnych; określamy położenie przedmiotów 

względem siebie i względem innych rzeczy (np. nad, pod, obok); 

- zabawy w ogrodach liczbowych – zajęcia przez zabawę; włączanie elementów 

matematyki do zabaw dowolnych dzieci; liczenie na konkretach – używanie przedmiotów, 

którymi dziecko się interesuje; muzyczne zabawy związane z liczeniem; 

- zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem różnych metod, gry, zabawy dydaktyczne, gry 

planszowe; 

- stosuję różne metody i formy pracy; wykorzystuję różnorodne pomoce alternatywne i 

niekonwencjonalne, karty pracy, zadania itp.; matematyczne zabawy integracyjne z 

rodzicami i dziećmi; tworzenie gier i zabaw matematycznych; 

- zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem matematycznych ogrodów liczbowych 

(cyklicznie raz w tygodniu); zabawy w kąciku matematycznym, zachęcanie do 

samodzielnej zabawy z użyciem zabawek i akcesoriów zamieszczonych w tymże kąciku; 

- zabawy dydaktyczne rozwijające kompetencje matematyczne; zabawy ruchowe 

rozwijające orientację w przestrzeni oraz względem własnego ciała; ogrody Willy’ego; 

matematyka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej, kodowanie na dywanie; 

- e-Twinning: 3 projekty z elementami matematyki, Ogrody Willy’ego, Dziecięca 

Matematyka, Kodowanie na dywanie, Code.org, zabawy dydaktyczne (2 projekty e-

Twinning); 

- liczenie i przeliczanie przy różnych okazjach, np. przy zabawie, przy piosence, podczas 

zajęć matematycznych. Różne działania matematyczne: prawo-lewo, kierunki 

przestrzenne, utrwalanie kolorów i kształtów, dni tygodnia, utrwalanie figur 

geometrycznych, układanie rytmów; 

 

2. Jakie stosuje Pani metody pracy w trakcie zajęć matematycznych? 

a) Dziecięca Matematyka ++++++++++++++++++ 

b) Ogrody Willy’ego +++++++++++++++++++++ 

c) Kodowanie na dywanie +++++++++++++ 

d) zabawa dydaktyczna +++++++++++++++++ 

e) inne 

- metoda samodzielnych doświadczeń; zabawy kierowane; metody pokazowe; wykorzystanie 

tablicy multimedialnej; gry edukacyjne; 

- zagadki matematyczne, np. Idzie pani z psem, ile razem mają: nóg, oczu itp., itd.; 

- metody oparte na obserwacji i pomiarze, metody działań praktycznych dzieci, gry 

dydaktyczne, metoda ćwiczeń, przykładu, zagadki; 

- e-Twinningm kodowanie, Code.org; 

- przy różnych okazjach, w zabawach i na spacerach; 



 

3. Jakie stosuje Pani formy pracy w trakcie zajęć matematycznych? 

a) indywidualne +++++++++++++++++++ 

b) grupowe ++++++++++++++++++++ 

c) zespołowe ++++++++++++++ 

d) inne 

- zbiorowa – praca z całą grupą; aktywizujące – burza mózgów, gry dydaktyczne, 

eksperymentowanie, doświadczenia, np. zabawy z wodą; 

- stoliki współzawodniczą ze sobą: kto pierwszy ten lepszy; 

- codzienne sytuacje wykonawcze, np. przeliczanie przez dzieci samodzielnie ile jest osób w 

grupie; 

- małe zespoły 1, 2, 3-osobowe; 
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4. W jaki sposób organizuje Pani pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w 

zakresie opanowania treści matematycznych?  

a) praca w ranku ++++++++++++++++++ 

b) praca po południu +++++++++++++++++ 

c) dostosowanie wymagań do możliwości dziecka +++++++++++++++++++++ 

d) inne 

- wg indywidualnych planów pracy według potrzeb dziecka; 

- wspieranie podczas zajęć dydaktycznych; 

- wykorzystuję sytuacje w ciągu dnia – podczas zabaw swobodnych, pobytu na powietrzu, np. 

przeliczenie stopni schodów, innych zajęć dydaktycznych 

- każda pora i sytuacja jest dobra: liczymy schody, ptaki podczas spaceru, ilość zjazdów na 

zjeżdżalni; 

- staram się sprawdzać, kiedy dziecko jest najbardziej zainteresowane matematyką i wtedy 

wprowadzać różne elementy i tłumaczyć różne działania i zjawiska, liczyć z dziećmi i 

wprowadzać różne matematyczne zagadnienia i pojęcia; 

- obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna według potrzeb; 

- olany pracy indywidualnej i zespołowej dla dzieci z trudnościami inne, mniej 

skomplikowane karty pracy; 

 
 

5. W jaki sposób organizuje Pani prace z dziećmi zdolnymi matematycznie?  

a) praca w ranku ++++++++++++++ 

b) praca po południu ++++++++++++++++ 
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c) dostosowanie wymagań do możliwości dziecka +++++++++++++++++++ 

d) inne 

- wykorzystanie programu własnego „Dziecko zdolne” – zabawy i ćwiczenia indywidualne 

lub dla grupy dzieci 

- indywidualna praca z dzieckiem rano, jak jest mało dzieci i się schodzą 

- wykorzystuję sytuacje w ciągu dnia 

- jeśli dzieci są zainteresowane jakimiś zajęciami czy zjawiskami to staram się tłumaczyć i 

opowiadać o tym, co je ciekawi, pokazywać różne możliwości rozwiązywania problemów i 

znajdowania odpowiedzi na ich pytania; 

- Code.org (praca w domu dla zdolnych), prac indywidualna i zespołowa; 

- przy różnych okazjach, na prośbę dziecka; 

 

6. Czy rodzice dzieci mających trudności w zakresie umiejętności matematycznych 

otrzymali wytyczne/ćwiczenia do pracy w domu z dzieckiem? 

a) tak +++++++++++++++++ 

b) nie +++ 

- w grupie trzylatków dzieci dopiero uczą się liczyć! 
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7. Czy rodzice dzieci uzdolnionych matematycznie otrzymali wytyczne/ćwiczenia do pracy 

w domu z dzieckiem? 

a) tak ++++++++++++ 

b) nie ++++++ 

- dostosowuję zajęcia do możliwości dziecka; 

- nie dotyczy 

- obserwacja lutowa nie wykazała, żeby w grupie były dzieci uzdolnione 
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8. Jakie według Pani działania dodatkowe - mające wpływ na podniesienie poziomu 

umiejętności matematycznych dzieci - należy podjąć w naszym Przedszkolu? (proszę 

opisać) 

- zorganizowanie ciekawych eksperymentów; zakupienie pomocy, np. wag do grup; 

pojemników do eksperymentów z cieczą itp.; 

- zwiększenie ilości gier planszowych w grupie, wyposażenie każdej grupy w pomoce 

dydaktyczne „Ogrody Willy’ego” i kodowanie na dywanie; 

- wykorzystywanie i tworzenie razem z dziećmi gier planszowych; wykorzystywanie różnych 

metod; 

- zabawy matematyczne przy tablicy interaktywnej; 

- myślę, że bardzo dużo jest robione w naszym Przedszkolu. Maty edukacyjne, zajęcia z 

Ogrodami Willy’ego. Duża ilość klocków do zabaw konstrukcyjnych, misie do przeliczania i 

wskazywania kierunków, figury geometryczne, tablice interaktywne; 

- popołudniowe zajęcia dodatkowe – zakres obecnie obowiązujący, ponieważ dużo działań 

jest realizowanych; 

- działania podejmowane w przedszkolu podnoszą poziom umiejętności matematycznych 

- cotygodniowe zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem ciekawych form i metod (np. 

kodowanie na dywanie, praca z figurami, wykorzystanie piłek, obręczy, woreczków) 

- myślę, że prowadzone działania rozwijają umiejętności matematyczne dzieci. W 

prowadzonych zabawach, zajęciach należy pamiętać o rozwijaniu kreatywności dzieci, 

indywidualizacji; 

- wydaje mi się, że w naszym przedszkolu prowadzone jest dostatecznie dużo takich działań i 

dzieci każdego dnia w ten czy w inny sposób mają możliwość spotykać się z matematyką i 

pogłębiać swoją wiedzę; 

- zakupienie dodatkowego zestawu „Ogrodów matematycznych Willy’ego”, tablic 

demonstracyjnych matematycznych; 

- w ramach zabaw integracyjnych z całą społecznością przedszkolną warto zorganizować 

Olimpiadę Matematyczną; organizowanie zabaw kierowanych przy użyciu magicznego 

dywanu i tablicy interaktywnej; 

- zorganizowanie warunków do spontanicznej zabawy (kąciki zabaw matematycznych 

wyposażone w ciekawe zabawy i gry); organizowanie zabaw rozwijających orientację w 

przestrzeni; 

- Code.org, program z elementami kodowania i matematyki; e-Twinning 0 orojekty 

ukierunkowane na zdolności matematyczne; 

- school education Gateway – szkolenie; 



Analiza ankiet 

 

Poprzez ankiety wypowiedziało się 20 nauczycieli. 

Nauczycielki podejmują wiele różnych działań, by rozwijać w swoich grupach 

umiejętności matematyczne u dzieci: wykorzystują liczmany; korzystają z różnych metod 

nauczania matematyki (Dziecięca matematyka, kodowanie, Ogrody Willy’ego, itp.); 

organizują kąciki matematyczne, gry edukacyjne na tablicy multimedialnej, gry stolikowe, 

mozaiki geometryczne; podejmują z dziećmi próby rozwiązywania i układania zadań z 

treścią; wyklaskiwanie sylab i wskazywanie liczby na palcach; przeliczanie elementów, 

porównywanie zbiorów; zabawy z misiami – orientacja przestrzenna; korzystają z  tablicy 

multimedialnej, układanie rytmów, działania rozróżniające stronę lewą i prawą, określanie 

kierunków oraz położenie obiektów. działania orientacyjne, kształtowanie orientacji 

przestrzennej; dywan matematyczny, karty pracy;  wykonywanie czynności określoną ilość 

razy (np. skakanie 5 razy); pokazuję figury geometryczne, układam z nich z dziećmi różne 

rzeczy, rysujemy figury lub odrysowujemy; układamy rytmy; układamy rzeczy od 

najmniejszego do największego, porównujemy kształty i wielkości; porównujemy zbiory, 

tworzymy zbiory wg jednej lub kilku cech wspólnych; określamy położenie przedmiotów 

względem siebie i względem innych rzeczy (np. nad, pod, obok); e-Twinning: 3 projekty z 

elementami matematyki; odnajdywanie figur geometrycznych w sali, gry w gry – przeliczanie 

oczek na kostce i pól na planszy. 

Nauczycielki stosują różne metody pracy w trakcie zajęć matematycznych. 19 z nich 

korzysta z „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, wszystkie z 

„Matematycznych Ogrodów Willy’ego”, 13 używa „Kodowania na dywanie”, 18 zaznaczyło 

zabawę dydaktyczną; wśród innych wymienionych metod znalazły się: metoda 

samodzielnych doświadczeń; zabawy kierowane; metody pokazowe; wykorzystanie tablicy 

multimedialnej; gry edukacyjne; zagadki matematyczne, metody oparte na obserwacji i 

pomiarze, metody działań praktycznych dzieci, gry dydaktyczne, metoda ćwiczeń, przykładu, 

zagadki; e-Twinning kodowanie.  

Nauczycielki organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie 

opanowania treści matematycznych w ranku (19 wskazań) i po południu (17). Wszystkie 

dostosowują wymagania do możliwości dziecka (20). Wykorzystują do ćwiczeń sytuacje w 

ciągu dnia – podczas zabaw swobodnych, pobytu na powietrzu, np. przeliczenie stopni 

schodów, innych zajęć dydaktycznych; liczymy schody, ptaki podczas spaceru, ilość zjazdów 

na zjeżdżalni. 

Wszystkie nauczycielki wskazały indywidualne i grupowe formy pracy, niektóre z 

nich (14) stosują pracę w zespole. 

Nauczycielki wybrały także odpowiedzi na pytanie o sposób organizacji pracy z 

dziećmi uzdolnionymi matematycznie: praca w ranku (15 odpowiedzi); praca po południu 

(15), wszystkie dostosowują wymagania do możliwości dziecka. Jedna wykorzystuje program 

własny „Dziecko zdolne” – zabawy i ćwiczenia indywidualne lub dla grupy dzieci. 



17 nauczycielek przekazało rodzicom dzieci mających trudności w zakresie 

umiejętności matematycznych wytyczne do pracy w domu z dzieckiem. Rodzice dzieci 

uzdolnionych matematycznie otrzymali wytyczne i ćwiczenia do pracy w domu z dzieckiem 

od 13 nauczycieli. 

Nauczycielki zaproponowały działania dodatkowe jakie należy podjąć w przedszkolu, 

by podnieść poziom umiejętności matematycznych w przedszkolu:  

- zorganizowanie ciekawych eksperymentów; organizowanie zabaw rozwijających orientację 

w przestrzeni; zabawy matematyczne przy tablicy interaktywnej; - wykorzystywanie i 

tworzenie razem z dziećmi gier planszowych; wykorzystywanie różnych metod; 

- zakupienie pomocy, np. wag do grup; pojemników do eksperymentów z cieczą itp.; 

zwiększenie ilości gier planszowych w grupach, wyposażenie każdej grupy w pomoce 

dydaktyczne „Ogrody Willy’ego” i kodowanie na dywanie; tablic demonstracyjnych 

matematycznych; zorganizowanie warunków do spontanicznej zabawy (kąciki zabaw 

matematycznych wyposażone w ciekawe zabawy i gry); 

- popołudniowe zajęcia dodatkowe – zakres obecnie obowiązujący, ponieważ dużo działań 

jest realizowanych; w prowadzonych zabawach, zajęciach należy pamiętać o rozwijaniu 

kreatywności dzieci, indywidualizacji; w ramach zabaw integracyjnych z całą społecznością 

przedszkolną warto zorganizować Olimpiadę Matematyczną; organizowanie zabaw 

kierowanych przy użyciu magicznego dywanu i tablicy interaktywnej; 

- Code.org, program z elementami kodowania i matematyki; e-Twinning, projekty 

ukierunkowane na zdolności matematyczne; school education Gateway – szkolenie. 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW. 
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Opracowanie wyników ankiety ewaluacyjnej dla rodziców 2018 

 

W badaniu wzięło udział 21 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 192 „Wesoły 

Pędzelek” przy ul. Liczydło 3a oraz 40 rodziców z oddziałów zamiejscowych przy ul. 

Dionizosa 
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Jeśli tak, to czy nauczycielki przedstawiły plan pracy z 
dzieckiem zdolnym? 
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4.Czy podejmowane przez przedszkole działania w zakresie 
rozwijania umiejętności matematycznych uważają Państwo 

za wystarczające? 



 

Ankietowani zastali poproszeni o ocenę poziomu umiejętności matematycznych swojego 

dziecka (pyt.1). 40,98% (25 osób) ocenia te umiejętności jako bardzo dobre, 42,62% (26 

osób) ankietowanych uważa, iż umiejętności matematyczne ich dzieci są wysokie, zaś 

14,76% (9 osób) ocenia je dostatecznie. 1,64% (1osoba) udzieliła nieważnej odpowiedzi 

zaznaczając miejsce pomiędzy odpowiedzą wysoko a dostatecznie. 

(pytanie 2) 11,48% (7 osób) respondentów uważa ich dzieci przejawiają trudności  

z opanowaniem pojęć matematycznych. Rodzicom 2 (28,57%) dzieci został przedstawiony 

przez nauczycielki pracujące w grupie plan pracy wyrównawczej. Natomiast rodzice 5 dzieci  

(71,43%) nie otrzymali takich informacji. 88,52% ankietowanych uważa, iż ich dzieci nie 

przejawiają takowych trudności. 

(pytanie 3) 31,15% (19 osób) uważa, iż ich dzieci wyróżniają się wśród rówieśników 

poziomem opanowania pojęć matematycznych. 47,37% (9 osób) zostało zapoznanych przez 

nauczycielki pracujące w grupie z planem pracy z dzieckiem zdolnym. Zaś 52,63% (10 osób) 

nie został przedstawiony plan pracy z dzieckiem zdolnym. 50,82% (31 osób) uważa, iż ich 

dziecko  nie wyróżnia się na tle grupy szczególnymi umiejętnościami matematycznymi. 

18,03% ( 11 osób)  ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi. 

(pytanie 4) 90,16% (55 osób) ankietowanych uważa, iż podejmowane przez przedszkole 

działania  

w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych za wystarczające, natomiast 9,84% (6 

osób) uważa, iż nie są one wystarczające, 

 

(pytanie 5) Co Państwa zdaniem mogłoby zrobić przedszkole, aby dzieci łatwiej przyswajały 

zagadnienia dotyczące treści matematycznych?  

1osoba uważa, iż na wzrost umiejętności matematycznych i lepsze ich przyswajanie wpływ 

miałaby liczebność grupy max. 5 osobowe grupy. Jednakże zaznaczyła, iż nie jest to zależne 

od organizacji pracy przedszkola. Rodzice uważają również, że należy wprowadzić więcej 

gier i zabaw matematycznych. Warto także wykorzystać dostępne tablice multimedialne. Mile 

widziane byłyby zajęcia z robotyki. Należałoby rozważyć zadawanie prac domowych. Jeden z 

respondentów uważa, że panie i tak dużo robią 

Analiza umiejętności dzieci na podstawie obserwacji i diagnozy dzieci 

 

 Na podstawie przeprowadzonych obserwacji z pierwszego i drugiego półrocza zauważalny 

jest wzrost poziomu umiejętności matematycznych dzieci. Średni przyrost kompetencji w 

zakresie pojęć matematycznych u dzieci 3 – 5 letnich w oddziałach przy ul. Liczydło 3a to 

11,93%, natomiast w 5 oddziałach przy ul. Dionizosa 12 to 8,67%. 



Niższy przyrost procentowy w grupach przy ul. Dionizosa wynika z krótszego przedziału 

czasowego pomiędzy pierwszą, a drugą obserwacją dzieci. Praca metodami rozwijającymi 

umiejętności matematyczne trwała tylko jeden semestr. 

Podejmowane działania przez nauczycieli, w tym  stosowane metody i formy pracy 

przyczyniają się do wzrostu umiejętności matematycznych dzieci. Dzieci sześcioletnie 

osiągnęły wynik blisko 100% (96,15%, 97,30%) co pozwala wnioskować, że dzieci te 

osiągnęły gotowość szkolną w zakresie edukacji matematycznej 

 

 

Grupa 1 – przyrost o 6,61% 

 

Grupa 2 – przyrost o 11,76% 
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Grupa 3 – przyrost o 17 % 

 

Grupa 4 - przyrost o 8,94 % 

 

Grupa 5  

Pięciolatki - przyrost o 6,7 % (maksymalny wynik w II semestrze) 

Sześciolatki - na podstawie diagnozy przyrost o 32,50 % 
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Grupa 6  

Pięciolatki - przyrost o 20,61 %  

Sześciolatki – przyrost o 8,83 % 
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Grupa 7 - przyrost o 11,05 % 

 
Grupa 8 - przyrost o 9,49 % 
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Grupa 10 -  przyrost o 2,24 % 

 

 

 

 

 
Grupa 11 - przyrost o 6,93 % 
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Grupa 12 - przyrost o 13,61% 

 

 

 

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

MOCNE STRONY W EWALUOWANYM OBSZARZE: 

 

 

 Większość ankietowanych rodziców uważa, że podejmowane przez przedszkole 

działania w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych są wystarczające. 

 Nauczycielki podejmują różnorodne działania w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci. Stosują aktywizujące metody pracy Dziecięcą Matematykę, 

ogrody Willego, Kodowanie na dywanie. Formy pracy w tym zbiorowa, grupowa i 

indywidualna oraz wymagania są dostosowywane do potrzeb i możliwości dzieci.  

 Nauczycielki wykorzystują nadarzające się okazje do rozwijania pojęć 

matematycznych. 

 W jednej z grup realizowany jest autorski program „Dziecko zdolne”, w kilku projekty 

edukacyjne e-twinning.  

 Dzieci sześcioletnie osiągnęły wynik blisko 100% (96,15% i 97,30%) co pozwala 

wnioskować, że dzieci te osiągnęły gotowość szkolną w zakresie edukacji 

matematycznej. 

 

SŁABE STRONY: 
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 Istnieją duże rozbieżności w ocenie umiejętności matematycznych dziecka pomiędzy 

nauczycielem, a rodzicem. Mimo deklaracji nauczycieli, iż rodzice dzieci 

wymagających wsparcia i uzdolnionych otrzymali wytyczne do pracy z dzieckiem, 

część rodziców, którzy uważają, iż ich dziecko jest uzdolnione lub ma trudności 

twierdzi, że takich wytycznych nie otrzymali.  

 Rodzice nie mają pełnej informacji na temat poziomu umiejętności ich dziecka w 

zakresie edukacji matematycznej. 

 Mimo bogatej oferty zajęć dodatkowych, brak zajęć rozwijających uzdolnienia 

matematyczne np. gry w szachy, robotyka. 

 

 

 

 

Wnioski:  

 

 Należy kontynuować podjęte działania w zakresie kształtowania umiejętności 

matematycznych 

 W ramach warsztatów dla rodziców zorganizować zabawy i gry rozwijające 

umiejętności matematyczne  

 Należy szczegółowiej informować rodziców o poziomie umiejętności 

matematycznych dziecka oraz wymaganiach dla danego wieku. 

 Należy wzbogacić bazę przedszkola o dodatkowe pomoce dydaktyczne, głównie 

placówkę przy  ul. Dionizosa. 

 Należy rozważyć wsparcie rodziców dzieci mających trudności oraz zdolnych w 

zakresie edukacji matematycznej poprzez przygotowanie tzw. prac domowych. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 



Ankieta dla Rodziców 

anonimowa 

 

 

Szanowni Państwo!    

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.  

Celem ankiety jest zbadanie poziomu umiejętności matematycznych dzieci uczęszczających      

do Przedszkola 192 „Wesoły Pędzelek” w roku szkolnym 2017/2018. 

Zapewniamy, iż ankieta jest anonimowa. Wyniki ankiety zostaną opracowane zbiorczo i 

posłużą wyłącznie do analizy podejmowanych przez nas działań. 

Odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem X. 

 

 

Data wypełnienia ankiety: ………………………………… 

 

1. Jak oceniają Państwo umiejętności matematyczne swojego dziecka (np. liczenie, 

określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, nazywanie figur geometrycznych, 

porównywanie wielkości przedmiotów)? 

 

□ bardzo dobrze 

□ wysoko 

□ dostatecznie 

□ poniżej przeciętnej 

 

 

2. Czy Państwa dziecko przejawia trudności z opanowaniem pojęć matematycznych? 

 

□ tak 

□ nie 

            Jeżeli tak, to czy nauczycielki przedstawiły Państwu plan pracy wyrównawczej?  

□ tak 

□ nie 

 



 

 

3. Czy według Państwa dziecko wyróżnia się wśród rówieśników poziomem opanowania 

pojęć matematycznych ? 

 

□ tak 

□ nie 

 

Jeżeli tak, to czy nauczycielki przedstawiły Państwu plan pracy z dzieckiem zdolnym? 

 

□ tak 

□ nie 

 

4. Czy podejmowane przez przedszkole działania w zakresie rozwijania umiejętności  

matematycznych uważają Państwo za wystarczające? 

 

□ tak 

□ nie 

 

Jeżeli nie, prosimy napisać dlaczego? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Co Państwa zdaniem mogłoby zrobić przedszkole, aby dzieci łatwiej przyswajały 

zagadnienia dotyczące treści matematycznych? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dziękujemy  

za wypełnienie 
ankiety 

 
Zespół ds. ewaluacji 

Przedszkola 192 
„Wesoły Pędzelek” 

W Warszawie 
 
 
 
 



ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 - "Poziom umiejętności matematycznych 

dzieci") 

1. Jakie działania podejmuje Pani w swojej grupie w celu  rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci? Proszę wymienić. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jakie stosuje Pani metody pracy w trakcie zajęć matematycznych? 

a) Dziecięca Matematyka 

b) Ogrody Willy’ego 

c) Kodowanie na dywanie 

d) zabawa dydaktyczna 

e) inne…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Jakie stosuje Pani formy pracy w trakcie zajęć matematycznych? 

a) indywidualne 

b) grupowe 

c) zespołowe 

d) inne…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. W jaki sposób  organizuje Pani pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie 

opanowania treści matematycznych?  

a) praca w ranku 

b) praca po południu 

c) dostosowanie wymagań do możliwości dziecka 

d) inne…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. W jaki sposób  organizuje Pani prace z dziećmi zdolnymi matematycznie?  

a) praca w ranku 

b) praca po południu 

c) dostosowanie wymagań do możliwości dziecka 

d) inne…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



6. Czy rodzice dzieci mających trudności w zakresie umiejętności matematycznych 

otrzymali wytyczne/ćwiczenia do pracy w domu z dzieckiem? 

a) tak 

b) nie 

7. Czy rodzice dzieci uzdolnionych matematycznie otrzymali wytyczne/ćwiczenia do pracy  

w domu z dzieckiem? 

a) tak 

b) nie 

8. Jakie według Pani działania dodatkowe - mające wpływ na podniesienie poziomu 

umiejętności matematycznych dzieci - należy podjąć w naszym Przedszkolu? (proszę 

opisać)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 


