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SPIS TREŚCI:  

  

1. Zakres ewaluacji 
2. Organizacja i przebieg ewaluacji 
3. Wyniki i ich interpretacja 
4. Wnioski i rekomendacje 
5. Załączniki 

  

1. Zakres ewaluacji 

  

1. Cele projektu: 
 Pozyskiwania informacji na temat efektywności podejmowanych działań w zakresie 

rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci 
 Pozyskiwanie informacji na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w 

pracy z dziećmi 
 

2. Pytania kluczowe: 
 Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych  
u dzieci? 

 Jakie nauczyciele stosują metody i formy pracy? 
 W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności 

 w zakresie opanowywania treści matematycznych? 
 W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi zdolnymi matematycznie? 
 Czy podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do wzrostu poziomu 

umiejętności matematycznych u dzieci? 
 Jakie są działania podejmowane w przedszkolu rozwijające wzrost umiejętności 

matematycznych u dzieci? 
 W jaki sposób wykorzystuje się nowoczesne technologie w pracy z dziećmi? 
 Czy dzieci znają zagrożenia wynikające z korzystania z internetu? 

 
3. Narzędzia ewaluacji: 

 Analiza wyników obserwacji i diagnozy pedagogicznej  
 Ankieta do rodziców  
 Ankieta do nauczyciel  

  

  

  

  

  

  



2. Organizacja i przebieg ewaluacji 
 

W oparciu o główne problemy badawcze opracowano następujący plan ewaluacji:  

  

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

  

Termin Działanie 
Wrzesień Opracowanie zagadnień do ewaluacji wewnętrznej, 

zaplanowanie działań, ustalenie harmonogramu prac. 
Wrzesień Poinformowanie nauczycieli o realizacji zadań z 

Podstawy Programowej. 
Październik Opracowanie arkuszy analizy wyników obserwacji i 

diagnozy pedagogicznej – MAC wydawnictwo. 
Grudzień Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących dzieci 

zdolnych i mających trudności w zagadnieniach 
matematycznych na tle grupy. 

Styczeń Ankieta dla rodziców i nauczycieli – opracowanie. 
Kwiecień Przeprowadzenie ankiet. 
Maj Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących 

umiejętności matematycznych po drugiej obserwacji 
pedagogicznej i diagnozie. 
Zebranie i opracowanie danych. 

czerwiec Opracowanie projektu diagnozy wewnętrznej. 
Przedstawienie wyników projektu na Radzie 
Pedagogicznej. 

 

 

  

3. Wyniki i ich interpretacja. 

  

Ankiety:  

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

 nauczycieli Przedszkola nr 28 w Rzeszowie; 
 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.  

Odpowiedzi podawane przez nauczycieli to: 

 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; 
 włączenie treści matematycznych podczas realizacji różnego rodzaju zajęć, zabaw i 

czynności codziennych; 
 zabawy matematyczne w ciągu dnia; 
 próby rozwiązywania i układania zadań z treścią; 
 układanie działań do zadań z treścią; 
 wyklaskiwanie sylab i wskazywanie liczby na palcach; 
 zagadki matematyczne  
 przeliczanie elementów, porównywanie zbiorów; 
 budowanie z klocków w kształcie figur 
 Orientacja przestrzenna  
 układanie rytmów; 
 działania rozróżniające stronę lewą i prawą; 
 określanie kierunków oraz położenie obiektów; 
 wykorzystanie kart pracy dostosowanych do poziomu grupy; 
 opowieści matematyczne  
 układanie przedmiotów wg. podanego rytmu 

 

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

a) Dziecięca Matematyka – 11 osób 

b) Kodowanie na dywanie – 10 osób 

c) zabawa dydaktyczna – 11 osób 



d) inne: 

 metoda samodzielnych doświadczeń;  
 zabawy kierowane;  
 metody pokazowe;  
 wykorzystanie tablicy multimedialnej;  
 zagadki matematyczne  
 metody oparte na obserwacji i pomiarze; 
 metody działań praktycznych dzieci; 
 gry dydaktyczne; 
 metoda ćwiczeń; 

 

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

a) indywidualne – 10 osób 

b) grupowe  - 11 osób 

c) zespołowe – 9 osób 

d) inne: 

 zbiorowa – praca z całą grupą; 
 małe zespoły 1, 2, 3-osobowe;  

  

 4. W jaki sposób organizuje Pani pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie 
opanowania treści matematycznych?  

a) praca w ranku – 8 osób 

b) praca po południu- 9 osób 

c) dostosowanie wymagań do możliwości dziecka – 11 osób 

d) inne: 

 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;  

 plany pracy indywidualnej i zespołowej dla dzieci z trudnościami 

 

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

a) praca w ranku – 8 osób  

b) praca po południu – 9 osób  



c) dostosowanie wymagań do możliwości dziecka – 11 osób  

d) inne: 

 indywidualna praca z dzieckiem rano, jak jest mało dzieci i się schodzą; 
 wykorzystuję sytuacje w ciągu dnia; 
 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 – 4 osoby  

b) nie – 7 osób  

 

7 . Czy rodzice dzieci uzdolnionych matematycznie otrzymali wytyczne/ćwiczenia do 
pracy w domu z dzieckiem?  

a) tak – 4 osoby  

b) nie – 7 osób 

8. Jakie według Pani działania dodatkowe - mające wpływ na podniesienie poziomu 
umiejętności matematycznych dzieci - należy podjąć w naszym Przedszkolu? (proszę 
opisać) 

 wzbogacenie środków dydaktycznych  
 wykorzystywanie i tworzenie razem z dziećmi gier planszowych; 
 wykorzystywanie różnych, ciekawych metod;  
 myślę, że bardzo dużo jest robione w naszym Przedszkolu; 
 działania podejmowane w przedszkolu podnoszą poziom umiejętności matematycznych  
 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;  

 warto zorganizować Olimpiadę Matematyczną  

9. Czy wykorzystuje Pani technologię informacyjne w pracy z dziećmi? 

a) tak – 11 osoby  

b) nie – 0 osób 

10. W jakich celach stosuje Pani technologie informacyjne w swojej pracy? 

 Uatrakcyjnienie zajęć matematycznych 
 Lepsze zrozumienie treści programowych 
 Tworzenie dyplomów, medali, kart pracy, pomocy dydaktycznych 
 Przybliżenie tematyki niedostępnej bezpośredniemu poznaniu 
 Dzięki narzędziom i programom cyfrowym dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach 



11. Czy prowadzone były zajęcia ukazujące zagrożenia, wynikające z korzystania z 
internetu? 

a) tak – 11 osoby  

b) nie – 0 osób 

 

Analiza ankiet dla nauczycieli 

  

Poprzez ankiety wypowiedziało się 11 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 itp.); organizują kąciki matematyczne, gry stolikowe, mozaiki 
geometryczne; podejmują z dziećmi próby rozwiązywania i układania zadań z treścią; 
wyklaskują sylaby i wskazują liczby na palcach; przeliczają elementy, porównują zbiory; 
prowadzą zabawy z misiami – orientacja przestrzenna; układają rytmy, aranżują działania 
rozróżniające stronę lewą i prawą, określanie kierunków oraz położenie obiektów, działania 
orientacyjne, kształtowanie orientacji przestrzennej; dywan matematyczny, karty pracy;  
wykonują czynności określoną ilość razy (np. skakanie 5 razy); pokazują figury geometryczne, 
układają z nich z dziećmi różne rzeczy, rysują figury lub odrysowują; układają rytmy; układają 
rzeczy od najmniejszego do największego, porównują kształty i wielkości; porównują zbiory, 
tworzą zbiory wg jednej lub kilku cech wspólnych; określają położenie przedmiotów względem 
siebie i względem innych rzeczy (np. nad, pod, obok). 

Nauczycielki stosują różne metody pracy w trakcie zajęć matematycznych. 11 z nich 
korzysta z „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 10 używa „Kodowania 
na dywanie”, 11 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. 

Nauczycielki organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie 
opanowania treści matematycznych w ranku (8 wskazań) i po południu (9). Wszystkie 
dostosowują wymagania do możliwości dziecka (11). Wykorzystują do ćwiczeń sytuacje 
w ciągu dnia – podczas zabaw swobodnych, pobytu na powietrzu, np. przeliczenie stopni 
schodów, innych zajęć dydaktycznych; liczenie schodów, ptaków podczas spaceru, ilości 
zjazdów na zjeżdżalni.  

Wszystkie nauczycielki wskazały indywidualne i grupowe formy pracy, a 9 z nich 
stosują pracę w zespole.  

Nauczycielki wybrały także odpowiedzi na pytanie o sposób organizacji pracy z dziećmi 
uzdolnionymi matematycznie: praca w ranku (8 odpowiedzi); praca po południu (9), wszystkie 
dostosowują wymagania do możliwości dziecka.  

4 nauczycielki 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 4 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; 
 wykorzystywanie i tworzenie razem z dziećmi gier planszowych; 
 wykorzystywanie różnych metod;  
 wzbogacenie środków dydaktycznych 
 zwiększenie ilości gier planszowych w grupach; 
 zorganizowanie warunków do spontanicznej zabawy (kąciki zabaw 

matematycznych wyposażone w ciekawe zabawy i gry);  
 warto zorganizować Olimpiadę Matematyczną; 

Wszystkie nauczycielki wykorzystują technologię informacyjną w pracy z dziećmi 
Nauczycielki wymieniły cele w jakich stosują technologię informacyjną: 
 

 Uatrakcyjnienie zajęć matematycznych 
 Lepsze zrozumienie treści programowych 
 Tworzenie dyplomów, medali, kart pracy, pomocy dydaktycznych 
 Przybliżenie tematyki niedostępnej bezpośredniemu poznaniu 
 Dzięki narzędziom i programom cyfrowym dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

  Rodzice dzieci udzielali odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jak oceniają Państwo umiejętności matematyczne dziecka (np. liczenie, określanie 
położenia przedmiotów w przestrzeni, nazywanie figur geometrycznych, 
porównywanie wielkości przedmiotów): 
 

a) Bardzo dobre – 58 osób 
b) Wysoko – 15 osób 
c) Dostatecznie – 12 osób 
d) Poniżej przeciętnej – 0 osób 

 

2. Czy dziecko przejawia trudności z opanowywaniem pojęć matematycznych? 
 

a) Tak – 12 osób 
b) Nie – 73 osoby  

 
3. Czy Państwa zdaniem dziecko wyróżnia się wśród rówieśników poziomem 

opanowywania pojęć matematycznych? 
 

a) Tak – 14 osób  
b) Nie – 71 osób 



 

4. Czy podejmowane przez przedszkole działania w zakresie rozwijania 
umiejętności matematycznych uważają Państwo za wystarczające? 
 

a) Tak –  74 osób 
b) Nie –  8 osób  
c) Nie mam zdania / nie wiem jakie działania są podejmowane / nie znam programu 

przedszkola w tym zakresie – 3 osoby 
 

5. Co Państwa zdaniem mogłoby zrobić przedszkole, aby dzieci łatwiej przyswajały 
zagadnienia dotyczące treści matematycznych? 
 

 Nauka poprzez zabawę 
 Zachęcać dzieci do różnych gier i zagadek matematycznych 
 Rodzice powinni być informowani o poziomie przyswajania wiedzy 
 Więcej ćwiczyć dziećmi  
 Jestem bardzo zadowolona 
 Zakup tablic interakcyjnych 
 Udział w projektach np. „Uczymy dzieci programowania” 
 Pisanie cyfr, dodawanie i odejmowanie na przedmiotach 
 Puszczać bajki związane z liczeniem, dodawaniem, odejmowaniem 

 

Analiza ankiet dla rodziców 

  

W badaniu wzięło udział 85 rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego 
Przedszkola nr 28 w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5. 

1) Ankietowani zostali poproszeni o ocenę poziomu umiejętności matematycznych 
swojego dziecka (pytanie 1). 58 osób ocenia te umiejętności jako bardzo dobre, 15 osób 
ankietowanych uważa, iż umiejętności matematyczne ich dzieci są wysokie, zaś 12 osób 
ocenia je dostatecznie.  

2) (pytanie 2) 12 osób uważa, że ich dzieci przejawiają trudności  z opanowaniem pojęć 
matematycznych.  73 ankietowanych uważa, iż ich dzieci nie przejawiają takowych 
trudności.  

3) (pytanie 3) 14 osób uważa, iż ich dzieci wyróżniają się wśród rówieśników poziomem 
opanowania pojęć matematycznych. 71 osób uważa, iż ich dziecko  nie wyróżnia się na 
tle grupy szczególnymi umiejętnościami matematycznymi.  

4) (pytanie 4) 74 osób ankietowanych uważa, iż podejmowane przez przedszkole działania  
w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych za wystarczające, natomiast 8 
osób uważa, iż nie są one wystarczające, trzy osoby uznały, że nie ma na ten temat 
zdania. 

5) (pytanie 5) 9 osób podało przykłady co mogłoby zrobić przedszkole, aby dzieci łatwiej 
przyswajały zagadnienia dotyczące treści matematycznych?  
 



 Nauka poprzez zabawę 
 Zachęcać dzieci do różnych gier i zagadek matematycznych 
 Rodzice powinni być informowani o poziomie przyswajania wiedzy 
 Więcej ćwiczyć dziećmi  
 Jestem bardzo zadowolona 
 Zakup tablic interakcyjnych 
 Udział w projektach np. „Uczymy dzieci programowania” 
 Pisanie cyfr, dodawanie i odejmowanie na przedmiotach 
 Puszczać bajki związane z liczeniem, dodawaniem, odejmowaniem 

 

4. Wnioski i rekomendacje 
 

Mocne strony ewaluacji w 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, 
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. 

 

Słabe strony ewaluacji w obszarze: 

 Rodzice nie mają pełnej informacji na temat poziomu umiejętności ich dziecka w 
zakresie edukacji matematycznej. 

Wnioski: 

 Należy kontynuować podjęte działania w zakresie kształtowania umiejętności 
matematycznych. 

 Należy szczegółowiej informować rodziców o poziomie umiejętności matematycznych 
dziecka oraz wymaganiach dla danego wieku. 

 Należy wzbogacić bazę przedszkola o dodatkowe pomoce dydaktyczne. 

 

 

 

 

 

  


