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EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU 
MONTESSORI. PERSPEKTYWA BADAWCZA

WPROWADZENIE 

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w rozwoju dziecka. Coraz le-
piej przystosowuje się ono do środowiska, zyskuje możliwości podejmowania 

nowych działań, rozwija się jego wyobraźnia i doskonali mowa, a także pojawiają się 
pierwsze uczucia i postawy społeczne. Jest to okres, w którym możliwości rozwojowe 
są największe, a  optymalne warunki dla rozwijania umiejętności i  nabywania no-
wych kompetencji zapewnia edukacja przedszkolna. Jednakże jej efekty – jak zauwa-
ża Klim-Klimaszewska – zależą od „uwzględniania właściwości rozwojowych dziecka 
jako aktywnie działającego podmiotu wychowania” (2011, s. 109), gdyż dziecko – co 
podkreśla Karbowniczek „zbiera doświadczenia w sposób czynny – uczy się, dosko-
naląc własne działania” (2011, s. 215). 

Efektywność wspomagania rozwoju, a także rezultaty prowadzonej w przedszkolu 
edukacji matematycznej determinowane są w dużym stopniu przez treści i metody 
kształcenia właściwie dobrane do możliwości rozwojowych dziecka. Strategia (rozu-
miana jako spójny dobór celów, metod i środków dydaktycznych), jaką przyjmuje 
nauczyciel, jest niezwykle istotnym elementem procesu kształtowania kompetencji 
matematycznych podopiecznych.

W przedszkolach od pewnego czasu obserwuje się duże zainteresowanie nauczycie-
li nowymi rozwiązaniami metodycznymi o charakterze innowacyjnym. Jedną z naj-
bardziej popularnych form nauki i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest 
wywodząca się z paradygmatu Nowego Wychowania metoda Marii Montessori. 
System pedagogiczny opracowany przez włoską lekarkę i pedagoga wyróżnia ukaza-
nie wartości dzieciństwa i skierowanie uwagi na dziecko.

W metodzie Montessori bardzo ważny obszar edukacyjny stanowi matematyka. 
Jego celem jest „uczenie dziecka samodzielności, rozwijanie zainteresowania matema-
tyką, wprowadzanie w świat liczb, odkrywanie znaczenia kodowania i działań nume-
rycznych, a także podejmowanie celowych działań zmierzających do rozwiązywania 
zadań matematycznych i rozwijanie odporności emocjonalnej” (Surma, 2013, s. 55).

*  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Przedmiotem przeprowadzonych badań empirycznych i analiz badawczych uczy-
niono – przez pryzmat skuteczności, przebieg procesu rozwijania kompetencji ma-
tematycznych dzieci kończących edukację przedszkolną w  systemie Montessori. 
Konieczna jest bowiem świadomość tego, w jaki sposób uczą się małe dzieci, jakie 
czynniki różnicują rozwój ich umiejętności matematycznych oraz jakie metody i for-
my pracy z dzieckiem przedszkolnym są najbardziej skuteczne.

FORMY I METODY PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU 
MONTESSORI 

Podstawowym założeniem pedagogiki Montessori jest stwierdzenie, że każde 
dziecko jest inne i powinno rozwijać się zgodnie z  zawartym w  tzw. psychicznym 
zarodku indywidualnym planem rozwojowym (Loeffler, 1992; Guz, 2006; Skjöld 
Wennerström i  Bröderman Smeds, 2007; Surma, 2008). Tworzą go możliwości, 
kompetencje i umiejętności, które warunkują samodzielną i najbardziej efektywną 
naukę. Dziecko jest zatem podmiotem i bohaterem swojej indywidualnej historii, 
bo ma w sobie wpisany plan własnego życia (Holtstiege, 1991; Miksza, 1994; Steen-
berg, 2004; Guz, 2006; Surma, 2008). Montessori dowodzi, że dziecko jest zdolne 
do budowania niezależnej osobowości, potrafi swobodnie rozwijać swe uzdolnienia, 
zainteresowania i mocne strony. Epstein wskazuje, iż:

oznacza to, że dziecko swobodnie wybiera zajęcie i oddaje się mu tak długo, jak długo 
tego chce. Wybór dziecka wyrasta z  jego wewnętrznych potrzeb i  pragnień, a pra-
gnienia te zostają zaspokojone, gdy dziecko koncentruje się na wybranym zadaniu. 
(Epstein, 2014, s. 119)

Tak zarysowana montessoriańska koncepcja dziecka i  jego rozwoju determinuje 
konsekwencje metodyczne.

W procesie nauczania metodą Montessori wyróżnia się następujące formy organi-
zacyjne pracy:

• praca indywidualna, zwana swobodną pracą (Stein, 2003), do której zalicza 
się lekcję podstawową i trzystopniową lekcję nazw; 

• praca grupowa, czyli ćwiczenia koncentracji i lekcje rozwojowe, opisywane 
jako wiązane lekcje (Stein, 2003);

• praca zespołowa, czyli praca w laboratorium, praca własna z wybranym te-
matem (Surma, 2008).

Montessori proponuje trzy formy lekcji: podstawową, trzystopniową i lekcję ciszy 
(Surma, 2008). Lekcja podstawowa (fundamentalna lub prezentacja) to wprowadze-
nie nowego materiału rozwojowego i pokaz jego zastosowania, czyli sposobu pracy. 
Montessoriańska lekcja składa się z trzech faz: 

• demonstracji nauczyciela;
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• samodzielnych powtórzeń dziecka, dzięki którym nabywa ono nowe 
umiejętności;

• własnych i modyfikowanych ćwiczeń dziecka, kiedy próbuje ono innych od 
poznanych sposobów pracy z  danym materiałem lub łączy kilka różnych 
wariantów.

Kolejną formą zajęć w systemie Montessori jest trzystopniowa lekcja nazw (lek-
cja trzystopniowa), czyli lekcja słowna, wprowadzająca nowe słownictwo i pojęcia. 
Przebiega ona w trzech etapach, zwanych stopniami lub krokami (Guz, 1998; Skjöld 
Wennerström i Bröderman Smeds, 2007; Surma, 2008). Pierwszy stopień – asocjacja 
między spostrzeganiem zmysłowym a nazwą – to podanie miana, słowa, czyli wska-
zanie relacji między przedmiotem lub jego cechą a nazwą. Drugi stopień (rozumienie 
pasywne) polega na wykonywaniu przez dziecko szeregu poleceń, które utrwalają 
związek między wprowadzanym terminem a przedmiotem. Natomiast trzeci stopień 
(rozumienie aktywne) to sprawdzenie, czy dziecko potrafi prawidłowo zastosować 
nowe pojęcie, czyli nazwać przedmiot lub jego cechę.

Charakterystyczną formą pracy w  placówkach montessoriańskich są tzw. lekcje 
ciszy, których celem jest doświadczanie przez dzieci ciszy. Jedną z  odmian takich 
zajęć jest lekcja na linii, czyli „lekcja ruchu, nauka i doskonalenie równowagi w trak-
cie ćwiczeń różnego sposobu chodzenia, połączonego z przenoszeniem przedmiotów, 
np. miseczki z wodą, zapalonej świecy, globusa, dzbanka z kwiatami itp., z reagowa-
niem na rytm słuchanej muzyki” (Surma, 2008, s. 63). 

Do zróżnicowanych form zajęć występujących w systemie Montessori, zwłaszcza 
w szkołach, należą lekcje rozwojowe. Mają one postać pracy nauczyciela z całą grupą 
dzieci i dotyczą jednego przedmiotu, np. języka polskiego, matematyki czy środowi-
ska. O doborze tematów decyduje zazwyczaj realizowany program nauczania, choć 
mogą one być także wynikiem pomysłów i rozważań pojawiających się podczas swo-
bodnej pracy dzieci.

Innym rodzajem zajęć grupowych typowych dla pedagogiki montessoriańskiej są gry 
z wykorzystaniem materiału rozwojowego. Mają one często formę zabawy, której ce-
lem jest powtórzenie, utrwalenie określonych ćwiczeń lub „zaprezentowanie materiału, 
który cieszy się szczególnym zainteresowaniem dziecka, a jednocześnie daje możliwość 
zaangażowania w ćwiczenie całej klasy lub grupy dzieci” (Guz, 1998, s. 33). 

W literaturze przedmiotu rzadko można spotkać informacje dotyczące metod wy-
chowania i kształcenia w odniesieniu do pedagogiki montessoriańskiej. Wynika to 
z faktu, że Montessori:

negowała istotę metody w  rozumieniu formowania osobowości dziecka (…). 
W konsekwencji tego twórczyni omawianego systemu pomijała w swych tekstach 
fakt stosowania metod wychowania, a  metody kształcenia ujmowała jako formy 
pracy, takie jak lekcja trójstopniowa, lekcja ciszy, lekcja podstawowa i rozwojowa. 
(Surma, 2008, s. 163) 
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Jednakże Surma (2008) na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji pracy 
montessoriańskich nauczycieli w Polsce i we Włoszech podjęła się próby wyodrębnie-
nia i opisania metod kształcenia charakterystycznych dla systemu Montessori. 

Przeważają wśród nich – zdaniem autorki – metody definiowane przez Okonia 
(2003) jako metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy w toku własnej, wszech-
stronnej aktywności. Surma (2008) proponuje zaliczyć do nich: 

• metody asymilacji wiedzy: rozmowa, pokaz (lekcja podstawowa), opis i opo-
wiadanie wraz z  eksperymentem i  pokazem, określane jako opowiadanie 
kosmiczne, metoda słowna, czyli trzystopniowa lekcja nazw, oraz dyskusja;

• metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: praca z materiałem teksto-
wym, gry dydaktyczne (np. matematyczne), indywidualna praca z materia-
łami rozwojowymi, metoda własnego działania i powtarzania, metoda labo-
ratoryjna, metoda definiowania połączona z  obserwacją i  działaniem oraz 
metoda znaku i przypowieści stosowana w wychowaniu religijnym;

• metody waloryzujące: inscenizacje, eksponowanie np. taśmy czasu stosowa-
nej w edukacji kosmicznej w celu przedstawienia różnych aspektów rozwoju 
cywilizacyjnego;

• metody praktyczne: ćwiczenia koncentracji uwagi, czyli zmodyfikowana 
w polskich placówkach lekcja ciszy, ćwiczenia z materiałem rozwojowym, 
ćwiczenia ruchowe na linii, gry i zabawy ruchowe.

Wymienione metody są stosowane na wszystkich poziomach edukacji w systemie 
Montessori. 

PRZEBIEG PROCESU ROZWIJANIA KOMPETENCJI 
MATEMATYCZNYCH DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ 

PRZEDSZKOLNĄ W SYSTEMIE MONTESSORI W ŚWIETLE 
BADAŃ WŁASNYCH

Główny problem badawczy przeprowadzonych badań empirycznych dotyczył 
przebiegu procesu rozwijania kompetencji matematycznych dzieci kończących edu-
kację przedszkolną w systemie Montessori. Problemy szczegółowe odnosiły się na-
tomiast do częstotliwości realizacji treści matematycznych oraz stosowanych przez 
nauczycieli metod i form pracy edukacyjnej. Wskazane zamierzenia badawcze ana-
lizowano w kontekście stopnia różnicowania ich (lub nie) przez wybrane czynniki 
dotyczące cech funkcjonowania zawodowego nauczycieli, takie jak staż pracy zawo-
dowej i posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

W celu pozyskania materiału empirycznego zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego, która pozwala na poznanie określonego zjawiska społecznego, ustalenia 
jego zasięgu, zakresu, poziomu, a  następnie ocenę i  zaprojektowanie modyfikacji, 
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czyli zmian ulepszających negatywne sytuacje życia ludzi w badanym środowisku. 
W przeprowadzonych badaniach sondażowych posłużono się techniką ankiety skie-
rowanej do nauczycieli na temat prowadzenia zajęć matematycznych w grupach dzie-
ci kończących edukację przedszkolną. 

Badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2014 roku. Grupę badawczą stanowi-
ło 70 nauczycieli z placówek montessoriańskich z całej Polski. Przeważali pedagodzy 
z krótszym stażem pracy – do 10 lat (68,5%). Większość z nich (61%) posiadała 
dodatkowe kwalifikacje zawodowe. W obliczeniach statystycznych dla odpowiedzi 
o charakterze porządkowym posłużono się korelacją Spearmana (rs), a dla odpowie-
dzi jakościowych (tak/nie) korelacją Pearsona (p).

Tab.1. Częstotliwość realizowania przez nauczycieli treści matematycznych (zestawie-
nie procentowe)

Treści matematyczne
Co-

dzien-
nie

3-4 razy 
w tygo-

dniu

1–2 razy 
w tygo-

dniu

Rzadziej niż 
raz w tygo-

dniu

Treści matematyczne – ogólnie 
(całościowo) 81,4 15,7 2,9 0

Dotyczące rozwijania umiejętności 
liczenia obiektów i rozróżniania błędnego 
liczenia od poprawnego

58,6 35,7 5,7 0

Dotyczące rozwijania umiejętności wy-
znaczania wyniku dodawania i odejmo-
wania, przy pomocy liczenia na palcach 
lub na innych zbiorach zastępczych

21,4 55,7 20,0 2,9

Dotyczące rozwijania umiejętności 
ustalania równoliczności dwóch zbio-
rów i posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi

8,6 40,0 37,1 14,3

Dotyczące rozwijania umiejętności roz-
różniania lewej i prawej strony, określania 
kierunków i ustalania położenia obiektów 
w stosunku do własnej osoby, a także 
w odniesieniu do innych obiektów

18,6 22,9 45,7 12,9

Dotyczące rozwijania orientacji dziec-
ka w zakresie pomiaru długości oraz 
znajomości prostych sposobów mierzenia: 
krokami, stopa za stopą

7,1 8,6 50,0 34,3

Dotyczące rozwijania znajomości stałego 
następstwa dni i nocy, pór roku, dni 
tygodnia, miesięcy w roku

65,7 20,0 11,4 2,9

Źródło: opracowanie własne, dane przedstawiono na podstawie tabeli częstości (roz-
kładu liczebności).
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Przedstawione wyniki wskazują, iż zdecydowana większość badanych nauczycieli 
(81,4%) codziennie podejmuje zagadnienia matematyczne w pracy z dziećmi. Tylko 
2,9% badanych określiło tę częstotliwość jako 1-2 razy w tygodniu. Pozytywnie należy 
interpretować fakt, że badania nie wykazały sytuacji, kiedy edukacja matematyczna 
byłaby prowadzona rzadziej niż raz w tygodniu.

Codziennie badani realizują przede wszystkim treści dotyczące rozwijania znajo-
mości stałych następstw dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku (65,7%) 
oraz treści z zakresu rozwijania umiejętności liczenia i rozróżniania błędnego liczenia  
od poprawnego (58,6%). Z kolei zdecydowanie najrzadziej badani realizują treści 
dotyczące pomiaru długości. Codziennie czyni to zaledwie 7,1% nauczycieli. Te tre-
ści matematyczne podejmowane są zazwyczaj rzadziej niż raz w tygodniu.

Prowadzeniu edukacji z  zakresu orientacji w  czasie służą z  pewnością zajęcia 
wstępne realizowane zgodnie z zasadami Montessori, które obejmują swobodne wy-
powiedzi dzieci dotyczące dnia poprzedniego oraz pracę z kalendarzem. Natomiast 
wysoką częstotliwość ćwiczeń w przeliczaniu i poznawaniu monografii liczb pierw-
szej dziesiątki zapewnia bardzo bogata oferta montessoriańskich materiałów rozwojo-
wych z tego działu. Z dużą regularnością, głównie 3-4 razy w tygodniu, prowadzona 
jest także edukacja matematyczna odnośnie kształtowania umiejętności wyznaczania 
przez dzieci wyniku dodawania i odejmowania (55,7%).

Zdiagnozowana częstotliwość realizacji poszczególnych zagadnień matematycz-
nych może budzić niepokój i implikować negatywne skutki, na które zwraca uwagę 
Kamińska, pisząc, że:

nauczyciele skupiają się na konkretnych umiejętnościach dzieci, głównie biegłości 
rachunkowej, zaniedbując powiązanie edukacji matematycznej z  rozwojem mate-
matycznego myślenia. W tej fazie rozwoju proces myślenia dziecka uzależniony jest 
bardziej od jego bezpośrednich spostrzeżeń oraz doświadczeń niż od operacji umysło-
wych (Kamińska, 2012, s. 6). 

Należałoby zatem w praktyce przedszkolnej intensyfikować działania, które będą 
stymulowały przede wszystkim rozwój myślenia matematycznego dzieci i wprowa-
dzały je w świat logicznej argumentacji.

Z analizy statystycznej wynika, iż częstotliwość realizowania poszczególnych treści 
matematycznych nie jest różnicowana przez staż pracy nauczyciela* ani posiadane 
kwalifikacje dodatkowe (współczynniki korelacji p>0,05)**.

Wszyscy badani nauczyciele deklarują, że w pracy z najstarszymi dziećmi wykorzy-
stują każdą z trzech wskazanych metod kształcenia, czyli metodę asymilacji wiedzy, 
samodzielnego dochodzenia do wiedzy oraz metody praktyczne.

* Współczynniki korelacji treści całościowo p=0,075; kolejne treści p=0,513; p=0,733; p=0,680; 
p=0,070; p=0,825; p=0,402.
** Współczynniki korelacji treści całościowo p=0,614; kolejne treści p=0,847; p=0,642; p=0,188; 
p=0,461; p=0,724; p=0,876.
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Z pierwszej grupy metod – asymilacji wiedzy – jako stosowaną najczęściej nauczy-
ciele wymienili metodę słowną, czyli trzystopniową lekcję nazw (67,1%). Natomiast 
najrzadziej zdecydowana większość nauczycieli (80,0%) opiera swe oddziaływania 
edukacyjne na rozmowie. Jest to bardzo pozytywna sytuacja dydaktyczna, gdyż po 
pierwsze zapobiega nadmiernemu werbalizmowi w pracy z dziećmi przedszkolnymi. 
Ponadto trzystopniowa lekcja nazw jest skuteczniejsza, ponieważ zapewnia skojarze-
nie pomiędzy prezentacją a odpowiednim słowem oraz umożliwia dziecku osiągnię-
cia stanu polaryzacji uwagi.

Wśród metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy zdecydowanie przeważa in-
dywidualna praca z  materiałem rozwojowym (85,7%). Rzadziej natomiast w  pla-
cówkach Montessori nauczyciele sięgają po gry dydaktyczne (78,6% odpowiedzi). 
Zgodnie z  oczekiwaniami najczęściej stosowaną metodą praktyczną są ćwiczenia 
z materiałem rozwojowym (92,9% odpowiedzi nauczycieli). Dowodzi to o wysokim 
przekonaniu pedagogów o skuteczności i efektywności materiałów Montessori. Do-
datkowe środki dydaktyczne postrzegane są tylko jako uzupełnienie czy poszerzenie 
pomocy montessoriańskich i działania z nimi odbywają się rzadziej.

Z analizy statystycznej wynika, że wybór metod kształcenia stosowanych przez na-
uczycieli montessoriańskich najczęściej i najrzadziej* nie jest różnicowany przez staż pracy 
nauczyciela** czy posiadane kwalifikacje dodatkowe (współczynniki korelacji rs < 0,2).*** 

Warunkiem skutecznie prowadzonej edukacji matematycznej w przedszkolu jest 
także dobór właściwych form pracy. W metodzie Montessori, jak wspomniano, wy-
stępują trzy formy organizacji pracy: indywidualna, zespołowa i  grupowa. Badani 
nauczyciele zdecydowanie najczęściej (81,4%) deklarowali, że stosują pracę indy-
widualną, podczas której udzielają lekcji podstawowej i trzystopniowej lekcji nazw. 
Natomiast jako najrzadziej wykorzystywaną wskazali pracę zespołową, czyli pracę 
w laboratorium lub własną z wybranym tematem (84,3%).

Uzyskany wynik jest całkowicie zrozumiały, gdyż w metodzie Montessori podsta-
wą jest praca własna dziecka. Jej celem jest wdrożenie do skoncentrowanego działa-
nia, w czasie którego jednostka zdobywa nie tylko nową wiedzę i umiejętności, ale 
także wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy się radzenia sobie z rzeczywistością 
oraz nabywa kompetencje społeczne. Dzięki przyzwyczajeniu do skoncentrowanej 
pracy dziecko ćwiczy wytrwałość, dążenie do wyznaczonego celu, niezawodność oraz 
gotowość do podjęcia wysiłku, aby wykonać zadanie.

Z analizy statystycznej wynika, że dobór stosowanych form pracy edukacyjnej nie 
jest różnicowany przez staż pracy nauczyciela i posiadane przez niego kwalifikacje 
dodatkowe (współczynniki korelacji rs < 0,2).**** 

* Współczynnik korelacji, staż pracy rs=0, 122; kwalifikacje dodatkowe rs 0,016.
** Współczynnik korelacji rs=0,123.
*** Współczynnik korelacji rs=0,075.
**** Współczynniki korelacji, staż pracy rs=0,124; kwalifikacje dodatkowe rs=0,051.
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ZAKOŃCZENIE 

W ostatnim roku edukacji przedszkolnej tworzone są fundamenty nauki matema-
tyki na poziomie szkolnym, a także podatność dzieci na uczenie się. To, czy dzieci 
będą w szkole odnosić sukcesy na matematycznej niwie, zależy od poziomu ich ro-
zumowania, odporności emocjonalnej oraz umiejętności poznawczych, które można 
z powodzeniem kształtować już na poziomie edukacji przedszkolnej. 

Jest to – jak zauważają Gruszczyk-Kolczyńska i Zielińska „bodaj jedyny sposób 
uchronienia ich przed niepowodzeniami i wprowadzenia na ścieżkę szkolnych suk-
cesów” (1997, s. 5-6). I mimo, że – jak dowodzą dalej wspomniane autorki – małe 
dziecko posiada nieograniczone uzdolnienia i  łatwość uczenia się matematyki, to 
jednak coraz więcej uczniów o prawidłowym rozwoju intelektualnym doświadcza 
niepowodzeń w nauce tego przedmiotu. Darowna przestrzega, że „w efekcie powsta-
ją blokady w uczeniu się matematyki, zanika motywacja wewnętrzna, a pojawia się 
niechęć do wszystkiego, co wiąże się z tym przedmiotem, zwana efektem wyuczonej 
bezradności poznawczej” (2005, s. 7). 

Należy pamiętać, iż do niepowodzeń edukacyjnych – już na poziomie edukacji 
przedszkolnej może się przyczyniać nieodpowiedni dobór metod, form i  środków 
pracy dydaktycznej dokonany przez nauczyciela, jak również źle dobrane treści 
matematyczne w stosunku do możliwości ucznia.

W tym kontekście z optymizmem można odnieść się do wyników przeprowadzo-
nych badań empirycznych, które dowodzą, iż edukacja matematyczna w przedszko-
lach Montessori przebiega prawidłowo i  efektywnie. Badani nauczyciele deklarują 
dużą częstotliwość realizowania treści matematycznych. Stosują zróżnicowane me-
tody i formy kształcenia. Preferowana jest indywidualna praca dziecka z materiałem 
rozwojowym, dzięki której staje się ono aktywną stroną w procesie dydaktycznym. 
A  jak zauważa Treliński, skutecznym może być tylko takie nauczanie i uczenie się 
matematyki, które jest:

ukierunkowane na wyzwalanie, wspomaganie i  organizowanie takich rodzajów ak-
tywności matematycznej ucznia, w  toku których będzie następowało kształtowanie 
pojęć typu matematycznego, rozumienie i przyswajanie ich własności, kształcenie ro-
zumowań, wreszcie opanowywanie umiejętności umożliwiających mu radzenie sobie 
w trudnych sytuacjach zadaniowych (Treliński, 2005, s. 50).
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EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU MONTESSORI. 
PERSPEKTYWA BADAWCZA

Słowa kluczowe: edukacja matematyczna w przedszkolu, pedagogika Montessori

Streszczenie: W artykule podjęto problem realizacji edukacji matematycznej przez nauczy-
cieli w przedszkolach w systemie Montessori. Na podstawie przeprowadzonych badań em-
pirycznych ustalono, iż edukacja matematyczna w  placówkach Montessori przebiega pra-
widłowo i  efektywnie. Badani nauczyciele deklarują dużą częstotliwość realizowania treści 
matematycznych. Stosują zróżnicowane metody i  formy kształcenia właściwe dla pedago-
giki montessoriańskiej, preferując indywidualną pracę dziecka z  materiałem rozwojowym. 
Taka sytuacja edukacyjna gwarantuje dzieciom kończącym edukację przedszkolną w systemie 
Montessori opanowanie na właściwym poziomie wstępnych umiejętności matematycznych 
nazwanych matematycznymi intuicjami oraz osiągniecie dojrzałości do uczenia się matema-
tyki na poziomie szkolnym.

MATHEMATICAL EDUCATION AT THE MONTESSORI 
KINDERGARTEN. A RESEARCH PERSPECTIVE

Keywords: pre-school mathematical education, Montessori pedagogy

Abstract: The article tackles the issue of mathematical education provided by teachers in the 
kindergartens run in the Montessori system. As empirical research has demonstrated, mathe-
matical education in Montessori kindergartens proceeds correctly and effectively. The re-
spondent teachers declared that they teach mathematical content very often. They use varied 
teaching methods and forms specific to the Montessori approach, giving preference to indi-
vidual work with the developmental material. Such an educational situation guarantees that 
children completing their pre-school education in the Montessori system will have mastered 
preliminary mathematical skills (called mathematical intuitions) at an appropriate level and 
attained the maturity required for learning mathematics at the school level.


