


Trudności w uczeniu się matematyki

Jak pracować z uczniem z trudnościami
w uczeniu się matematyki?



1. Niedojrzałość szkolna. 

2. Zaniedbania dydaktyczne.

3. Wada wzroku i/lub słuchu.

4. Niepełnosprawność intelektualna oraz zaburzenia neurologiczne i psychiczne.

5. Motywacja ucznia do uczenia się matematyki.

6. Dyskalkulia.
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Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki:



Dyskalkulia 

Dyskalkulia to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. 

Źródłem trudności są genetyczne lub wrodzone nieprawidłowości funkcjonowania 

części mózgu, która odpowiada za dojrzewanie umiejętności matematycznych

wraz z wiekiem (L. Kość)
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Dyskalkulia w szkole

Grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

dyslektycy                        z izolowanymi trudnościami                  oba zaburzenia łącznie:

o charakterze dyskalkulii

❑ jako uboczne 

konsekwencje dysleksji;

❑ wskazujące na genetycznie 

uwarunkowaną dyskalkulię

rozwojową.
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1) Znacznie obniżony poziom umiejętności matematycznych/ arytmetycznych niż oczekiwany 

względem wieku, ogólnej inteligencji i stopnia zaawansowania w nauce szkolnej. 

2) Umiejętność pisania i czytania w normie dla wieku umysłowego dziecka (chyba, że 

współwystępuje dysleksja);

3) Przeciętne doświadczenia szkolne dziecka – brak zaniedbań dydaktycznych;

4) Brak wad wzroku i słuchu;

5) Wykluczenie opóźnienia umysłowego oraz zaburzeń neurologicznych i psychicznych

Kryteria diagnozy specyficznych
trudności w uczeniu się: 
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Co powinno zaniepokoić rodzica/nauczyciela? 

W klasach edukacji wczesnoszkolnej (I - III)           W klasach starszych (IV -VI) 
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Na co  zwrócić szczególną uwagę:

❑ brak znajomości pojęcia liczby

❑ niemożność opanowania struktury systemu liczbowego

❑ trudności z porównywaniem, porządkowaniem i grupowaniem przedmiotów, liczb, 

❑ problemy z szacowaniem, zaokrąglaniem wyniku, wielkości itp.,

❑ niezrozumienie działań matematycznych, nieumiejętność oderwania się od konkretu;

❑ trudności w matematycznych sytuacjach życiowych 

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu matematyki w młodszych
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Na co zwrócić szczególną uwagę: 

❑negatywny stosunek do przedmiotu i brak motywacji do nauki 

❑braki z klas młodszych

❑nieznajomość dużych liczb, nieumiejętność ich odczytywania i zapisu

❑brak zrozumienia i umiejętności działania na ułamkach, procentach

❑nieumiejętność sprostania zadaniom matematycznym w sytuacjach życiowych

❑nieumiejętność analizy tekstów matematycznych

Praca z uczniem w trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach starszych
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Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się matematyki

Pierwszy etap:

a) wyciszyć lękowe nastawienie do zadań 
wymagających wysiłku intelektualnego.

b) ukształtować zachowania umożliwiające 
współpracę (uważne słuchanie, skupienie uwagi).

c) wykształcić procesy intelektualne:

- ćwiczenia orientacji, 

- wspomaganie w tworzeniu schematów działania w 
czasie, 

- kształcenie umiejętności antycypacji wydarzeń,

- rozwijanie operacyjnego myślenia,

d)  podnosić sprawność manualną i koordynację 
wzrokowo-ruchową.

Drugi etap: 
a) rekonstrukcja wiadomości i umiejętności 
matematycznych.

- stosunki przestrzenne,

- geometria,

- zbiory i klasyfikowanie,

- liczby naturalne,

- działania matematyczne,
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Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki a TIK
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MatŚwiat – multimedialny program jako narzędzie do 
pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki

❑ Dobór ćwiczeń do aktualnych 
umiejętności dziecka, 

❑ Trenowanie umiejętności na danym 
poziomie, aż do wyćwiczenia,

❑ Możliwość osłuchania się ze 
słownictwem matematycznym i 
pojęciami – obudowa zadań w historię, 
treść,

❑ Karty pracy oraz przewodnik 
metodyczny

Dowiedz się więcej >>
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https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/matswiat


❑znajomość pojęcia liczby 

❑porównywanie, grupowanie, porządkowanie

❑rozumienie systemu pozycyjnego liczby

❑dodawanie i odejmowanie 

❑szacowanie i zaokrąglanie 

❑obliczenia pieniężne 

❑mnożenie i dzielenie

Dobór ćwiczeń oparty na trudnościach, jakie napotyka uczeń w 
uczeniu się matematycznych w klasach młodszych
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Ćwiczenia znajomości liczb w zakresie 10

Trudności w uczeniu się matematyki



Ćwiczenia – porządek i pozycyjność liczb
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❑duże liczby 

❑ułamki dziesiętne

❑ułamki zwykłe

❑procenty

❑miary

❑analiza tekstów matematycznych

Dobór ćwiczeń oparty na trudnościach, jakie napotyka uczeń w 
uczeniu się matematyki w klasach starszych
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Ćwiczenia – Analiza tekstów matematycznych
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Ćwiczenia – Analiza tekstów matematycznych
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Konsekwencje zaniedbania pracy 
nad trudnościami w uczeniu się matematyki?

❑ niepowodzenia szkolne, trudności z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej zakończonej 

egzaminem maturalnym (od 2010 r. obowiązkowym przedmiotem jest matematyka),

❑ brak motywacji do pokonywania trudności,

❑ niechęć do nauki,

❑ niskie poczucie własnej wartości

❑ nerwowość,

❑ zmniejszenie odporności psychicznej,

❑ nawet zwolnienie rozwoju umysłowego. 
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Funkcjonowanie człowieka z dyskalkulią

❑ problemy z planowaniem, np. pracy, czynności do wykonania,

❑ słaba orientacja na mapie, w przestrzeni, w czasie (godziny, daty, obliczenia kalendarzowe)

❑ unikanie obliczeń, 

❑ pomyłki w używaniu pieniędzy, odczytywaniu numerów, np. autobusów, numerów telefonów, czy 

posługiwania się kartą bankomatową,

❑ awersja do gier planszowych, logicznych, związanych z cyframi, przestrzennym kojarzeniem, 

trudności w zrozumieniu reguł,

❑ mylenie kroków w tańcu,

❑ trudności z odczytywaniem przepisów,  obliczaniem ilości potrzebnych rzeczy, np. farby, materiału. 
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Zalecenia do pracy z dzieckiem z niepowodzeniami matematycznymi:

❑ Pamiętaj o wykorzystaniu codziennych sytuacji do nauki.

❑ Stwarzaj sytuacje matematyczne związane z przyjemnością, aby dobrze się kojarzyły.

❑ Szacuj z dzieckiem w sytuacjach .

❑ Zachęcaj dziecko do głośnego rozwiązywania zadań matematycznych, omawiania kolejnych kroków postępowania. 

Wyjaśniaj pojęcia matematyczne, nazywaj je.

❑ Działaj na obrazach, tablicach, kartach, przyrządach do pomiaru, przedmiotach do manipulacji. Używaj kolorów, 

rysunków, wykresów.

❑ Ucz za pomocą wszystkich zmysłów (nauczanie polisensoryczne), pamiętaj o motoryce dużej (wykorzystuj ruch).

❑ Ćwicz pamięć, wyobraźnię dziecka i widzenie przestrzenne. 

❑ Nie oceniaj sposobu pracy dziecka, metod dochodzenia do rozwiązania.

❑ Przekazuj wiedzę w małych porcjach dostosowanych do aktualnych możliwości ucznia.
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Ebook Dyskalkulia. Jak pracować z uczniami z 
trudnościami matematycznymi?

https://dlanauczyciela.pl/zasob/
215139,ebook-karty-pracy-
dyskalkulia-jak-pracowac-z-
uczniami-z-trudnosciami-
matematycznymi.pdf
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https://dlanauczyciela.pl/zasob/215139,ebook-karty-pracy-dyskalkulia-jak-pracowac-z-uczniami-z-trudnosciami-matematycznymi.pdf


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aldona Domeradzka



MATŚWIAT TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Rozwija kompetencje 
matematyczne.
Wspomaga diagnozę i terapię 
dyskalkulii.
Dowiedz się więcej

Pomoc na zajęciach:
• dydaktyczno-wyrównawczych, 
• korekcyjno-kompensacyjnych,
• rewalidacyjnych, 
• profilaktycznych, zapobiegających 

trudnościom matematycznym,
• dydaktycznych z całą klasą 
• oraz w klasach terapeutycznych.

https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/matswiat


spe@nowaera.pl



www.nowaera.pl/aktywnatablica-spe

• Warunki programu

• Wymagania dla dostawców

• Kompleksowa oferta wydawnictwa Nowa Era

http://www.nowaera.pl/aktywnatablica-spe


facebook.com/eduSensus/

www.nowaera.pl/terapiairozwoj

facebook.com/eduSensus/
http://www.nowaera.pl/terapiairozwoj



