
RYTMY W EDUKACJI MATEMATYCZNEJ  

 

Matematyka wypełniona jest rytmami. Warto więc zająć się kształtowaniem 

dziecięcej zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych. Łatwiej 

będzie dziecku zrozumieć świat, w którym żyje, a także uczyć się 

matematyki.  

 Układanie rytmów z wykorzystaniem przedmiotów: 

 

Rytmy układać można wykorzystując różne przedmioty dostępne  

w domu. Mogą  to być klocki, wycięte figury geometryczne, materiał 

przyrodniczy, kredki, nakrętki, klamerki itd.  

 

ZASADA : Zaczynamy od ćwiczeń prostych i stopniowo zwiększamy 

trudność.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Można również wykorzystać karty pracy: 

 

 



 Wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności. Znacznie trudniej jest 

kontynuować rytm usłyszany. Trzeba tu nie tylko dostrzec to, co się 

powtarza, ale także to zapamiętać. Dorosły zaczyna od najprostszych 

rytmów i stopniowo je komplikuje: klaszcze rytmicznie w ręce: dziecko 

słucha i kontynuuje rytm,-przemiennie klaszcze i uderza dłonią  

w stół: dziecko słucha i kontynuuje,-klaszcze dwa razy i raz uderza  

w stół: dziecko słucha i kontynuuje rytm,-klaszcze, uderza w stół, klepie 

się w kolano: dziecko słucha rytmicznych dźwięków i kontynuuje je. 

Można jeszcze bardziej komplikować rytmy: uderzając łyżeczką  

w szklankę, potrząsając pudełkiem z kamykami, stukając ołówkiem w stół, 

szeleszcząc papierem. Podobnie jak w poprzedniej serii i tutaj trzeba 

pamiętać, aby przedstawiając układ rytmiczny, trzykrotnie 

powtórzyć sekwencję dźwięków. Powtórzeń może być więcej, ale nigdy 

mniej. Trzykrotne usłyszenie zestawu dźwięków pozwala dziecku 

zorientować się w tym, co się powtarza. Także i tę serię ćwiczeń warto 

kontynuować naprzemiennie: dziecko przedstawia rytm -dorosły 

kontynuuje, dorosły przedstawia rytm -dziecko kontynuuje. 

 

 Ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem są trudniejsze, bo wiąże się to 

z pamięcią ruchową i często ograniczonymi możliwościami odtworzenia 

obserwowanych sekwencji ruchowych. Jak zawsze dorosły zaczyna od 

ćwiczeń prostych i stopniowo je komplikuje. Pokazuje rytmy:-podskok, 

przysiad (trzykrotnie): dziecko kontynuuje,-podnosi ręce do góry, 

kładzie na ramiona i wyciąga w bok: powtarza to trzykrotnie, a dziecko 

kontynuuje,-skłon w przód, wyprost, skłon w lewo, skłon w prawo: 

powtarza to trzykrotnie, a dziecko kontynuuje. Można wymyśleć wiele 

innych układów rytmicznych, np. pajacyk, chodzenie w specjalny sposób. 

Wiele radości dostarczy przemienne prowadzenie takich ćwiczeń: 

dorosły pokazuje układ rytmiczny –dziecko naśladuje, dziecko pokazuje 

swój układ -dorosły kontynuuje.1 

 

 

                                                           
1 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Kamińska „Dziecięca matematyka”, WSiP.  


