
ROZWÓJ OPERACYJNEGO ROZUMOWANIA U DZIECI 

Okresy rozwoju umysłowego

Początek kształtowania się operacji formalnych 11;0-14;0
12;0-15;0

Okres kształtowania i 
organizowania 
operacji konkretnych

II Podokres operacji 
konkretnych

1. Kształtowanie się 
systemów 
całościowych

9;0-11;0
(10;0-12;0)

2. Funkcjonowanie 
pojedynczych struktur
operacyjnych

7;0-9;0
(8;0-10;0)

I Podokres wyobrażeń
przedoperacyjnych 
(poziom 
przedoperacyjny)

1. Początki pojęcia 
stałości

5;6-7;0
(5;6-8;0)

2. Dwoistość 
wyobrażeń i 
przekształceń

3;6-5;6
(4;0-5;6)

3. Kształtowanie się 
funkcji symbolicznej

2;0-3;6
(2;0-4;0)

Okres inteligencji praktycznej (sensoryczno- motorycznej) 0-2;0

Pomiędzy 2 a 7 rokiem życia dziecko znajduje się w podokresie wyobrażeń przedoperacyjnych.
Można także powiedzieć, że rozumowanie dziecka znajduje się na poziomie przedoperacyjnym. 
W ciągu  tych  5  lat  dzieci  gromadzą  doświadczenia  logiczne  i  fizyczne,  na  podstawie  których
przygotowywane są bowiem operacje konkretne. Czas ten jest  także poświęcony na intensywny
rozwój  mowy i  zdolności  posługiwania  się  symbolami  językowymi.  Jest  to  także  okres  pytań.
Dzieci wskazują rozmaite obiekty i pytają: „Co to jest?” Chcąc poznać przyczyny zjawisk, pytają:
„Dlaczego?”  Częstym  pytaniem  jest:  „Gdzie?”  Odpowiedź  na  nie  wskaże,  w  którym  miejscu
znajduje się upragniony przedmiot. Kiedy odwrócimy sytuację i spytamy sami malucha: „Dlaczego
tak  myślisz?”,  wówczas  dziecko  wyjaśnia  nam jak  ono  widzi  świat.  Punktem centralnym ono
właśnie, a cały świat jest tak urządzony, aby przynosić pożytek. W tym okresie od 2 do 5 roku życia
dziecko bada i rozpatruje świat przez pryzmat własnych dążeń i własnych potrzeb. Również i swoją
działalność  intelektualną  realizuje  w  połączeniu  z  praktycznie  wykonywanymi  czynnościami.
Ważną rolę odgrywają w tym procesie spostrzeżenia wzrokowe.

Ten poziom rozumowania J. Piaget nazywa dwoistością wyobrażeń i przekształceń.
Dobrą  ilustracją  sposobu  rozumowania  dziecka  jest  wnioskowanie  o  ilości  przedmiotów  przy
obserwowanych  przekształceniach.  Na  tym  przedoperacyjnym  poziomie  kierują  się  one
następującymi intuicjami:
1. Ocena ilości jest przeprowadzona głównie na podstawie przestrzeni zajmowanej przez badane
obiekty- więcej tam, gdzie przedmioty zajmują większą przestrzeń. Dziecko przelicza przedmioty i
ostatni  z  wypowiadanych  liczebników  określa  „ile  jest”.  Po  zmianie  rozmieszczenia  tych
przedmiotów ponownie przelicza je, gdyż uważa, że wraz ze zmianą w układzie oraz przestrzeni
zajmowanej  przez  liczone  przedmioty  zmieniła  się  także  ich  liczba  (dwoistość  wyobrażeń  i
przekształceń). 
2. Równość- „jest tyle samo”- istnieje o tyle, o ile dziecko stwierdza wzrokową zgodność- „widać,
że tu i tu jest tyle samo’. Wystarczy zakłócić tę optyczną zgodność- np. przez sugestywną zmianę
elementów w jednym z rozpatrywanych zbiorów- aby nie było już pewne, czy „tu i tu jest tyle
samo”.  Dziecko  kieruje  się  tutaj  schematyczną  odpowiedniością  „jeden  do  jednego”  i  dlatego
łatwiej mu ustalić, czy jajek jest tyle samo co kieliszków, a trudniej określić, czy dużych jajek jest



tyle samo co małych jajek.
Z powodu takich ograniczeń w elastyczności rozumowania (bark odwracalności) ten poziom

rozumowania nazywa się intuicyjnym. Podstawą intuicji jest akt myślenia typu sensoryczno- 
motorycznego. Bazą rozumowania jest więc to, co dziecko widzi i to, co praktycznie wykonuje.

Gdy w rozumowaniu dziecka pojawią się pierwsze operacje konkretne, to wchodzi ono w
okres  rozumowania  operacyjnego.  Są  to  działania   przeprowadzone  tylko  w  umyśle,
charakteryzujące się stosunkowo dużym stopniem uogólniania, tworzące całościowe systemy, które
dają się odwracać i składać. Początek tego podokresu u większości dzieci ma miejsce pomiędzy 6 a
7  rokiem  życia.  Wskaźnikiem  pojawienia  się  w  rozumowaniu  dziecka  pierwszych  operacji
konkretnych  jest  uznawanie  stałości  ilości  nieciągłych.  Wyraża  się  to  m.in.  w tym,  że  dziecko
potrafi  ustalić  równoliczność  w  dwu  badanych  zbiorach  przez  przyporządkowanie  elementów
jednego  zbioru,  elementom  drugiego  zbioru  „jeden  do  jednego”,  i  to  zarówno  w  działaniu
wykonywanym praktycznie na przedmiotach,  jak i  wyobraźni,  bez konieczności manipulowania
przedmiotami.  Na  tym  poziomie  rozumowania  dziecko  potrafi  skupić  się  na  samej  czynności
przyporządkowania i oderwać ją od cech jakościowych przedmiotów, którymi manipuluje. Dlatego
obserwowane zmiany, np. w układzie rozpatrywanych obiektów, nie mają wpływu na sąd dotyczący
ilości.  Dziecko  jest  także  zdolne  do  przegrupowania  w  wyobraźni  przedmiotów i  tym samym
łatwiej mu je porównać, porządkować lub przyporządkować. Na podstawie takiego rozumowania
możliwe jest kształtowanie w umysłach dzieci, m.in., aspektu kardynalnego liczby naturalnej. 

W tym  samym czasie-  pomiędzy 6  a  7  r.ż.  –  dzieci  zaczynają  także  stosować  metodę
operacyjnego  rozumowania  w  ustalaniu  konsekwentnych  serii  (porządkowanie  patyczków).
Rozumowanie to jest podstawą dla kształtowania w umysłach dzieci aspektu porządkowego liczby
naturalnej.

Pojawienie się tych możliwości poznawczych w rozumowaniu dziecka nie oznacza, że może
je  ono  stosować  we  wszystkich  kategoriach  przestrzenno-  czasowych.  Umiejętność  szerszego
wykorzystywania ich postępuje bowiem bardzo wolno i wymaga wielu doświadczeń fizycznych i
logicznych. Zauważono, że dzieci uznają 

- stałość masy (tworzywa), przy obserwowanych przekształceniach dopiero pomiędzy 7 a 8
rokiem życia;

- operacyjne  rozumowanie  w  zakresie  długości  (uznawanie  stałości  długości  mimo
obserwowanych zmian) pojawia się w rozumowaniu dziecka dopiero około 10 r.ż.;

- w zakresie objętości około 11 r.ż
- a jeszcze później w obrębie czasu. 
W  miarę  rozszerzania  się  operacyjnego  rozumowania  na  wszystkie  zakresy  przestrzenno-
czasowe następuje okrzepnięcie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym. Ma to
miejsce  około  11  lub  12  r.  ż.  dziecka  a  nawet  później.  W tym  czasie  przeciętne  dziecko
rozumuje  już  w  sposób  systemowy  w  ramach  operacji  konkretnych.  Jednak  w  trakcie
gromadzenia  doświadczeń  i  poznawania  rzeczywistości  okazuje  się,  że  i  ten  sposób
rozumowania  ma  ograniczone możliwości,  więc  dziecko poszukuje  następnej,  sprawniejszej
formy funkcjonowania intelektualnego.

Następny kolejny etap rozwoju-  okres kształtowania się operacji formalnych, który
dzieci zaczynają osiągać w wieku 13-14 lat. Jest to rozumowanie hipotetyczno – dedukcyjne.
Nie opiera się jedynie na stwierdzonych faktach- jak dotąd miało to miejsce- lecz również na
wyobrażeniach hipotetycznych,  czyli  takich,  które zakładają dane niezależne od istniejących
warunków.

Charakterystyczną  cechą  operacyjnego  rozumowania  na  poziomie  formalnym  jest
odwrócenie stosunku pomiędzy rzeczywistością a możliwościami intelektualnymi. Na poziomie
operacji  konkretnych  wnioskowanie  miało  swój  początek  w obserwowanej  rzeczywistości  i
bezpośrednio z niej wynikało. Natomiast na poziomie operacji formalnych najpierw człowiek
tworzy hipotezę, a eksperymentowanie (rzeczywiste działanie) stanowi jej weryfikację lub jest
realizacją wcześniejszych przemyśleń. Następną cechą rozumowania operacyjnego na poziomie
formalnym  jest  to,  że  odnosi  się  ono  bezpośrednio  do  wyobrażeń  słownych,  a  nie  do



przedmiotów  konkretnych.  Jeżeli  w  trakcie  realizowania  operacji  konkretnych  mowa
towarzyszyła czynnościom, to  teraz na poziomie rozumowania formalnego-  mowa zastępuje
praktyczną czynność. Na początku mowa „pomaga” w tworzeniu wyobrażeń i pojęć, a potem
słowa zastępują przedmioty i zjawiska. Wreszcie sama mowa staje się obiektem manipulacji
intelektualnej.  Dzięki  temu  powstaje  logika,  którą  może  człowiek  stosować  do  dowolnych
treści. 

Opóźnienia w rozwoju operacyjnego rozumowania.
Przejście z poziomu myślenia przedoperacyjnego na poziom operacji konkretnych następuje w
czasie,  gdy  większość  dzieci  rozpoczyna  naukę  w  klasie  i.  Dokładnie-  pierwsze  operacje
pojawiają się w rozumowaniu dzieci, gdy we wrześniu rozpoczynają naukę. Część tych dzieci
ma już ukończone 7 lat, część jeszcze nie. Do klasy I zapisuje się dzieci z jednego rocznika, a
więc urodzone od stycznia do grudnia. Takie różnice wieku są istotne właśnie w przypadku
rozwoju  operacyjnego  rozumowania  dzieci,  gdzie  liczą  się  nawet  tygodnie.  Ważne  jest  tu
bowiem to,  aby dziecko  przed  rozpoczęciem nauki  w  szkole  rozumowało  operacyjnie!  Na
dodatek właśnie w zakresie dojrzewania intelektualnego obserwujemy u dzieci  stosunkowo
duże różnice indywidualne w tempie rozwoju. 

Tymczasem  treści  nauczania  matematyki  (pojęcia  i  umiejętności),  jak  i  metody
kształcenia w klasie I zakładają, że wszystkie dzieci rozumują już operacyjnie. Pozostaje więc
wspomaganie rozwoju tych dzieci.  

Intuicje  matematyczne  dostępne  dzieciom  na  poziomie  wyobrażeń
przedoperacyjnych (wiek przedszkolny)

1. Licząc dotykają przedmiot  i  wypowiadają liczebniki.  Jeżeli  nie  mogą dotknąć liczonego
obiektu, to wykonują ruch liczenia: gest ręki, wysunięci brody, kiwnięcie głową. Stosują
tutaj  następującą  prawidłowość-  pojedynczy gest  i  wypowiedziane  słowo-  liczebnik  jest
przyporządkowany kolejnym obiektom.

2. Liczą  w  ustalonym  porządku.  Obierają  kierunek  liczenia  i  bardzo  dbają  o  to,  aby  nie
przeskakiwać, nie liczyć podwójnie, nie pomijać żadnego z liczonych przedmiotów. Wiedzą
także, że obojętnie, czy liczy się „od początku”, czy „od końca” to wynik liczenia jest taki
sam.

3. Potrafią policzyć razem różne przedmioty, nie bacząc na ich odmienne cechy jakościowe,
lecz liczone przedmioty muszą się znajdować blisko siebie, na określonej przestrzeni. 

4. Ostatni z wypowiadanych liczebników oznacza liczbę elementów w zbiorze.
5. Wiedzą  także,  że  jeżeli  dodamy  do  liczonego  zbioru  kilka  elementów,  to  zmieni  się

liczebność i będzie więcej, jeżeli odejmiemy, to będzie mniej. 

Kształtowanie orientacji przestrzennej

W klasie I wprowadza się kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotu w stosunku
do innych przedmiotów lub obranego układu odniesienia z użyciem terminów: za, z boku, przy,
między, wysoko, wyżej,  niżej,  najniżej,  dalej,  blisko, daleko, bliżej,  nad, przy,  na zewnątrz,
wewnątrz, na brzegu, w głębi, na lewo, na prawo itd.

Proces  ten  przebiega  bardzo  wolno.  Nim dziecko  nauczy się  różnicować  i  określać
położenie  przedmiotów  musi  zrozumieć  proste  relacje  sąsiedztwa  i  oddalania,  które  mają
charakter topologiczny. Ponadto należy przestrzegać pewnych prawidłowości rozwojowych.

Najwcześniej  uświadamia  dziecko  położenie  przedmiotów  w  stosunku  do  własnego
ciała. Nieco później różnicuje położenie przedmiotów w stosunku do drugiej osoby. Położenie
przedmiotów  względem  innych  przedmiotów  lub  przyjętego  układu  odniesienia  dziecko
uświadamia  najpóźniej.  Podobnie  jest  w  przypadku  orientacji  w  zakresie  podstawowych



kierunków w przestrzeni. Najłatwiej jest dziecku rozróżniać kierunki w stosunku do własnej
sylwetki. W górę- to kierunek wyznaczony położeniem głowy, w dół- to tam, gdzie są nogi, do
przodu- na wprost twarzy, w tył- to po przeciwnej stronie, tam gdzie są plecy. Znacznie trudniej
jest dzieciom odróżniać w stabilny i szybki sposób stronę prawą i lewą.

Zdolność  do  rozróżniania  strony  lewej  i  prawej  wiąże  się  z  rozwojem lateralizacji.
Okazuje się, że praworęczność ustala się u niektórych dzieci już około trzeciego roku życia, a
leworęczność  w  wieku  trzech-  czterech  lat.  Ostateczna  dominacja  czynności  ruchowych  i
zdolności do różnicowania strony lewej i prawej ustala się u większości dzieci około 6 r.ż. Są
jednak dzieci, u których proces kształtowania się lateralizacji jest nieco opóźniony i dominacja
ręki nie jest jeszcze ustalona w wieku szkolnym. 

Różnicowanie  i  nazywanie  przedmiotów  znajdujących  się  wokół  dziecka,  określanie
położenia przedmiotów w stosunku do dziecka różnicowanie strony lewej i prawej.

Wskaźniki dojrzałości do uczenia się matematyki 

1. Świadomość, w jaki sposób należy liczyć przedmioty.
Niepowodzeń  w uczeniu  się  matematyki  doznają  dzieci,  które  nie  potrafią  rozróżnić  błędnego
liczenia  od  poprawnego,  a  także  nie  umieją  sprawnie  dodawać  i  odejmować  do  10.  podstawą
dziecięcego  liczenia  są  intuicje  matematyczne,  które  dziecko  przyswaja  sobie  już  na  poziomie
przedoperacyjnym, a więc przedszkolnym. Wszelkie nieprawidłowości w przyswajaniu tych intuicji
mogą być przyczyną nadmiernych trudności w zakresie uczenia się matematyki.

2. Odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania.
Jeżeli w czasie rozpoczynania nauki w klasie I dzieci nie osiągnęły jeszcze w swoim rozumowaniu
operacji  konkretnych  (w  zakresie  koniecznym  dla  zrozumienia  pojęcia  liczby  naturalnej),  to
natrafiają na ogromne trudności w uczeniu się matematyki już w pierwszych tygodniach nauki w
szkole. Tym samym opóźnienia w operacyjnym rozumowaniu w stosunku do czasu rozpoczynania
nauki w szkole są przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. 

3.  Zdolność  do  funkcjonowania  na  poziomie  symbolicznym  i  ikonicznym  bez  potrzeby
odwoływania się do poziomu enaktywnego, do poziomu działań praktycznych.
Szkolne  nauczanie  preferuje  słowo  i  obraz.  Rzadko  dziecko  ma  okazję  sprawdzić  w  realnym
działaniu  to,  co  zostało  powiedziane,  zapisane  lub  pokazane  w  formie  graficznej.  Dlatego
warunkiem powodzenia w uczeniu się matematyki jest zdolność do swobodnego przechodzenia z
jednego  poziomu  reprezentacji  na  drugi,  przy  dużej  dojrzałości  funkcjonowania  na  poziomie
symboli i przedstawień graficznych.

4. Stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne.
Dzieci  mało  odporne  nie  wytrzymują  napięć,  które  zawsze  towarzyszą  rozwiązywaniu  nawet
łatwych  zadań  matematycznych.  Nie  są  bowiem  zdolne  do  racjonalnego  zachowania  podczas
pokonywania trudności. Obniżony poziom odporności emocjonalnej jest przyczyną niepowodzeń w
uczeniu się matematyki.

5. Należyta sprawność manualna, precyzja spostrzegania i koordynacja wzrokowo- ruchowa.
Jeżeli  dziecko  nie  potrafi  wykonać  prostych  rysunków  i  konstrukcji  z  klocków  ani  wyszukać
potrzebnej  strony w swym podręczniki,  to może mieć poważne kłopoty na lekcjach.  Nie może
skupić się należycie na problemach matematycznych, a brak koncentracji ma wysoce niekorzystny
wpływ na zakres doświadczeń matematycznych i logicznych, które dziecko powinno zgromadzić na
lekcji.

Zebrała i opracowała Małgorzata Ciechowska- Kowalczyk  
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