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7.
Jak uczy� swoje dziecko

My, matki, jeste�my garncarzami, a nasze dzieci to glina.
— WINIFRED SACKVILLE STONER, NATURAL EDUCATION

Wi�kszo�� instrukcji zaczyna si� od zastrze�enia, �e je�eli
nie b�dzie si� ich dok�adnie przestrzega�, na pewno co� si�
nie uda.

W przeciwie	stwie do tej zasady, niemal z ca�kowit�
pewno�ci� mo�na powiedzie�, �e niezale�nie od tego, w jak
niewielkim zakresie wprowadzasz matematyk� w �ycie
swojego dziecka, prawie pewne jest to, �e nauczy si� wi�cej,
ni� gdyby jej nie pozna�o; a wi�c jest to gra, w której zawsze
co� wygrywasz, cho�by� by� kiepskim graczem. Musia�aby�
robi� to bardzo, bardzo �le, by naprawd� niczego nie osi�gn��.

Niemniej jednak, im lepiej grasz w liczenie ze swoim
ma�ym dzieckiem, ucz�c je, tym szybciej i lepiej Twoje
dziecko posi�dzie t� umiej�tno��.

Musisz mie� na uwadze kilka rzeczy.
Po pierwsze, zapami�taj, �e kiedy u�ywamy s�owa cyfra,

mamy na my�li symbole, które reprezentuj� rzeczywist�
liczb�, jak 1, 5 lub 9. Kiedy u�ywamy s�owa liczba, mamy
na my�li faktyczn� liczb� obiektów, tak� jak jeden, pi�� albo
dziewi��:
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W�a�nie w tej ró�nicy mi�dzy rzeczywist� liczb� a jej
symbolicznym przedstawieniem w postaci znaków repre-
zentuj�cych stan faktyczny kryje si� tajemnica tego, �e ma�e
dzieci maj� przewag� nad doros�ymi.

Mo�esz nauczy� swoje dziecko liczy�, nawet je�li sama
nie potrafisz robi� tego bardzo dobrze. W tym rozdziale po-
ka�emy Ci, jak przeprowadzi� ten proces nauczania. B�dzie
to jeszcze �atwiejsze, je�eli ju� nauczy�a� swoje dziecko czyta�.

Je�li zagrasz dobrze w t� matematyczn� gr�, zarówno
Ty, jak i Twoje dziecko b�dziecie czerpa� z tego ogromn�
rado��. Ca�y proces zajmuje mniej ni� pó� godziny dziennie.

Oto osiem dodatkowych informacji, które dotycz� dzieci
i o których musisz pami�ta�, zanim przedstawimy Ci sposób,
w jaki masz uczy� dzieci matematyki:

 1. Przed uko	czeniem pi�ciu lat dziecko mo�e �atwo przyswoi�
sobie ogromne ilo�ci informacji. Je�eli dziecko b�dzie mia�o
mniej ni� cztery lata, b�dzie to jeszcze �atwiejsze i bardziej
efektywne. Przed uko	czeniem trzeciego roku �ycia dziecko
b�dzie przyswaja� sobie wiedz� z jeszcze wi�ksz� �atwo�ci�
i du�o bardziej efektywnie, a przed uko	czeniem dwóch lat
proces ten b�dzie naj�atwiejszy i najbardziej efektywny.
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 2. Dziecko przed uko	czeniem pi�tego roku �ycia b�dzie
przyswaja�o sobie informacje w bardzo szybkim tempie.

 3. Im wi�cej informacji przyswoi sobie dziecko przed
uko	czeniem pi�ciu lat, tym wi�cej ich zapami�ta.

 4. Dziecko przed uko	czeniem pi�tego roku �ycia ma
ogromne ilo�ci energii.

 5. Dziecko przed uko	czeniem pi�tego roku �ycia
odczuwa ogromne pragnienie uczenia si�.

 6. Dziecko przed uko	czeniem pi�tego roku �ycia mo�e
si� nauczy� czyta� i chce si� nauczy� czyta�.

 7. Wszystkie ma�e dzieci to lingwistyczni geniusze.
 8. Dziecko przed uko	czeniem pi�tego roku �ycia uczy si�
ca�ego j�zyka i mo�e si� nauczy� tak wielu j�zyków,
z iloma tylko b�dzie mia�o szans� si� zetkn��.

Matematyka to j�zyk i dziecko mo�e si� nauczy� mówi�
w tym j�zyku i czyta� w nim tak samo �atwo jak w jakim-
kolwiek innym.

PODSTAWY

W jakim wieku zacz��

Po uko	czeniu drugiego roku �ycia oszacowanie rzeczy-
wistej liczby staje si� dla dziecka coraz trudniejsze. Dziecku
trudniej jest to robi� wraz z ka�dym kolejnym rokiem.

Koniec pierwszego roku �ycia dziecka lub jeszcze wcze-
�niej to idealny moment, by zacz��, je�eli chcesz, aby nauka
matematyki poch�ania�a jak najmniej czasu i energii.

Tak naprawd� mo�esz rozpocz�� proces uczenia swojego
dziecka równie dobrze zaraz po jego urodzeniu. W ko	cu
przemawiamy do dziecka jeszcze przed jego narodzinami
— co pomaga w rozwini�ciu si� jego drogi s�uchowej. Mo�emy
te� przedstawi� dziecku j�zyk matematyki za po�rednictwem
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obrazów, co u�atwia rozwój drogi wzrokowej. Ten proces jest
omówiony w rozdziale 12.

Istniej� dwa kluczowe punkty odnosz�ce si� do procesu
uczenia dziecka:

 1. Twoje nastawienie i podej�cie;
 2. ilo�� i uporz�dkowanie materia�ów do nauki.

Nastawienie i podej�cie rodzica

W ca�ej historii nigdy nie by�o bardziej b��dnego przeko-
nania ni� to, �e dzieci nie chc� si� uczy�. Dzieci rozpaczliwie
chc� si� uczy�, i to uczy� si� o wszystkim.

Dzieci zaczynaj� si� uczy� zaraz po narodzinach albo
jeszcze w �yciu prenatalnym i ucz� si� intuicyjnie. W chwili
przyj�cia dziecka na �wiat procesy my�lowe s� instynktowne
i mimowolne. W przypadku wszystkich dzieci, w jakimkolwiek
wieku, my�lenie i uczenie si� jest czym� nieuniknionym.
Dziecko w wieku jednego roku wierzy, �e nauka jest ko-
nieczn�, nieodzown� i najwi�ksz� przygod� w jego �yciu.

Nauka to najwi�ksza przygoda �ycia. Nauka jest po��-
dan�, wa�n�, nieuniknion� i, nade wszystko, najwspanialsz�
oraz najbardziej ekscytuj�c� gr� w �yciu. Dziecko w to wierzy
i zawsze b�dzie w to wierzy� — je�eli nie przekonamy go,
�e to nie jest prawda.

Najwa�niejsze jest to, �e zarówno rodzice, jak i dziecko
musz� podej�� do uczenia si� matematyki z rado�ci�, jak do
wspania�ej zabawy, któr� w istocie jest.

Ci wychowawcy i psychologowie, którzy mówi�, �e nie je-
ste�my w stanie uczy� ma�ych dzieci, nie zabieraj�c im cen-
nego dzieci	stwa przez zmuszanie ich do nauki, nie mówi�
nam niczego na temat nastawienia dziecka do uczenia si�, ale
na pewno mówi� nam du�o o tym, co sami s�dz� o nauce.

Rodzic nie mo�e nigdy zapomnie�, �e nauka to najbar-
dziej ekscytuj�ca zabawa, a nie praca.

Nauka to nagroda, nie kara.
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Nauka to przyjemno��, a nie obowi�zek.
Nauka to przywilej, a nie pozbawienie czego�.
Rodzic musi zawsze o tym pami�ta� i nigdy nie wolno

mu robi� niczego, co zniszczy�oby w dziecku to naturalne
nastawienie.

Istnieje �elazna zasada post�powania, o której musisz
pami�ta�. Brzmi ona nast�puj�co: Je�eli Ty nie bawisz si�
�wietnie i Twoje dziecko nie bawi si� �wietnie, przerwij.
Robisz co� nie tak, jak trzeba.

Najlepszy czas do nauki

Matka nie mo�e nigdy inicjowa� tej zabawy, je�eli ona oraz
dziecko nie s� szcz��liwi i w dobrej formie. Je�eli dziecko
jest dra�liwe, zm�czone albo g�odne, to nie jest dobry czas na
nauk� matematyki. Sprawd�, co rozprasza dziecko, i wy-
eliminuj ten czynnik

Je�eli matka �le si� czuje albo ma gorszy nastrój, to nie
jest dobry czas na nauk� matematyki. Je�eli dzie	 jest
kiepski, najlepiej w ogóle nie bawi� si� w liczenie. Ka�da
matka i ka�de dziecko do�wiadczaj� takich dni, kiedy nie
mog� si� porozumie� albo po prostu wszystko idzie nie
tak, jak powinno. M�dra matka w takich chwilach odsunie
na bok matematyk�, wiedz�c bardzo dobrze, �e do jej ucze-
nia mo�e wykorzysta� wiele innych dni i �e rado�� uczenia si�
matematyki b�dzie wi�ksza, je�li po�wi�ci si� jej najlepsze
i najszcz��liwsze chwile.

Optymalna d�ugo�� sesji

Czas trwania Waszej zabawy powinien by� bardzo krótki.
Najpierw bawcie si� trzy razy dziennie, ale ka�da sesja niech
trwa tylko kilka sekund.

Je�eli chodzi o optymaln� d�ugo�� sesji, rodzic powinien
potrafi� przewidywa�.
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Zawsze przerwij zabaw�, zanim Twoje dziecko b�dzie
chcia�o przerwa�.

Rodzic musi wiedzie�, co my�li dziecko, zanim dziecko
b�dzie to wiedzia�o, i powinien zako	czy� zabaw�, uprze-
dzaj�c pragnienia dziecka.

Je�eli rodzic zawsze b�dzie przestrzega� tego zalecenia,
dziecko b�dzie chcia�o si� bawi� w matematyk�, a mama
lub tata, zamiast os�abia� naturaln� potrzeb� uczenia si�,
któr� ma maluch, zacznie j� podsyca�.

Sposób uczenia

Niezale�nie od tego, czy sesja matematyki dotyczy roz-
poznawania liczb, czy nauki dodawania lub odejmowania,
Twój entuzjazm jest podstaw� sukcesu. Dzieci uwielbiaj�
si� uczy� i robi� to bardzo szybko. Dlatego musisz pokazywa�
przygotowane materia�y bardzo szybko. My, doro�li, w oczach
dzieci robimy niemal wszystko zbyt wolno i nie ma �adne-
go obszaru, gdzie to jest bardziej bole�nie demonstrowane
ni� w sposobach, w jakie doro�li ucz� ma�e dzieci. Zasad-
niczo oczekujemy, �e dziecko usi�dzie i b�dzie si� wpa-
trywa�o w swoje pomoce naukowe, co wygl�da tak, jakby
si� na nich skupia�o. Oczekujemy, �e b�dzie ono wygl�da�o
na troch� nieszcz��liwe, co ma pokaza�, �e naprawd� si�
uczy. Ale, w przeciwie	stwie do doros�ych, dzieci my�l�, �e
nauka nie jest bolesna.

Kiedy odkrywasz karty, rób to tak szybko, jak mo�esz.
W miar� up�ywu czasu b�dziesz to robi� coraz lepiej. Po�wicz
troch� z drugim rodzicem, aby czu� si� komfortowo. Mate-
ria�y do nauki s� wykonane tak, aby by�y du�e i wyra�ne,
co pozwoli Ci prezentowa� je bardzo szybko, a Twoje dziecko
b�dzie mog�o z �atwo�ci� dostrzec wszystkie szczegó�y.

Czasami matka, kiedy chce przyspieszy� proces nauki,
wiele rzeczy wykonuje automatycznie i traci naturalny en-
tuzjazm oraz „melodi�” w g�osie. Mo�na utrzyma� entu-
zjazm i odpowiedni ton i równocze�nie przek�ada� karty
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bardzo szybko. Wa�ne jest, aby Ci si� to uda�o. Zaintere-
sowanie Twojego dziecka i jego entuzjazm dla sesji mate-
matyki b�d� �ci�le zwi�zane z trzema elementami:

 1. szybko�ci� pokazywania materia�ów;
 2. ilo�ci� nowego materia�u;
 3. radosnym podej�ciem rodzica.

Im szybciej, im nowszy materia� i im wi�cej rado�ci, tym
lepiej.

Sama szybko��, z jak� prezentujesz materia�y, mo�e
zadecydowa� o tym, czy sesja zako	czy si� sukcesem, czy nie.
Niektóre sesje s� zbyt wolne dla Twojego bardzo ch�tnego
do nauki, bystrego dziecka.

Dzieci nie wpatruj� si� w karty i nie musz� tego robi� —
przyswajaj� sobie informacje i robi� to natychmiast; ch�on�
wiedz� jak g�bki.

Wprowadzanie nowego materia�u

W tym miejscu nale�y wspomnie� o tempie, w jakim
ka�de dziecko powinno si� uczy� matematyki albo, oprócz
niej, jeszcze czego� innego.

Nie obawiaj si� pój�� za g�osem swojego dziecka. Mo�esz
by� zdumiona ogromem g�odu wiedzy Twojego dziecka i tem-
pem, w jakim si� uczy.

My, doro�li, zostali�my wychowani w �wiecie, który na-
uczy� nas, �e trzeba wyku� na pami��, i� 2 + 2 = 4. Mie-
rzyli�my si� z takimi problemami raz po raz. Cz�sto robili-
�my tych samych dziesi�� albo dwadzie�cia równa	 raz za
razem. W przypadku wi�kszo�ci z nas to nieko	cz�ce si�
�wiczenie bardzo w�skiego wycinka wiedzy sprawia�o, �e
arytmetyka przestawa�a nas w ogóle interesowa�.

Mo�e zamiast o dwudziestu dodatkowych równaniach
�wiczonych raz za razem porozmawiamy o tysi�cu wykony-
wanych szybko i z rado�ci�? Nie musisz by� matematycznym
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geniuszem, by wiedzie�, �e tysi�c równa	 z wykorzysta-
niem dodawania to o wiele wi�cej ni� dwadzie�cia. Ale na-
prawd� istotny jest tutaj nie tylko fakt, �e dzieci mog�
przyswoi� sobie o wiele wi�cej informacji, ni� my im ofe-
rujemy. Wa�ne jest, co si� dzieje, kiedy pokazujesz dwu-
dzieste pierwsze równanie albo tysi�c pierwsze równanie.
To w�a�nie w tym tkwi sekret uczenia bardzo ma�ych dzieci.

W pierwszym przypadku wprowadzenie dziecku dwu-
dziestego pierwszego równania (kiedy ogl�da�o pierwsze
dwadzie�cia w niesko	czono�� i do znudzenia) natychmiast
je zniech�ci. To jest podstawowy sposób post�powania w for-
malnej edukacji. My, doro�li, jeste�my ekspertami w tym,
jak zabójcze mo�e by� to podej�cie. Prze�yli�my dwana�cie
lat nauki szkolnej, do�wiadczaj�c jego efektów.

W tym drugim przypadku pokazanie tysi�c pierwszego
równania jest czym�, na co dziecko z entuzjazmem czeka.
Zostaje uwzgl�dniona rado�� odkrywania i uczenia si� czego�
nowego, a tak�e podsycona zostaje naturalna ciekawo�� �wia-
ta i zami�owanie do nauki, które rodzi si� w ka�dym dziecku.

Niestety, ta pierwsza metoda zamyka drzwi do nauki,
czasami na zawsze. Na szcz��cie druga otwiera drzwi szeroko
i zabezpiecza je przed próbami ich zamkni�cia w przysz�o�ci.

Przygotowanie du�ej ilo�ci matematycznego „pokarmu”,
który mo�e przetrawi� umys� Twojego dziecka, jest klu-
czowe dla jego zdrowego rozwoju intelektualnego i bycia
szcz��liwym.

Konsekwencja

Dobrze jest przygotowa� si� do nauki i zadba� o mate-
ria�y, zanim zaczniecie si� bawi� z dzieckiem w matematyk�,
poniewa� gdy to nast�pi, musisz realizowa� konsekwentny
program. Program ograniczony, ale wprowadzany konse-
kwentnie i z rado�ci�, b�dzie niesko	czenie lepszy ni� pro-
gram zbyt ambitny, który przerasta mo�liwo�ci matki i z tego
powodu realizowany jest sporadycznie. Niekonsekwentny
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program nie b�dzie efektywny. Pokazywanie dziecku ma-
teria�ów wielokrotnie, ale szybko, jest potrzebne do ich
opanowania. Zadowolenie Twojego dziecka p�ynie z przy-
swajania sobie rzeczywistej wiedzy i najwi�kszy sukces w tym
obszarze mo�na osi�gn�� dzi�ki programowi realizowanemu
codziennie.

Czasami jednak trzeba zawiesi� wdra�anie programu
na kilka dni. To nie jest �aden problem, je�eli nie zdarza si�
zbyt cz�sto. Od czasu do czasu mo�e by� konieczne prze-
rwanie programu na kilka tygodni albo nawet miesi�cy. Wy-
darzenia takie jak pojawienie si� nowego dziecka, przepro-
wadzka, podró� albo choroba w rodzinie powoduj� istotne
zmiany w �yciu codziennym. W takich sytuacjach najlepiej
wstrzyma� program ca�kowicie. Wykorzystaj ten czas, aby
rozmawia� z dzieckiem o matematyce, ale niech nie wy-
maga to niczego wi�cej ni� wskazania, ile palców jest na
jednej d�oni albo ile kwiatów jest w wazie czy te� ile schodów
prowadzi z pierwszego pi�tra na parter.

Nie próbuj w takich sytuacjach wykonywa� po�owy �wi-
cze	 zawartych w programie. To b�dzie frustruj�ce i dla Cie-
bie, i dla Twojego dziecka. Kiedy jeste� gotowa, by wróci� do
konsekwentnego realizowania programu, zacznij od momentu,
w którym go przerwa�a�. Nie zaczynaj od samego pocz�tku.

Niezale�nie od tego, czy zdecydujesz si� realizowa� pro-
gram matematyczny niezbyt rozbudowany, czy te� bardzo
bogaty, post�puj konsekwentnie. Przekonasz si�, �e ka�de-
go dnia b�dzie ros�o zadowolenie Twojego dziecka i jego
pewno�� siebie.

Sprawdzanie wiedzy

Nauczanie to przekazywanie dziecku nowych informa-
cji tak, jakby otrzymywa�o ono od Ciebie prezent, nato-
miast sprawdzanie wiedzy to odbieranie tego prezentu.
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Nauczanie to naturalny i radosny proces — sprawdzanie
wiedzy jest w najlepszym wypadku nieprzyjemne, a w naj-
gorszym wzbudza skrajnie negatywne odczucia.

Ucz swoje dziecko, a nie sprawdzaj, co ono potrafi.
Sprawdzanie wiedzy w kontek�cie rozwi�zywania zada	

b�dziemy omawia� w rozdziale 10.

Przygotowanie materia�ów do nauki

Pomoce u�ywane w uczeniu dziecka matematyki s� nad-
zwyczaj proste. Forma materia�ów to wynik do�wiadcze	
wynikaj�cych z wielu lat pracy bardzo rozbudowanego ze-
spo�u psychologów zajmuj�cych si� rozwojem umys�owym
dziecka, którzy badali to, jak mózg ludzki rozwija si� i dzia�a.
S� zaprojektowane przez ludzi, którzy uznaj� niezaprzeczalny
fakt, �e matematyka jest funkcj� umys�u. Bior�c pod uwag�
zalety i ograniczenia aparatu wzrokowego ma�ego dziecka,
materia�y te maj� na celu wyj�� naprzeciw wszystkim jego
potrzebom — od prostoty wizualnej do form bardziej
skomplikowanych i od rozwijania funkcji mózgu do proce-
sów uczenia si�.

Wszystkie karty matematyczne powinny by� wykonane
na do�� sztywnym bia�ym kartonie, tak aby mog�y wy-
trzyma� nie zawsze �agodne traktowanie.

Aby rozpocz��, b�dziesz potrzebowa�:
 1. Zapasu bia�ego kartonu przyci�tego do rozmiarów
28 x 28 cm. W miar� mo�liwo�ci kup karty ju� przyci�te
do rozmiaru, jakiego potrzebujesz. Zaoszcz�dzi Ci to
wycinania, które zajmuje o wiele wi�cej czasu ni� reszta
przygotowa	. B�dziesz potrzebowa� przynajmniej 100
kwadratów, aby wykona� zestaw potrzebny na pocz�tek.

 2. 5050 samoprzylepnych czerwonych kropek o �rednicy
1,9 cm, by zrobi� karty 1 – 100. W sklepach mo�na znale��
odpowiednie gotowe zestawy.

 3. Grubego, czerwonego markera. Wybierz taki z najszersz�
ko	cówk� — im grubszy, tym lepszy.
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Jak widzisz, na kartach znajd� si� wielkie czerwone
kropki. Maj� taki kolor, poniewa� czerwony jest atrakcyjny
dla ma�ego dziecka. Ich kszta�t pozwoli dziecku, którego
droga wzrokowa jest jeszcze niedojrza�a, odró�ni� je z �a-
two�ci� i bez wysi�ku. Tak naprawd� to w�a�nie ten akt po-
strzegania wzrokowego sam w sobie przyspieszy rozwój
drogi wzrokowej dziecka. Dzi�ki temu, kiedy w ko	cu nauczy
si� cyfr, b�dzie je mog�o widzie� i �atwiej si� ich nauczy�.

Zacznij od przygotowania kart, których u�yjesz, aby na-
uczy� swojego dziecka rozpoznawa� rzeczywist� liczb� ele-
mentów. Do tego celu wykonaj zestaw kart zawieraj�cych
czerwone kropki, od karty z jedn� czerwon� kropk� do karty
ze stu czerwonymi kropkami. To wymaga czasu, ale nie jest
niczym trudnym. Istnieje jednak kilka wskazówek, które
b�d� u�atwia� Ci prac�:

 1. Zacznij od karty ze stu kropkami i rób karty, kieruj�c
si� wstecz do tej z jedn� kropk�. Wi�ksze liczby s�
trudniejsze i b�dziesz bardziej uwa�a�a na pocz�tku
ni� przy ko	cu pracy.

 2. Odlicz dok�adn� liczb� kropek przed przyklejeniem ich
do karty. (B�dziesz mie� k�opot w liczeniu ich po tym,
jak po�o�y�a� je na karcie, zw�aszcza podczas robienia
kart licz�cych powy�ej dwudziestu kropek).

 3. Napisz liczebnik o�ówkiem albo d�ugopisem
we wszystkich czterech k�tach z ty�u karty, zanim
umie�cisz poprawn� liczb� kropek z przodu.

 4. Nie umieszczaj kropek we wzorze takim jak kwadrat, ko�o,
trójk�t albo romb czy kszta�t jakiegokolwiek innego rodzaju.

 5. Przyklejaj kropki w sposób przypadkowy, pocz�wszy
od �rodka, w kierunku na zewn�trz, upewniaj�c si�, �e
nie zachodz� na siebie ani nie dotykaj� si� nawzajem.

 6. Pami�taj, aby zostawi� ma�y margines przy kraw�dzi
Twoich kart. To zapewni nieco przestrzeni Twoim
palcom, aby� mog�a uj�� kart� w d�o	 i nie zakrywa�
palcami kropek, pokazuj�c j� dziecku.
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Przygotowanie tych materia�ów zajmuje troch� czasu
i ze wzgl�du na cen� kartonu mo�e sporo kosztowa�, ale
odnosz�c to do emocji, jakie Ty i Twoje dziecko odczujecie
podczas wspólnej nauki liczenia, jest to warte Twojego
wysi�ku.

Oto list od jednej z naszych matek, która dok�adnie ob-
liczy�a koszty przygotowania pomocy do nauczania:

22 marca
Re: Karty matematyczne

Drogi Glennie,
kropki s� niesamowite! Nie wiem, dlaczego tak jest,

ale dzieci je uwielbiaj�.
Pomy�la�am jednak, �e chcia�by� wiedzie�, jaki by�

koszt zrobienia zestawu 100 kart. Oto moje obliczenia:
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16,50

15

10
_____
41,50

dolara kanadyjskiego
za samoprzylepne kropki,
dolarów za karton,
przy 10-procentowym rabacie,
dolarów za opakowanie winylowe
— 1/3 normalnej ceny, co daje razem:
dolara kanadyjskiego plus wiele godzin
wyt��onej pracy.

Naprawd� nie mog� poleci� tego moim przyjacio�om!
Kiedy planujesz wprowadzi� do sprzeda�y gotowy

zestaw?
Pani van Arragon,
Ontario, Kanada
P.S. Prosz�, pospiesz si� z pisaniem ksi��ki.

Potrzebuj� pomocy.

Odpowiadaj�c na pro�by rodziców, przygotowali�my
zestaw kart, który mo�na zakupi�.

Te sto kart to wszystko, czego potrzebujesz, by zrobi�
pierwszy krok w realizacji programu matematycznego. Gdy
zaczniesz uczy� swoje dziecko, przekonasz si�, �e opano-
wuje ono nowy materia� bardzo szybko. Niezale�nie od tego,
jak cz�sto podkre�lamy ten fakt w rozmowach z rodzicami,
oni zawsze s� zdumieni tym, jak szybko ucz� si� ich dzieci.

Odkryli�my ju� dawno temu, �e najlepiej jest zacz��,
maj�c przygotowane wszystkie materia�y. Z tego powodu
zrób wszystkie karty, zanim faktycznie zaczniesz uczy�
swoje dziecko. Dzi�ki temu b�dziesz mie� odpowiedni za-
pas nowych pomocy w r�ku i b�dziesz gotowa, by go u�y�.
Je�eli tego nie zrobisz, b�dziesz zawsze w tyle. Pokusa, by
wci�� pokazywa� te same stare karty, na pewno si� pojawi.
Je�eli matka jej ulegnie, jej program matematyczny zako	-
czy si� katastrof�. Jedynym b��dem, którego dziecko nie
b�dzie tolerowa�, jest pokazywanie tego samego materia�u
raz po raz d�ugo po tym, jak dana karta powinna zosta�
od�o�ona na bok.
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Pami�taj, �e zanudzanie ma�ego dziecka to grzech
�miertelny.

B�d� m�dra — zacznij od przygotowania materia�ów
i ci�gle miej zapas odpowiedni w stosunku do wymogów
programu. I je�eli z jakiej� przyczyny pozostajesz w tyle
z przygotowywaniem nowych materia�ów, nie zape�niaj luki
przez pokazywanie tych samych starych kart na nowo.
Przerwij nauk� na dzie	 lub tydzie	, przeorganizuj wszyst-
ko i przygotuj nowy materia�, a potem zacznij od nowa, tam
gdzie przerwa�a�.

Przygotowywanie pomocy mo�e by� bardzo zabawne
i powinno takie by�. Je�eli szykujesz materia�y na przysz�y
miesi�c, b�dzie takie. Je�eli przygotowujesz materia�y na
jutro rano, nie spodziewaj si� fajerwerków.

B�d� przygotowana, miej zawsze co� w zapasie, zatrzy-
maj si� i uporz�dkuj materia�y, je�eli musisz, ale nie pokazuj
starych kart raz za razem.

Podsumowanie: podstawy dobrego nauczania

 1. Zacznij tak wcze�nie, jak to mo�liwe.
 2. Zawsze b�d� pe�na rado�ci.
 3. Szanuj swoje dziecko.
 4. Ucz swoje dziecko tylko wtedy, kiedy i Ty, i Twoje
dziecko jeste�cie szcz��liwi.

 5. Przerwij, zanim Twoje dziecko b�dzie chcia�o przerwa�.
 6. Karty pokazuj szybko.
 7. Cz�sto wprowadzaj nowy materia�.
 8. Realizuj swój program konsekwentnie.
 9. Przygotuj materia�y z uwag� i na zapas.
 10. Pami�taj o �elaznej zasadzie:
Je�eli Ty nie bawisz si� �wietnie i Twoje dziecko nie
bawi si� �wietnie, przerwij. Co� robisz nie tak, jak
trzeba.
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