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Streszczenie

WPolsce pierwsze spotkania uczniów z nauką geometrii wyglądają zupełnie
inaczej niż w Japonii. Artykuł prezentuje sposób wykorzystania metody pro-
blemowej podczas nauki geometrii w japońskiej szkole. Przedstawiono także
przykłady zadań z podręczników, przykłady środków dydaktycznych, a także
krótko omówiono program nauczania z zakresu geometrii. Japończycy osiągają
bardzo wysokie wyniki w międzynarodowych testach PISA i TIMSS, co sugeru-
je, że wykorzystywany przez nich sposób nauczania jest skuteczny. W związku
z tym autorka proponuje przykłady zadań, które mogą zostać wykorzystane
w polskiej szkole.

1. Wstęp

Kiedy po raz pierwszy przekroczyłam progi japońskiej szkoły podsta-
wowej byłam zaskoczona. Spodziewałam się licznych klas dzieci w sku-
pieniu i kompletnej ciszy wyliczających „słupki” lub powtarzających
chórem za nauczycielem formułki. Taki obraz, powielany na zasadzie ste-
reotypu przez większość Polaków, okazał się z gruntu fałszywy. Przeko-
nałam się bowiem, że japońscy uczniowie na lekcjach matematyki przede
wszystkim eksperymentują, rozwiązują problemy i dyskutują w grupach.
Co prawda taki sposób pracy wyzwala dużą liczbę decybeli podczas za-
jęć, za to wyniki międzynarodowych testów wiedzy i umiejętności mate-
matycznych (PISA, TIMSS) udowadniają, że jest on skuteczny, gdyż Ja-
ponia zajmuje miejsce w ścisłej światowej czołówce pod względem osią-
gnięć matematycznych uczniów. Aby zrozumieć ten fenomen przepro-
wadziłam badania obejmujące analizę dokumentów (w tym programów
nauczania i podręczników), wywiady z nauczycielami japońskich szkół
podstawowych, a przede wszystkim obserwacje wielu lekcji matematyki
w klasach I–III w Japonii. Na lekcjach tych metody nauczania są od-
mienne od polskich, szczególnie widoczne jest to podczas tych zajęć, na
których kształtuje się intuicje geometryczne.
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2. Trochę teorii

Pojęcia matematyczne, a więc także pojęcia geometryczne, mają cha-
rakter operatywny. Powstają w wyniku abstrakcji odczynnościowej, nie
zaś jak wiele innych pojęć – odprzedmiotowej (Jadwiga Hanisz, 2005:
331). Dziecku do ich ukształtowania w umyśle, potrzebne jest zatem wy-
konywanie czynności na obiektach geometrycznych. W przypadku młod-
szych uczniów musi to być czynność realna, na konkretnych przedmio-
tach, gdyż dziecko w tym wieku myśli na poziomie operacji konkretnych.
Dziecko rozpoczyna zbieranie doświadczeń i kształtowanie intuicji geo-
metrycznych od interioryzacji tych konkretnych działań, później mogą to
być czynności jedynie wyobrażone, aż wreszcie będzie w stanie wykony-
wać operacje abstrakcyjne (Edmund Stucki, 1992: 48). Ważne jest więc
umożliwienie uczniom podczas lekcji matematyki eksperymentowania
i rozwiązywania problemów. Dzieci potrzebują dużo czasu na zbieranie
wstępnych doświadczeń geometrycznych na poziomie wizualnym
(Semadeni i in., 2015: 122).
Pojęcia geometryczne kształtują się w oparciu o osobiste doświadcze-

nia. Skoro tak się dzieje, to nauczyciel powinien uwzględnić wiedzę i in–
tuicje dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, a także te doświad-
czenia, które zdobywa ono w warunkach pozaszkolnych (na podwórku,
w sklepie, w parku itp.). Dziecko rozpoczynające naukę posiada już pew-
ne kompetencje matematyczne umożliwiające rozpoznawanie i nazywa-
nie prostych figur geometrycznych, wyniesione z przedszkola. Rozpozna-
wanie figury na ilustracji, czy nawet wyciętej z papieru, to jednak za
mało, aby w ogóle mówić o rozwijaniu intuicji geometrycznych. Dzie-
ci zwykle podczas zabawy bez trudności wbijają patyk pionowo w zie-
mię (choć nie mają pojęcia o prostopadłości odcinka do płaszczyzny),
czy z pomocą kolegi stojącego w miejscu i trzymającego za rękę rysują
okrąg na piasku obracając się dookoła, choć nie wiedzą teoretycznie nic
o promieniu czy średnicy. Nauczyciel powinien umożliwić dzieciom tego
typu aktywność odpowiednio ją ukierunkowując, prowokując dyskusję
pomiędzy dziećmi na temat ich spostrzeżeń i na tej podstawie wspo-
magać rozwój pojęć geometrycznych. Wiedza potoczna ucznia powinna
zostać wykorzystania jako punkt wyjściowy do nauczania, nie zaś zigno-
rowana przez nauczyciela (Andrzej Krajna i in., 2005: 195–206).
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Wiedza na temat rozwoju i sposobu kształtowania się intuicji geome-
trycznych jest kluczowa dla właściwego doboru treści nauczania, metod
i form pracy oraz mediów dydaktycznych. W Japonii wymienione ele-
menty procesu nauczania znacznie różnią się od polskich. Rozwój myśle-
nia u dzieci polskich i japońskich przebiega praktycznie tak samo (nie-
wielkie różnice wynikają z czynników kulturowych), być może więc warto
rozważyć zastosowanie niektórych japońskich rozwiązań na polskich lek-
cjach matematyki.

3. Czego uczą się mali Japończycy?

Dokument japoński1 (dla ułatwienia na potrzeby tego artykułu na-
zywany podstawą programową) formułuje cele nauczania matematyki za
pomocą odwołania do czterech rodzajów aktywności: nabywania wiedzy
i umiejętności dotyczących liczb, miar i figur geometrycznych, pozna-
wania otaczającego świata za pomocą narzędzi matematyki, czerpania
radości z aktywności matematycznej oraz rozwijania nawyku stosowania
narzędzi matematyki w życiu. Japończycy rozumieją rolę matematyki
szeroko: jako dziedziny, której uprawianie przynosi radość i pozwala le-
piej rozumieć otaczający świat. W taki też sposób traktuje się w Japonii
nauczanie geometrii: jako okazję do świetnej zabawy, działalności badaw-
czej pozwalającej zrozumieć rzeczywistość, a użyteczność zdobytej w ten
sposób wiedzy nie zajmuje czołowego miejsca. Japońska podstawa pro-
gramowa zaznacza wyraźnie, że aktywność geometryczna ma przebiegać
z wykorzystaniem konkretnych obiektów.
W klasie pierwszej w Japonii zakres wiedzy z działu „figury geome-

tryczne”, obejmuje rozpoznawanie kształtów przedmiotów i wyodrębnia-
nie ich cech (w Polsce dzieci mają to umieć po skończeniu klasy III) oraz
podstawowe umiejętności w zakresie orientacji w przestrzeni.
W klasie drugiej poprzez aktywność z wykorzystaniem realnych przed-

miotów uczeń powinien być zdolny do rozumienia pojęcia figur geome-
trycznych: trójkątów i czworokątów, a także powinien wzbogacać rozu-
mienie innych pojęć geometrycznych. Wymagania szczegółowe obejmują
następujące zagadnienia:

• rozumienie czym są figury geometryczne i zwracanie uwagi na ele-
menty, z których są zbudowane poprzez obserwowanie i kompono-

1http://ncm.gu.se/media/kursplaner/andralander/Japanese COS2008Math.pdf
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wanie kształtów z tych obiektów;

• rozpoznawanie trójkątów i czworokątów;

• rozpoznawanie kwadratów, prostokątów i trójkątów prostokątnych;

• rozpoznawanie obiektów, które mają kształt prostopadłościanu.

W klasie III japoński uczeń powinien rozumieć, czym są figury geo-
metryczne. Japoński trzecioklasista w czasie lekcji matematyki będzie
się zajmował następującymi zagadnieniami:

• rozpoznawanie trójkątów równoramiennych i równobocznych;

• rozpoznawanie kątów;

• rozpoznawanie koła i kuli oraz środka, promienia i średnicy koła.

Dla polskiego nauczyciela szczególnie uderzający jest zakres treści,
który opanowują japońscy uczniowie w klasach I–III. W porównaniu
do niego polskie wymagania wydają się być bardzo skromne. Prawie
wszystkie wymienione umiejętności są uznawane w Polsce za zbyt trudne
dla dziecka w młodszym wieku szkolnym i omawiane dopiero w klasach
IV–VI. Skoro jednak japońscy uczniowie opanowują te treści, to może
jednak problem leży nie w trudności treści nauczania, a w odpowiednim
doborze metod i form pracy?

4. Jak japoński pierwszoklasista uczy się geometrii?

Japońskie lekcje matematyki w zasadniczy sposób różnią się od tych
znanych nam z polskiego nauczania początkowego. Podczas zajęć mate-
matycznych w Japonii uczniowie najczęściej rozwiązują zadania wyma-
gające matematycznego myślenia, tworzenia powiązań pomiędzy faktami
i odkrywania pojęć (54%), a tylko 41% rozwiązywanych podczas lek-
cji zadań polega na używaniu poznanych algorytmów. Dla porównania
w Czechach badacze zaobserwowali 77% zadań ćwiczących wykonywanie
poznanych procedur i tylko 16% zadań wymagających myślenia mate-
matycznego (James W. Stigler i James Hiebert, 2004: 12–17). W Polsce,
podobnie jak w Czechach nauczyciele najczęściej skupiają się na spraw-
dzaniu i ćwiczeniu posiadanej już wiedzy i umiejętności – dzieje się tak
nawet na 60% czasu lekcji (Mirosław Dąbrowski, 2013: 206). Jak za-
tem wygląda typowa japońska lekcja, podczas której uczniowie rozwijają
swoje intuicje geometryczne? Zwykle ma ona powtarzający się schemat.
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1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.

2. Zapoznanie z problemem matematycznym.

3. Indywidualna lub grupowa praca nad rozwiązaniem problemu.

4. Dyskusja zaproponowanych metod rozwiązania.

5. Podsumowanie i podkreślenie najważniejszych wniosków
(Takeshi Miyakawa, 2006: 120).

Japoński nauczyciel nie wyjaśnia dzieciom zagadnień, nie tłuma-
czy sposobu rozwiązania zadania, a jedynie odpowiednio dobiera zada-
nie problemowe, umożliwia samodzielną pracę uczniów, moderuje dys-
kusje stawiając stymulujące do myślenia pytania. Japońscy nauczycie-
le stawiają je w innym celu niż ich polscy koledzy. Uważają oni na-
wet, że pytanie, na które została udzielona natychmiastowa odpowiedź,
nie jest dobre, bo oznacza to, że uczeń nie musiał pomyśleć. Pyta-
nia podczas japońskiej lekcji matematyki stawia się po to, aby pobu-
dzić do myślenia (James W. Stigler i Harold W. Stewenson, 1991).
Również dyskutowanie problemów matematycznych (a więc i geome-
trycznych) w małej grupie rówieśników jest popularne podczas lekcji
w Japonii. Bardzo często podczas zajęć uczniowie w małych zespo-
łach pracują razem i są wspólnie odpowiedzialni za rezultat tej pracy
(Joy Hendre, 2013: 119). Jest to bardzo kształcąca forma pracy, gdyż
uczniowie w celu komunikowania się z kolegami muszą zwerbalizować
(a więc i uświadomić sobie) swoje spostrzeżenia, konfrontować je ze spo-
strzeżeniami innych, negocjować znaczenia w toku dyskusji. Wszystko
to sprawia, że japońskie dzieci są w stanie opanować o wiele bardziej
skomplikowany materiał z zakresu geometrii niż ich polscy rówieśnicy,
a co ważniejsze, rozwijają swoje intuicje oraz uczą się czerpać radość
z aktywności matematycznej.
Za przykład niech posłużą dwa bloki tematyczne realizowane w kla-

sie pierwszej w Japonii. Pierwszy z nich dotyczy zapoznania uczniów
z kształtami brył i figur płaskich, drugi dotyczy ich własności.
Japoński program nauczania matematyki przewiduje rozpoczęcie na-

uki geometrii od zapoznania z modelami podstawowych brył i dopiero
na ich podstawie wprowadza się figury płaskie. Zupełnie odmiennie po-
stępuje się w szkołach polskich, gdzie rozpoczyna się naukę od rozpo-
znawania i nazywania figur płaskich, zaś podstawowe bryły są omawiane
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dopiero w czwartym lub piątym roku nauki w szkole podstawowej. Jest
to tym dziwniejsze, że dziecko w naturalny sposób wcześniej spotyka się
i zbiera doświadczenia dotyczące obiektów przestrzennych manipulując
klockami, pudełkami, przedmiotami codziennego użytku. Na takich wła-
śnie założeniach bazuje pierwszy ze wspomnianych działów. Uczniowie
są zachęcani do budowania znanych sobie obiektów (pociąg, wieża itp.)
z opakowań o różnych kształtach (prostopadłościany, kule, walce itp.).
W toku takiej swobodnej zabawy mogą poczynić wiele interesujących
spostrzeżeń, ale także rozwijać swoje intuicje geometryczne. Dzieci za-
uważą lub wykorzystają już posiadaną wiedzę geometryczną dotyczącą
np. walca (musi stać na swojej podstawie, bo inaczej stoczy się). To bar-
dzo cenne dla rozwoju myślenia matematycznego ćwiczenia, ponieważ
w ten sposób uczniowie badają własności tych brył. Kolejnym krokiem
jest zachęcenie dzieci do grupowania obiektów według zaobserwowanych
cech. Na zakończenie uczniowie odrysowują ściany wybranej bryły na
papierze, wycinają i tworzą własne kompozycje. Wszystkie te ćwicze-
nia mają formę zabawy, nauczyciel pozwala dzieciom na manipulowanie
obiektami i w ten sposób rozwija ich intuicje geometryczne.

Fot. 1. Przykładowe strony z japońskiego podręcznika do matematyki
do klasy pierwszej

W nauczaniu geometrii szczególną rolę odgrywają modele. Podczas
tworzenia i oglądania różnych modeli, także rysunków, uczeń może od-
krywać własności geometryczne. W tym procesie czynności fizyczne są
stopniowo zastępowane przez czynności myślowe, co umożliwia tworzenie
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się pojęć matematycznych (Danuta Zaremba, 1993: 101). W przypadku
opisanych lekcji modelami takimi są opakowania po rozmaitych przed-
miotach, ale japońscy nauczyciele dysponują też gotowymi zestawami
modeli brył.
Poniższe zdjęcie przedstawia materiał dla ucznia, zawarty w zestawie

pomocy do uczenia się matematyki do klasy pierwszej. Pudełko zawiera
modele pięciu figur: sześcianu, prostopadłościanu, walca, kuli i grania-
stosłupa.

Fot. 2. Zestaw modeli brył

Drugi ze wspomnianych bloków tematycznych dotyczy własności fi-
gur płaskich. Uczniowie otrzymują zestaw trójkątów. Także i w tym
przypadku najpierw są zachęcani do swobodnej zabawy w budowanie
wybranych modeli figur. Dziecko dysponując tylko modelami trójkątów
w naturalny sposób jest zmuszone do wykazania się kreatywnością
i wykorzystania posiadanych intuicji geometrycznych w celu np. zbu-
dowania kwadratu, czy większego trójkąta. Dopiero na podstawie oso-
bistych doświadczeń dzieci, nauczyciel organizuje ćwiczenia polegające
na budowaniu z trójkątów konkretnych figur i przeciwnie, na dostrzega-
niu trójkątów w konkretnych figurach, prowokując przy tym do dyskusji
i wymiany spostrzeżeń. Uczniowie mogą także budować modele figur pła-
skich z patyczków tej samej długości i rozmawiać na temat tego, jakie
figury można w ten sposób zbudować. Wszystko to przebiega w atmosfe-
rze zabawy i kreatywności, dzieci nie muszą posługiwać się poprawnymi
określeniami matematycznymi. Dopiero na zakończenie uczniowie rysują
dane figury na sieci trójkątnej i kwadratowej.

89



Pierwsze spotkania uczniów z geometrią – jak to robią Japończycy?

Fot. 3. Przykładowe strony z japońskiego podręcznika do matematyki do
klasy pierwszej – figury płaskie

Również do realizacji tego tematu, japoński nauczyciel może wy-
korzystać specjalnie ku temu dedykowane pomoce dydaktyczne. Są to
kolorowe magnetyczne modele trójkątów równoramiennych, które uczeń
może układać na metalowej tacce.

Fot. 4. Modele trójkątów na metalowej podkładce

Opisane zajęcia są realizowane w klasie pierwszej, a więc z ucznia-
mi sześcioletnimi. Opierają się one bardziej na zabawie i kształtowaniu
umiejętności geometrycznych, niż na formalnej nauce geometrii. Efek-
tywność takiego sposobu nauczania jest jednak bardzo wysoka, ponieważ
właśnie intuicje stanowią fundament do dalszego rozwoju skomplikowa-
nych pojęć.
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5. Zamiast zakończenia

Jednak czy taki model nauczania ma szanse sprawdzić się w polskich
szkołach? W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono ekspery-
ment pedagogiczny, polegający na próbie zastosowania japońskiego spo-
sobu nauczania matematyki w polskiej klasie drugiej i trzeciej. Okazało
się, że dzięki niemu uczniowie bez nadmiernych trudności i z wielką mo-
tywacją nauczyli się treści geometrycznych obejmujących materiał klasy
czwartej i częściowo piątej. Różnice w poziomie umiejętności polskich
i japońskich uczniów nie wynikają więc z różnych możliwości intelektu-
alnych, czy różnic kulturowych, a prawdopodobnie są w dużym stopniu
uwarunkowane przebiegiem procesu nauczania – uczenia się geometrii.
Poniżej zaproponowano kilka problemów i zadań dla uczniów do wy-

korzystania na polskich lekcjach matematyki, wzorowanych na japoń-
skim sposobie nauczania geometrii.

1. Wybierz trzy dowolnej długości patyczki. Sprawdź, czy da się
z nich zbudować trójkąt. Wyjaśnij, dlaczego tak się dzieje. Wy-
bierz takie, z których się nie da. Dlaczego? Czy da się określić,
z jakich patyczków da się zbudować trójkąt, a z jakich nie, bez
konieczności układania?

2. Wytnij z papieru prostokąt. Jakie figury możesz otrzymać po złoże-
niu go na pół? A co się stanie, jeśli złożysz go dwa razy?
Co zauważasz?

3. Wytnij z papieru prostokąt. Czy da się otrzymać kwadrat przeci-
nając go na pół? W jakich sytuacjach jest to możliwe?

4. Wytnij kilkanaście małych kwadratów takiej samej wielkości. Ile
małych kwadratów potrzebujesz, aby zbudować większy? A jesz-
cze większy? Dlaczego? Powtórz ćwiczenie z sześciennymi klocka-
mi. Czy zauważasz jakieś podobieństwa?

5. Wykonaj to samo doświadczenie z trójkątami równobocznymi.
Co zauważasz?

6. Zbuduj z zapałek i kulek z plasteliny model kostki do gry (sześcia-
nu). Co się stanie, jeśli weźmiesz zapałki różnej długości? Czy da
się zbudować jakiś model z nieparzystej liczby kulek? A z niepa-
rzystej liczby zapałek? Dlaczego?

91



Pierwsze spotkania uczniów z geometrią – jak to robią Japończycy?

7. Dobierzcie się w pary. Każda otrzyma ode mnie kredę i sznurki róż-
nej długości. Narysujcie na boisku punkt (kropkę). To będzie śro-
dek waszego koła. Niech jedna osoba trzyma koniec sznurka w tym
miejscu, a druga narysuje linię dookoła. Co się stanie, jeżeli sznu-
rek nie będzie naprężony? (można przy okazji wprowadzić nazwę
„promień” i „średnica”). Sprawdźcie, ile razy długość sznurka mie-
ści się w narysowanej przez was linii? Narysujcie mniejsze/większe
koło i sprawdźcie to samo. Co zauważyliście?
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When students first meet geometry –

how do Japanese do it?

Summary

In Poland ,students’ first encounters with geometry look completely
different from those in Japan. The article presents the way the problem
method is used during geometry classes in Japanese schools; what is mo-
re, examples of textbook exercises and teaching aids are demonstrated,
and the geometry syllabus is briefly discussed.
The Japanese achieve very high results on tests such as PISA and

TIMSS, which suggests that the teaching methods employed by their
schools are effective – for this reason, the author proposes sample exer-
cises that can be used in Polish schools.
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