
50 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Ułam ko wy pro blem ist nie je. Ma ją go nie tyl ko
dzie ci ze spe cy ficz ny mi trud no ścia mi w na uce ma te -
ma ty ki. Trud ność do ty czy sa me go po ję cia ułam ka.
Dzie ci nie wie dzą, ile czę ści czwar tych, trze cich, pią -
tych ma ca łość. Z naj więk szym tru dem przy cho dzi im
wy ko nać za da nie 2– . Je śli nie ma ją oba wy, że zo -
sta ną wy śmia ne, pro po nu ją za mia -
nę ca ło ści na uła mek nie wła ści wy,
wte dy dzia ła nie zo sta nie ob li czo ne.
W prze ciw nym ra zie bez pod po wie -
dzi nie po tra fią roz wią zać za da nia.
Dzie ci te ni gdy al bo zbyt rzad ko wi -
dzia ły ta kie dzia ła nia na kon kre tach.
Nikt tak nie dzie lił w do mu ja błek,
na uczy ciel nie pro po no wał roz ci na -
nia kó łek na lek cji, nie mia ły oka zji
za sta no wić się, jak to jest po dzie lić ja kąś ca łość
na przy kład na trzy czę ści. 

W ży ciu co dzien nym trud no jest spo tkać ułam ki
zwy kłe na zy wa ne tak, jak na lek cji ma te ma ty ki. Pół ki -
lo gra ma gru szek to ra czej 0,5 niż     , pół chle ba to też
nie jest     bo chen ka. Ćwiart ki się po ja wia ją, na przy -
kład ćwiart ka kur cza ka, ale nikt nie ku pu je     kur cza -

ka. Trud no ku pić w cu kier ni     ka wał ka cia sta. Na mo -
ją proś bę sprze daw czy ni po ka za ła mi ka wa łek zbli żo -
ny do ćwiart ki i za py ta ła, czy wy star czy. Na wet wej ście
do unii po psu ło ma te ma ty kom przy kład za mia ny 

na 0,75. Po jem ność bu te lek mu si te raz wy no sić 0,7
li tra... A na czym ćwi czyć    ? Pró bo wa łam ostat nio

na znacz ku fir mo wym mer ce de sa,
ale uczeń po wie dział, że nie in te -
re su je się mo to ry za cją. 

Dzia ła nia na ułam kach są czę sto
w kla sach młod szych ćwi czo ne
w spo sób me cha nicz ny, co spo wo -
do wa ło utrwa le nie sche ma tu: licz -
nik z licz ni kiem, mia now nik
z mia now ni kiem. Ucznio wie nie za -
sta na wia ją się, o ja kie dzia ła nie

cho dzi, więc tym spo so bem z do da wa nia     i     wy -
cho dzą dwie pią te. Po in ter wen cji na uczy cie la przy po -
mi na ją so bie, że na le ży spro wa dzić ułam ki
do wspól ne go mia now ni ka i do dać licz ni ki. Gdy by
jed nak po ję cie ułam ka zo sta ło wła ści wie wy ćwi czo ne,
po mysł na ta kie sche ma tycz ne do da wa nie nie przy -
szedł by ni ko mu do gło wy. 

Teresa Ziegler

Jak oswoić ułamki,
czyli matematyka w domu

Dla rodziców

Rodzice w sytuacjach

domowych mają wiele

okazji, aby przygotować

dziecko do szkolnego

pojmowania ułamka.

1

2
1

2

2

5

1

4

1

3

3

4

1

3

1

2

1

3

©iStockphoto.com



51Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Kto ma ćwi czyć po ję cie ułam ka? Teo re tycz nie
szko ła, ale mo im zda niem ro dzi ce w sy tu acjach do -
mo wych ma ją więk szą szan sę na przy go to wa nie
dziec ka do szkol ne go poj mo wa nia ułam ka. Nie za stą -
pi to te ra pii, je śli trud no ści są bar dzo du że, ale
na pew no uła twi ży cie na lek cji ma te ma ty ki. Przy go -
to wu jąc ka nap ki, ro dzic mo że po le cić: po dziel krom -
kę na po ło wy i daj mi  tej ka nap ki. Do sa łat ki
owo co wej dzie li my jabł ka na ćwiart ki i pro si my: obierz

jabł ka. Jabł ka da dzą się tak że po dzie lić na trzy rów -
ne czę ści: zo staw i zjedz resz tę. Cze ko la da – na 15
rów nych czę ści: weź dla ko le gów . Tort – na 8 rów -
nych czę ści: po czę stuj każ de go go ścia tor tu. Tra -
dy cyj ny ze gar – na 12 rów nych czę ści: mo żesz
sie dzieć przy kom pu te rze go dzi ny. Brzmi dziw nie?
Bo ułam ki zwy kłe są dziw ne i na le ży je oswa jać. Dla -
te go mu si my uży wać nazw ułam ków zwy kłych, ta kich
jak jed na pięt na sta, dwie szó ste, trzy dwu na ste, by
dziec ko umia ło po łą czyć na zwy po tocz ne ułam ków
z na zwa mi ma te ma tycz ny mi. Na ta blicz ce cze ko la dy,
ze ga rze czy tor cie do sko na le moż na spro wa dzać
ułam ki do wspól ne go mia now ni ka. Wszyst kie te ope -
ra cje moż na oczy wi ście wy ko ny wać na ry sun kach
i licz bach, ale to niech dzie ci ro bią w szko le, a w do -
mu mu si my po ka zy wać kon kre ty i dzia ła nia na kon -
kre tach. Zda ję so bie spra wę, że nie wszy scy ro dzi ce
po tra fią to zro bić, tak jak nie wszy scy na uczy cie le
edu ka cji wcze snosz kol nej ro zu mie ją po ję cie ułam ka. 

Kie dy to ro bić? Wszyst ko za le ży od dziec ka. Mo -
im zda niem za ba wy moż na za cząć u dzie ci przed -
szkol nych. Dzie ci zdol ne już wte dy zro zu mie ją po ję cie
ułam ka. Dzie ci z trud no ścia mi po win ny ćwi czyć
do koń ca szko ły pod sta wo wej, a cza sem i w gim na -
zjum. Mo je do świad cze nia z pra cy w szko le dla do ro -
słych po ka zu ją, że oni tak że ma ją pro blem ułam ko wy.
Bez dzia łań na kon kre tach (tu taj za wsze jesz cze dzia -
ła ją bu tel ki!) nie po tra fią do dać w pa mię ci     do . 

Czy te go ro dza ju ćwi cze nia z dzieć mi po zwo lą
unik nąć póź niej szych pro ble mów? Nie umiem na to

jed no znacz nie od po wie dzieć. Oprócz zna jo mo ści
ułam ków dziec ko mu si jesz cze umieć li czyć na licz -
bach cał ko wi tych, mieć wy obraź nię prze strzen ną,
znać mnó stwo po jęć i nie opusz czać lek cji, a je śli już
opu ści, to uzu peł nić bra ki. Czę sto się zda rza, że
ucznio wie nie opa no wa li wia do mo ści z ca łych dzia -
łów. Moż na się o tym prze ko nać, przy go to wu jąc ich
do ma tu ry. Jed ne dzie ci po win ny ćwi czyć wię cej, in -
ne mniej, jed nak by wa i tak, że u pew nej gru py
uczniów nie moż na wy ćwi czyć na sta łe nie któ rych
dzia łań czy po jęć. Mó wię wte dy, że licz by nie trzy ma -
ją się tych uczniów. Nie ro bią po stę pów, bo za wsze
mu szą za czy nać na ukę od po cząt ku, z mi ni mal ne go
po zio mu. Dzie ci te po win ny być pod da ne spe cja li -
stycz nej dia gno zie w od po wied nim wie ku, kie dy moż -
na stwier dzić, ja kie są przy czy ny trud no ści
w ma te ma ty ce: czy są to za le gło ści, czy trud no ści
wro dzo ne, czy sła ba mo ty wa cja do po ko ny wa nia trud -
no ści. 
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