
ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO 

SERIA V: DYDAKTYKA MATEMATYKI 10 (1989)

ALEKSANDRA URBAŃSKA 

Kraków

O ZJAWISKU KONSERWACJI LICZBY U DZIECI KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W "KLASIE ZEROWEJ"

1. Uwagi wstępne

Przedstawione w tym artykule badania stanowią fragment szerszych badań doty

czących rozmaitych problemów związanych z rozumieniem pojęcia liczby naturalnej 

przez dzieci z „klasy zerowej". Dzieci te przed rozpoczęciem programowych zajęć 

wykazały się nieoczekiwanie szeroką znajomością faktów dotyczących liczb i po

prawnym stosowaniem tych wiadomości w wielu sytuacjach (na przykład: przy two

rzeniu zbioru równolicznego z danym, przy podziale zbioru na dwa podzbiory rów- 

noliczne, przy określaniu liczby elementów dwóch danych zbiorów i ich sumy). 

Podczas obserwowanych zajęć w klasie dzieci często korzystały ze swej sponta

nicznej wiedzy, głównie ze znajomości odcinka ciągu liczb naturalnych i z umie
jętności przeliczania, a także z odpowiedniości wzajemnie jednoznacznej między 

elementami dwóch zbiorów, realizowanej różnymi sposobami.

Na tle przeprowadzonych badań pojawiło się pytanie: Jaki jest stan konser

wacji liczby u badanych przeze mnie dzieci, które ukończyły „klasę zerową", 

a więc zetknęły się z nauczaniem elementów arytmetyki?

Częściową odpowiedź na to pytanie uzyskałam, przeprowadzając badania son

dażowe wśród 40 dzieci ze szkół podstawowych numer 33 i 33 oraz z przedszkoli 

numer 57, 71 i 155 w Krakowie.

1.1. Określenie terminu: konserwacja

Rozumienie niezmienników jest, według Piageta i innych psychologów (Piaget, 

Szemińska, 1969; Skemp, 1971; Herscovics, Bergeron, 1983; Bruner, 1978; Piaget, 

1966), warunkiem kształtowania wielu pojęć. Dzieci osiągają to rozumienie na
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poziomie operacji konkretnych: wtedy potrafią uznać istnienie elementów nie

zmienniczych mimo obserwowanych przekształceń, gdyż są już zdolne do ujmowa

nia tych przekształceń jako odwracalnych. Dla kształtowania pojęcia liczby i 

działań na liczbach istotne są trzy formy pojmowania niezmienniczości liczby:

(a) k o n s e r w a c j a  l i c z b y  w z g l ę d e m  p r z e o b r a ż e ń  

z b i o r u  , czyli, zachowanie liczebności zbioru mimo zmiany wyglądu (np. kon

figuracji elementów, ich zagęszczenia);
(b) k o n s e r w a c j a  l i c z b y  w z g l ę d e m  k o l e j n o ś c i  l i 

c z e n i a ;
(c) k o n s e r w a c j a  l i c z b y  w s t o s u n k u  do p r z y p o r z ą d 

k o w a n i a  w z a j e m n i e  j e d n o z n a c z n e g o  z b i o r ó w ,  czyli za

chowanie, określonej na podstawie przyporządkowania wzajemnie jednoznacznego, 

równoliczności zbiorów, mimo iż zewnętrzne cechy tego przyporządkowania usta

ły (np. rozdzielono zestawione pary elementów).

Terminem k o n s e r w a c j a  l i c z b y  określamy każdą z powyższych form 

lub wszystkie trzy jednocześnie; będzie to wynikać z kontekstu.

Dla form konserwacji (a) i (c) znajomość liczebników nie jest konieczna. 

Piaget w swych badaniach uwzględnia te właśnie formy. Uważa bowiem, że „ustne 

liczenie" stanowi ostatni etap rozwoju pojęcia liczby, następujący po opanowa

niu klasyfikacji elementów, seriacji, przyporządkowania wzajemnie jednoznacz

nego, odpowiedniości porządkowej. Do opanowania tych umiejętności potrzebna 

jest zdolność rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym, a więc i zdol

ność rozumienia niezmienników. Sądzę, iż pojęcie liczby może się rozwijać nie 

tylko „drogą piagetańską", zatem konserwacja liczby względem kolejności przeli

czania ma również znaczenie w tym rozwoju.

Konserwacja typu (b) jest w pewnym sensie rodzajem konserwacji typu (c), 

przy czym jeden ze zbiorów stanowią konkretne przedmioty, a drugi wymieniane 

liczebniki. Różny charakter przyporządkowania wzajemnie jednoznacznego między 

dwoma zbiorami konkretnymi a zbiorem konkretów i słów (liczebników) przemawia 

jednak za rozłącznym traktowaniem w badaniach form (b) i (c) konserwacji.

1.2. Stosunek dydaktyków matematyki i psychologów do 

zjawiska konserwacji liczby

Zjawisko konserwacji znajduje się od wielu lat w kręgu zainteresowań wielu 

badaczy. Prowadzona dyskusja dotyczy zarówno znaczenia konserwacji dla rozwoju 

.pojęcia liczby, jak i metod jej badania. Członkowie grupy IREM z Grenoble 

(Mathematiques, 1977) wciąż pozostają pod wpływem teorii Piageta, prowadzą
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badania i interpretują ich wyniki w oparciu o tę teorię. Gelman i Gallistel 

(1978) zgłaszają wątpliwości związane z niedostępnością konserwacji dla dzieci 

na poziomie przedoperacyjnym i prowadzą badania nad tym zagadnieniem. P.J.Gal

perin i inni psychologowie w Związku Radzieckim (Sato, 1980), a także naukowcy 

zachodni (Beilin, 1969; Gelman, 1969; Shepard, 1974) uważają, że można pomyślnie 

pokonać trudności związane z niekonserwacją liczby przez dzieci przedszkolne. 

Prowadzą obecnie badania nad takimi metodami kierowania pracą dziecka, które 

umożliwią mu szybszy rozwój i wcześniejsze osiągnięcie konserwacji. Członkowie 

grupy IRON w USA, nie ujmując konserwacji znaczenia nadanego jej przez Piageta, 

zwracają się także ku badaniu innych umiejętności wpływających na rozwój pojęcia 
liczby (Steffe i in., 1983).

Są też tacy, którzy nie podzielają poglądów Piageta na rolę konserwacji 

w rozwoju pojęcia liczby. Freudenthal (1977) twierdzi, że ciąg liczb natural

nych to kwintesencja matematyki - że najistotniejszy jest porządek, a nie as
pekt kardynalny liczb. Fischer (1981) przeciwstawia logiczno-matematycznym 

zasadom Piageta procedurę liczenia. Proponuje podjęcie nowych badań nad rozwo

jem pojęcia liczby u dzieci, badań uwolnionych od wpływów piagetyzmu.

W kwestii znaczenia konserwacji dla rozwoju pojęcia liczby, w świetle do

tychczasowych (znanych mi) badań przyjmuję następujące założenie:

Istnieją różne drogi kształtowania pojęcia liczby, nie zawsze u ich po

czątków konserwacja odgrywa najważniejszą rolę, jednak z pewnością dla rozwo

ju pojęcia liczby konserwacja staje się w pewnym momencie konieczna.

1.3. Trudności w badaniu zjawiska konserwacji liczby

Wiele wątpliwości budzą sposoby stwierdzania, że dane dziecko osiągnęło dojrza

łość w zakresie konserwacji liczby. Miał je również Piaget, dlatego zalecał su

rowy reżim podczas jakościowej analizy wyników oraz dążenie do przekształcenia 

prób i doświadczeń w testy, w których można by oddzielić kontekst od tego, co 

mierzymy, gdyż na podstawie eksperymentów można tylko scharakteryzować przy

kładowo zachowanie się dzieci postawionych przed konkretnym problemem i na kon

kretnym materiale (Piaget, 1969, str. 437).

Trudności w badaniach nad zagadnieniem konserwacji liczby ilustrują po

niższe przykłady. Dotyczą one klasycznego eksperymentu związanego z ocenianiem 

liczby żetonów ustawionych w szeregu, który ulega wydłużeniu przez rozsunięcie 

żetonów lub skróceniu poprzez ich skupienie. Dziecko skonfrontowane z tym 

zagadnieniem otrzymuje właściwie informację w dwóch aspektach: „liczbowym" - 

pochodzącym z przeliczania żetonów i „długościowym" - na który badacz zwraca
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uwagę dziecka poprzez wyraźne, celowe manipulowanie żetonami na jego oczach. 

Odpowiedź dziecka jest uwarunkowana tym, który aspekt informacji potraktuje 

ono jako ważniejszy lub bardziej interesujący badacza.

Na 80 dzieci (w wieku 4;2 - 6;3) badanych przez McGarrigle i Donaldson 

(1975) 50 rozporządzało konserwacją w sytuacji, gdy przemieszczenie żetonów 

pojawiło im się jako przypadkowe; gdy jednak zmianę konfiguracji żetonów ode

brały jako dokonaną celowo przez badacza, to tylko 13 z nich potwierdziło rozu

mienie konserwacji.

W eksperymencie Millera (1980) zaproponowano dzieciom omawiane zadanie 

w wersji standardowej oraz zmodyfikowanej - w formie gry dziecka z badaczem, 

przy czym, zamiast żetonów użyto cukierków. Wyniki uzyskane przez dzieci w sy

tuacjach zmodyfikowanych były znacznie lepsze niż wyniki w sytuacji standardo

wej. Ponadto wcześniejsze zetknięcie się z problemem w formie zmodyfikowanej 

wpływało korzystnie na rozwiązanie zadań w formie klasycznej.

Przykłady te pokazują, że rezultaty badań nad konserwacją liczby przez 

dzieci w dużej mierze zależą od kontekstu sytuacyjnego i słownego. W wyniku 

rozmaitych tekstów te same dzieci uznawane są raz jako rozporządzające konser

wacją liczby, innym razem jako nie mające tej zdolności. W rezultacie testy 

te badają właściwie „pseudokonserwację" lub „pseudoniekonserwację".

W obecnej sytuacji metodologicznej pozostaje mi skorzystać z rady Millera 

(1980), który uważa, że: „Bardziej sensowną postawą jest przyjęcie, że kogni

tywna kompetencja jest zawsze wyrażona w jakimś kontekście i jest zawsze w 

części funkcją takich czynników, jak: znajomość i zainteresowanie tym kontek

stem, prostota lub zawiłość użytego języka i motywacje towarzyszące dokładności 

i poprawności odpowiedzi".

2. Organizacja badań

2.1. Przebieg badań

Zagadnienie konserwacji liczby u dzieci kończących klasę zerową było przedmio

tem moich badań przeprowadzonych na przełomie czerwca i lipca 1985 roku, wśród 

uczniów klas „0" i wychowanków oddziałów 6-latków w Krakowie. Ogółem przebada

łam 40 dzieci, w tym: 10 ze szkoły nr 33, 15 ze szkoły nr 35, 9 z przedszkola 

nr 71, 5 z przedszkola nr 155 i 1 z przedszkola nr 57.

Badania prowadziłam osobiście, metodą wywiadów indywidualnych w oparciu 

o przygotowany arkusz wywiadu, z użyciem odpowiednio dobranego materiału kon-
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kretnego, którym badane dziecko mogło manipulować. Atrakcyjność tego materiału 

- klocki LEGO - wpłynęła korzystnie na motywacje dzieci.

2.2. Rola badań próbnych

Forma pytań wykrystalizowała się w trakcie badań próbnych. Wtedy zauważyłam 

bowiem, że wiele dzieci ma trudości ze zrozumieniem pytań sformułowanych w try

bie przypuszczającym, np. „Ile byłoby guziczków, gdybyśmy zaczęli je przeliczać 

od czerwonego?" Dzieci przyjmowały je jako pytanie: „Ile będzie guziczków, gdy 

zaczniemy je przeliczać od czerwonego?", a w konsekwencji, traktowały jako po

lecenie: „Zacznij liczyć od czerwonego i zobacz ile ich jest!"

P r z y k ł a d  1. Artur (wiek 6;8 lat) wiedział, po uprzednim przelicze

niu, że na stole leży 12 kolorowych guziczków. Wysłuchawszy przytoczonego wyżej 

pytania (Ile byłoby ... ?), zaczął przeliczać guziczki dotykając palcem. Mówił 

półgłosem: „Jeden, dwa, ..., jedenaście. Co się dzieje?" Pytam więc: „Coś się 

nie zgadza?" Artur: „Tak, powinno być 12." Okazało się, że Artur niechcący 

strącił rękawem jeden guziczek na dywan. Gdy spostrzegliśmy upuszczony guzi

czek, Artur dołączył go do leżących na stole i stwierdził: Teraz już dobrze. 

Zapytałam: „Dlaczego liczyłeś guziczki drugi raz, skoro wiedziałeś od początku, 

że wypadnie 12?',-//Bo pani tak kazała." - „Nie. Przypomnij, o co cię pytałam?" - 

„Żebym policzył od czerwonego."
Po tym zdarzeniu uświadomiłam sobie, że dzieci czasem nie odpowiadają na 

zadane im pytanie, lecz na pytanie, które - ich zdaniem - usłyszały. (Steffe 

(1983) w takich sytuacjach nie wyjaśnia dziecku, o co chodziło w pytaniu, ale 

stara się domyślić, na jakie pytanie udziela ono odpowiedzi.)

P r z y k ł a d  2. Rozmawiając z Agnieszką (wiek 6;6 lat) celowo zaaran

żowałam sytuację z upuszczonym guziczkiem. Agnieszka przeliczyła guziczki dwu

krotnie i stwierdziła: „Jest 7, jak liczę od czerwonego, a 8 jak od białego." 

Nie może tak być. Powinno być chyba 8.". Liczy ponownie i wtedy oddaję jej 1 

guziczek. Agnieszka z zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienie sytuacji. W następ

nym zadaniu ma dobrać tyle kulek, by na każdym guziczku można było położyć jed

ną. Stwierdza, że potrzebuje 8 kulek, zgodnie z poleceniem układa je na guzicz

kach, a następnie rozdziela kulki i guziczki na dwa stosy. Pytam, czy jej zda

niem, wystarczy kulek, by je ponownie położyć na guziczkach. „Myślę, że jest 

ich 7; tak jak przedtem." - „Policz!" - „Jeden, dwa, ..., osiem. Aaa! Teraz 

Pani nie wzięła!"
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Na odpowiedź Agnieszki wpłynęła, w sposób przeze mnie nie zamierzony, sy

tuacja z pytania poprzedniego.

P r z y k ł a d  3 . Polecam Uli (wiek 5;5 lat, w wieku 5; 11 lat rozpocznie 

naukę w klasie zerowej) przeliczenie 15 guziczków. Następnie zmieniam ich uło

żenie i pytam: „Jle jest teraz guziczków?" Ula przelicza i stwierdza, że 15. 
Powtarzam to polecenie jeszcze dwukrotnie. Ula, chociaż znudzona, posłusznie 

liczy. Nagle, zniecierpliwiona, sama układa jakieś wzory z guziczków i pyta, 

nieco przedrzeźniając mnie: „A ile guziczków będzie jak ułożę takie kółeczko? 

A taki pociąg?" i odpowiada: „Piętnaście, bo kiedyś ... bo przedtem liczyłam 

i było 15. Przecież duchy nie mogą podłożyć!!!"

Tylko przypadek - zniecierpliwienie Uli i jej śmiałość wobec pytającej - 

ujawniły, że dziecko wie, iż przemieszczanie guziczków nie zmienia ich liczby.

Przytoczone powyżej wywiady nie powiodły się. Artur - chociaż wiedział, że 

guziczków jest 12 - posłusznie je przeliczał, gdyż sądził, że tego od niego 

oczekuję. Agnieszka, raz zaskoczona brakiem jednego guziczka, w następnych 

zadaniach wietrzyła podstęp. Ula udzieliła mi oczekiwanej odpowiedzi dopiero 

w zniecierpliwieniu i w agresywny sposób, znudzona niepotrzebnym przelicza

niem i przekonana, że właśnie tego przeliczania od niej żądałam. Te i podobne 

sytuacje, w których przypadkowo ujawniło się niepełne porozumienie badającego 

z badanym, wskazały mi na konieczność starannego doboru pytań - ze względu na 

badane treści - i przemyślanego ich sformułowania - ze względu na moich roz

mówców. W szczególności zdecydowałam, że pozwolę dziecku traktować moje pytania 

jak polecenia, ale gdy dziecko nie odpowie od razu i zacznie liczyć, powstrzy

mam je pytaniem: Czy musisz liczyć?

Badania próbne wpłynęły także na dobór materiału konkretnego. Został on 

dobrany tak, by łatwo było nim manipulować i o nim mówić.

2.3. Schemat wywiadu

W badaniach właściwych posługiwałam się następującym arkuszem wywiadu (cudzy

słowem wyróżniono pytania kierowane do dziecka).

ZADANIE A. Na stole leży 8 plastikowych ludzików z zestawu LEGO.

(1) „Policz, ile jest ludzików."

Wskazuję dowolnego ludzika, od którego dziecko nie zaczynało liczenia.

(2) „Ile będzie ludzików, gdy zaczniesz liczyć od tego?"
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Pytanie to powtarzam drugi raz, wskazując innego ludzika, w razie potrzeby 
powstrzymuję dziecko pytaniem dodatkowym:

(2")„Czy musisz liczyć?"

(3) „Dlaczego?", ewentualnie „Dlaczego tak sądzisz?"

ZADANIE B.

(1) „Przypomnij - ile jest ludzików."

Na oczach dziecka ustawiam ludziki w szeregu.

(2) „Ile teraz jest ludzików?"

Pytanie to powtarzam jeszcze dwukrotnie, ustawiając ludziki w dwuszeregu, 

a potem wywracając je chaotycznie. W razie potrzeby powstrzymuję dziecko pyta

niem dodatkowym:

(2) „Czy musisz liczyć?"

(3) „Dlaczego?"

ZADANIE C. Podaję dziecku 10 czapek, również z zestawu LEGO.

• (1) „Nałożymy ludzikom czapki. Ile czapek trzeba przygotować?"

(2) „Nałóż je!"

„Teraz zdejmij czapki i połóż je na jednym stosie, a ludziki na drugim. 

Czy wystarczy tych czapek dla tych ludzików? Nie będzie za dużo?"

(3) „Dlaczego tak myślisz?"

ZADANIE D. Podaję dziecku 10 jednakowych klocków LEGO spiętych w sztabkę. 

Na klockach wypisane są kolejne liczby od 1 do 10.

(1) „Ludziki będą brały udział w zawodach sportowych. Przypniemy im numery 

startowe. Ile trzeba przygotować numerów?"

(2) „Przygotuj je, a niepotrzebne mi oddaj!"

(3) „Skąd wiesz, że dobrze przygotowałeś?"

ZADANIE E. Podaję dziecku 16 pionków w pudełku.

(1) „Policz, ile jest pionków!"
Wskazuję dowolny pionek od którego dziecko nie zaczynało liczenia.

(2) „A ile będzie pionków, gdy zaczniesz liczyć od tego?"

Pytanie to powtarzam drugi raz, wskazując inny pionek.

(3) „Dlaczego?"

Dzieci rozmawiały ze mną indywidualnie w osobnym pokoju. Izolację dzieci 

już przebadanych od pozostałych zapewniały zajęcia odpowiednio zorganizowane 

przez nauczycielki. Na przykład dzieci przychodziły na rozmowę z sali, a po 

rozmowie wychodziły do ogrodu. W sporadycznych przypadkach - gdy miałam wąt-
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pliwości, czy dzieci rzeczywiście nie kontaktowały się między sobą, zmieniałam 

liczbę użytych ludzików na 7 lub 9. Na następnych stronach, dla jednolitości 

opisu, używam tylko liczebnika 8.
Oczekiwałam, że pytanie A ujawni u niektórych dzieci brak konserwacji li

czby przedmiotów względem zmiennej kolejności ich przeliczania. Pytanie B wy

każe brak konserwacji liczby względem zmian konfiguracji liczonych przedmio

tów, i to zarówno w sensie określenia liczebności zbioru Y na podstawie 

liczebności zbioru X i bijekcji między X i Y, jak i w sensie zachowania 

równoliczności dwóch zbiorów po zlikwidowaniu konkretnej reprezentacji tej 

bijekcji. Pytanie C miało dostarczyć informacji o konserwacji liczby względem 

przyporządkowania wzajemnie jednoznacznego między dwoma zbiorami. Pytanie D 

ma podobny charakter, ale drugi z rozważanych zbiorów jest uporządkowany, 

umożliwia zatem wykorzystanie związku między kardynalnym a porządkowym aspek

tem liczby.

Pytanie D(3) jest niefortunnie sformułowane, co - niestety - ujawniło się 

dopiero podczas analizy wyników badań. Można je rozumieć dwojako: (1) „Czy 

dobrze dobrałeś numery do ludzików?"; (2) „Czy wybrałeś rzeczywiście 8 numer

ków?" Jak pokaże analiza odpowiedzi, dzieci brały pod uwagę jedno, bądź drugie 

rozumienie, albo obydwa równocześnie.

Pytanie E równoważne pytaniu A miało pokazać, czy dzieci wykorzystują w 

rozwiązaniu poprzednie doświadczenie.

3. Analiza wyników

3.1. Wybrane przykłady wywiadów

Obserwowałam czynności wykonywane przez dzieci na konkretnych przedmiotach i 

notowałam towarzyszące tym manipulacjom wypowiedzi uczniów.

P r z y k ł a d  1 protokołu z wywiadu

Lp. Imię dziecka 

12 RENATKA
Szkoła nr 35

Pytania Odpowiedzi i wypowiedź główna

A

(1) - „Policz ile jest 
ludzików." R. przesuwa ręką ludziki i liczy szeptem. 

- „Jeden, dwa, ..., osiem."
Powtarza głośno:

Osiem jest."“ II
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2) “nile ludzików będzie, gdy 
zaczniesz liczyć od tego?"
-"Musisz liczyć, by odpowie
dzieć?"

Zaczyna przeliczać szeptem.

-"Ile ludzików będzie, gdy

W milczeniu liczy wzrokiem. 

-"Osiem."

zaczniesz liczyć od tego?" 
- i.Musisz liczyć?"

(3)- „Dlaczego?"

Przelicza wzrokiem.
Kontynuuje to milczące liczenie:
- „Też osiem."
- „Bo liczyłam i: też 8, też 8, też 8."

B
(1)- „Przypomnij, ile jest 

ludzików" - „Osiem."

(2) Ludziki ustawiono w sze
regu.
- „Ile teraz jest ludzi
ków?"

Liczy je w milczeniu, dotykając palcem. 
- „Osiem."

Ludziki ustawiono w dwusze
regu.

- „A ile teraz jest lu
dzików?" Liczy milcząc i śledząc wzrokiem, mimo pow

strzymywania .
- „Też osiem."

Ludziki wywrócono chaotycz
nie.

- „A ile teraz?"
- „Dlaczego?"
- „Nieważne, że leżą. Ile

- „Nic."
- „Bo leżą."

ich jest na stole?" 

(3) - „Dlaczego?"

- „Też osiem."

- „Bo nic pani nie zabrała."

C
(1)- „Ile czapek trzeba 

przygotować?" - „Osiem."

(2) Po nałożeniu i zdjęciu 
czapek przez Renatkę.
- „Czy wystarczy czapek 
dla tych ludzików?"
„Nie będzie za dużo?"

(3) - „Dlaczego tak myślisz?"

- „Tak."
- „Nie."

- „Bo jest 8 czapek i 8 ludzików."

D
(1) - „Ile trzeba przygotować 

numerów?"

(2) - „Przygotuj ..." itd.

(3) Odsuwam numerki od lu
dzików

- „Osiem."

Odpina numery ze sztabki i przykłada, po jed
nym, do każdego ludzika, 2 numery oddaje.

- „Skąd wiesz, że do
brze...", itd?

- „Bo tyle samo ludzików ile cyferków, bo jak 
dałam numer koło ludzika, to się zgadza."
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E

(1)

(2)

- „Policz, ile jest
pionków?" Liczy szeptem wyjmując piony z pudełka i ukła

dając je w węża.
- „Jeden, dwa, ..., szesnaście.

* Szesnaście."
- „A ile będzie pionków, 
gdy zaczniesz liczyć od 
tego?"
- „A ile..." itd.?

„Też 16." 
„Też 16."

(3) - „Dlaczego?" „Musi być tyle samo, wciąż, zawsze. Żeby było 
inaczej, trzeba by odłożyć albo dołożyć."

Renatka zna ciąg liczebników i potrafi prawidłowo przeliczać przemioty, 

ale właściwie można by ją uznać, w świetle odpowiedzi na pytania A i B, za nie

dojrzałą w pełni do konserwacji liczby względem kolejności przeliczania i prze

grupowania elementów. W sytuacji A przelicza ona dodatkowo dwukrotnie przedmio

ty i podsumowuje w uzasadnieniu zaobserwowaną regularność - za każdym razem, 

gdy liczyła, było 8 sztuk.

W sytuacji B Renatka również liczy dodatkowo dwa razy, ale za trzecim ra

zem uogólnia swe doświadczenie i próbuje globalnie je uzasadnić - jest wciąż 8, 

bo nic nie ubyło. Następnie (w pytaniu C) wykazuje zrozumienie tego, że na pod

stawie przyporządkowania wzajemnie jednoznacznego możemy wnioskować o równo- 

liczności zbiorów. Oczywiście dzieje się to w zaproponowanym kontekście, w 

oparciu o konkrety: jest 8 ludzików, każdemu chcemy włożyć jedną czapkę, więc 

potrzebujemy 8 czapek. Po rozłączeniu czapek i ludzików dziewczynka jest prze

konana o równoliczności tyeh zbiorów i powołuje się na informację, że jednych 

i drugich przedmiotów jest po 8.
W następnym zadaniu (pytanie D) swe przekonanie o równoliczności zbioru 

ludzików i numerków opiera na wcześniej ustalonym i później zburzonym przypo

rządkowaniu wzajemnie jednoznacznym. (Renatka nie wykonała dokładnie polecenia, 

nie przygotowała żądanej liczby numerów, a od razu je przyporządkowała ludzi

kom.)

Pytanie E jest równoważne pytaniu A, zmieniają się tylko rekwizyty i wzra

sta dwukrotnie ich liczba, co właściwie mogłoby utrudnić zadanie. Renatka 

przelicza piony prawidłowo i jest przekonana od początku, że ich liczba nie 

ulegnie zmianie wraz ze zmianą kolejności przeliczania: „Musi być tyle samo, 

wciąż, zawsze." Liczbę elementów może zmienić jedynie dodanie ich lub odjęcie. 

Świadczyć by to mogło o dysponowaniu konserwacją liczby względem kolejności 

przeliczania.
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Jak zatem wyjaśnić ogromną różnicę w zachowaniu się Renatki wobec pytań 

A i E? Pytanie E różni się od pytania A miejscem na arkuszu wywiadu. Uważam, 

że Renatka miała już pewne predyspozycje do przyswojenia zasady konserwacji 

liczby, zostały one uruchomione przez odpowiednio dobrane zadania.

W ogólnym zestawieniu wszystkich badanych dzieci umieszczam Renatkę 

wśród „niekonserwujących", ponieważ nie wykazała się tą zdolnością od początku 

wywiadu, a rozwinęła ją w pewnym zakresie w wyniku kolejnych ćwiczeń. Powyż

szy wywiad przytoczyłam w całości wraz z komentarzem, gdyż jest to „najgorszy" 

wynik badania, jaki uzyskałam w grupie 40 uczniów. Tylko Renatka przeliczała 

ludziki dodatkowo aż dwukrotnie w zadaniu A i B, mimo że ją przed tym powstrzy

mywałam.

P r z y k ł a d  2 protokołu z wywiadu

Lp
29

Imię dziecka 
ANDRZEJ

Przedszkole nr 155

PYTANIA DZIAŁANIE I WYPOWIEDŹ UCZNIA

(1) - „Policz ile jest
ludzików." A. przesuwa ludziki i liczy szeptem.

- „Jeden, dwa, ..., osiem.'
- Osiem."

(2) - „Ile ludzików będzie,
gdy zaczniesz liczyć od 
tego?"
- „Musisz liczyć, by od
powiedzieć?"

Zaczyna przeliczać.

- „Zaraz sprawdzę, czy też wyjdzie osiem." 
Liczy szeptem, przenosząc spojrzenie na ko
lejne ludziki.
- Osiem."

(3)

B

( 1)

- „Ile ludzików będzie, 
gdy zaczniesz liczyć od 
tego?"
- „Musisz liczyć?"

Zaczyna liczyć.
- „Osiem ...“zawiesza niepewnie głos.

- „Dlaczego?"

- „Przypomnij, 
ludzików"

- Nie wiem.

ile jest
„Osiem."

(2) Ludziki ustawiono w sze
regu.
- „Ile teraz jest lu
dzików?" A. liczy ludziki ruchem warg: 2,4,6,8; nie 

przerwał liczenia mimo zachęty, by spróbował 
odpowiedzieć nie licząc.
- „Też osiem."
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Ludziki ustawiono w dwu
szeregu

- „A ile teraz jest 
ludzików?"

Ludziki rozrzucono 
chaotycznie.

- „A ile teraz?"
- „Dlaczego?"

Patrzy chwilę na ludziki w milczeniu.
- „Osiem."
Zachęcony do wyjaśnień mówi pokazując ludziki 
gestem zaznaczonym na rysunku.
- „Bo 4 dodać 4 to 8,"

• • \ /• • \

K y

„albo 4 i 4 to 8."

„Osiem."
„Bo nie przybyło ani nie ubyło."

(1) - „Ile czapek trzeba 
przygotować?"

(2) Po nałożeniu i zdjęciu ^ 
czapek przez Andrzeja.
- „Czy wystarczy czapek 
dla tych ludzików?"
„Nie będzie za dużo?"

(3) - „Dlaczego tak myślisz?'

Szeptem odlicza 8 czapek, pozostałe odsuwa.

- „Wystarczy."
- „Nie."

- „Bo czapek nie ubyło ani nie przybyło."

D

(1) - „Ile trzeba przygoto
wać numerów?"

(2) - „Przygotuj ..."

(3) Odsuwam numerki od lu
dzików.
- „Skąd wiesz, że do
brze. .."

- „Osiem."

Odlicza numerki na sztabce, w milczeniu prze
suwając palcem, po czym odpina dwa ostatnie - 
9, 10 - i oddaje.

-wBo liczyłem numerki."
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E

(1) - „Policz, ile jest
n ipionków? Liczy szeptem, wyjmując pionki pojedynczo 

z pudełka.
- „Szesnaście."

(2), - „A ile będzie pionków, 
gdy zaczniesz liczyć od 
tego?"
- „A ile..." itd.?

„Też szesnaście."
„Też szesnaście."

„Bo ich. nie przybyło ani nie ubyło."(3) - „Dlaczego?"

Andrzej w zadaniu A przypuszcza, że licząc ludziki w zmienionej kolej

ności uzyska tę samą liczbę, ale nie jest tego pewny, więc liczy ponownie. 

Mimo że przypuszczenie potwierdziło się, przy innym ludziku początkowym znów 

zaczyna liczyć, gdy trochę wymuszam na nim przerwanie liczenia, niepewnie od

powiada o s i e m .  Na pewno podejrzewa stałość liczby osiem, ale nie rozumie 

przyczyn tego zjawiska, więc nie próbuje go uzasadnić.

W zadaniu B wyraźnie korzysta z przypądkowej regularności ułożenia ludzi

ków, przelicza je po dwa, albo globalnie dostrzega dwie utworzone czwórki i 

wie, że w sumie tworzą one ósemkę. Dopiero zburzenie tej regularności i uogól

nienie doświadczenia pozwala mu oderwać się od liczenia i uzasadnić stałą li

czbę ludzików tym, że ich nie przybyło ani nie ubyło.

W zadaniu C, podobnie jak Renatka, o liczbie czapek wnioskuje z liczby 

ludzików i proponowanego przyporządkowania między nimi. Uzasadniając fakt, że 

zdjętych i odsuniętych na bok czapek wystarczy dla ludzików, powołuje się 

na niezmienioną ich liczbę. W domyśle powołuje się też na wcześniejsze przy

porządkowanie; sądzę, że można interpretować jego wypowiedź tak: „Czapek nie 

ubyło ani nie przybyło, a przedtem wystarczyło, to i teraz wystarczy."

W zadaniu D wie, że trzeba przygotować 8 numerków, skupia się na ich 

odliczeniu i liczeniem uzasadnia prawidłowe ich przygotowanie. Nie widzi po

trzeby sprawdzania, że numerki można przydzielić wszystkim ludzikom (inaczej 

niż Renatka). Prawdopodobnie uważa to za oczywiste, gdyż ludzików jest 8 i nu

merków 8.
Pionki (w zadaniu E) przelicza tylko jeden raz, jest pewien, że licząc je 

w innej kolejności otrzyma tę samą liczbę, a uzasadnia to tym, że ich ani nie 

ubyło, ani nie przybyło.
Andrzej, podobnie jak Renatka, w trakcie rozwiązywania zadań uogólnił swe 

doświadczenia i w ostatnim zadaniu wykazał świadomość niezależności liczby od 

kolejności przeliczania. Andrzeja także zaliczam do dzieci „niekonserwujących",
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bo liczył dodatkowo ludziki w innej kolejności i dwukrotnie liczył je dodatkowo 

w zmienionej konfiguracji.
Pozostałe dzieci, które również zaliczam do „niekonserwujących", tylko 

jeden raz sprawdzały przez ponowne przeliczenie czy liczba ulegnie zmianie. 

Czyniły to przy zmianie kolejności liczenia lub przy innym ułożeniu liczonych 

przedmiotów. Wśród nich znalazła się też Monika - 11, która przeliczyła ludziki 

ustawione w szeregu, po czym stwierdziła: „Nie musiałam liczyć, ale tak sobie 

spróbowałam."

P r z y k ł a d y  3, 4 i 5 protokołów z wywiadu

Lp.
27
28 
23

Imię dziecka 
ULA 
ALEK 
DAGMARA

Przedszkole 
Przedszkole 
Szkoła nr 35

nr 155 
nr 57

P Y T A N I A DZIAŁANIE I WYPOWIEDZI:

ULI ALKA DAGMARY

A
(1) - „Policz ile jest

ludzików" Liczy półgłosem Liczy w milczeniu Liczy głośno
przesuwając. przesuwając. przesuwając.
- „Jeden, dwa, - „Osiem." - „Jeden, dwa,
..., osiem. 
- „Osiem."

..., osiem. 
- „Osiem."

(2) - „Ile ludzików
będzie, gdy zacz
niesz liczyć od 
tego?"
- „Ile ludzików 
będzie, gdy zacz
niesz liczyć od 
tego?"

„Osiem."

„Osiem."

„Osiem."

„Osiem."

„Tyle samo.

„Tyle samo.

(3)

B
( 1)

- „Dlaczego tak 
sądzisz?" - „Dlatego, że 

wcale nie ubywa 
i jest 8 cały 
czas. Jak będę 
zaczynać od każ
dego z tych oś
miu, to będzie 
ich 8 cały czas.

- „Przypomnij, 
ile jest ludzi
ków"

- „Bo obojętne, 
od którego się 
zacznie liczyć 
to i tak będzie 
8 . "

H

- „Wszystkich 
ludzików jest 
tyle samo i nie 
ważne, od które
go się zaczyna, 
jest tyle samo."

lOsiem. ,Osiem. ,Osiem.
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(2) Ludziki usta-
wiono w szeregu.
- „Ile teraz 
jest ludzików?" 
Ludziki ustawiono

- „Też osiem." - „Osiem." - „Tyle samo."

w dwuszeregu.
- „A ile teraz?" - „Osiem." - „Osiem." - „Tyle samo."
Ludziki rozrzu-
cono chaotycznie. 
- „A ile teraz?" - „Osiem." - „Osiem." - „Tyle samo."
- „Dlaczego?" - „Dlatego, że - „Bo obojętne, - „Nie ważne, jak

cały czas jest 8, w jakim układzie się ustawi, i tak
a ty przekładasz są, to i tak jest ich jest tyle
w różnej kolej
ności i w różne 
kształty."

8." samo."

C
(1) - „Ile czapek 

trzeba przygo
tować?" - „Osiem." - „Osiem." - „Osiem."

Odlicza półgło- Odlicza szeptem: Odlicza szeptem:
sem: - „Jeden, dwa, - „Jeden, dwa,
- „Jeden, dwa, ..., osiem." ..., osiem."

• ..., osiem." oddaje 2. 2 oddaje.
2 oddaje.

(2) - Po nałożeniu
i zdjęciu czapek
- „Czy wystarczy 
czapek dla tych 
ludzików?"
- „Nie będzie

- „Wystarczy." - „Wystarczy." - „Wystarczy."

za dużo?" - „Nie." - „Nie." - „Nie."
(3) - „Dlaczego tak 

myślisz?" - „Bo czapek jest - „Ponieważ jest - „Jest tyle samo
8, a ludzików też 8 ludków i 8 cza- czapeczek ile lu-
8." pek." dzików. Wiem, bo 

zakładałam im."

D
(1) - „Ile trzeba 

przygotować nu
merów?" - „Osiem." - „Osiem." - „Osiem."

(2) - „Przygotuj..." Odpina ze sztabki Odpina ze sztabki Odlicza na sztab-
numery 9,10 i od- numery 9,10 i od- ce 8 numerów, po-
suwa. daje. zostałe oddaje.

(3) Odsuwam numerki 
od ludzików.
- „Skąd wiesz, 
że dobrze...?" - „Bo ludzików Przykłada numer - „Wystarczy, bo

jest 8 i numerków „1" do ludzika, liczyłam. Jest ich
8, bo widzę, że potem rezygnuje. 8, a ludzików też# 

Ja znam cyfry dosą po kolei i tu - - „Ale wystarczy,
pokazuje ostatni - 
jest 8."

bo tu jest 8 lud
ków, bo widać os-

pięciu."

tatnią ósemkę, wi
dać, że nie są po
kręcone ."
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E
( 1)

(2)

(3)

- „Policz, ile 
jest pionków?"

- „A ile będzie 
pionków, gdy zacz
niesz licżyć od 
tego?"
- „A ile... itd.?"

- „Dlaczego?"

Liczy półgłosem 
układając piony 
w szeregu:
- „Jeden, dwa, 
..., szesnaście."

- „Szesnaście."
- „Szesnaście."

- „Bo to jest 
znowu to samo py
tanie co z ludzi
kami . Jakbym od 
każdego zaczęła 
liczyć, to by by
ło 16, bo ich nie 
ubywa, ani nie 
przybywa."

Liczy szeptem, 
wykładając pio
ny na stos.
- „Jeden, dwa, 
..., szesnaście."

- „Szesnaście."
- „Szesnaście."

- „Bo obojętne, 
od którego się 
zaczyna liczyć, 
to będzie 16."

Liczy szeptem, 
wyjmując z pudeł
ka na stos.
- „Jeden, dwa, 
..., szesnaście."

- „Szesnaście."
- „Szesnaście.."

- „Nie ważne, od 
którego się za
czyna liczyć."

Ulę, Alka i Dagmarę zaliczam do grupy dzieci „konserwujących" w sensie 

metody badania. Alek i Ula powołują się w odpowiedziach i uzasadnieniach na 

stałość konkretnej liczby (też 8; tu 8 i tu 8; będzie 16), natomiast Dagmara - 

głównie na stałość liczebności (tyle samo). Wskazywać by to mogło na przyswa

janie liczby przez Dagmarę „drogą piagetańską". U Alka i u Uli (zwłaszcza w 

porównaniu z rozmową próbną przeprowadzoną ponad rok wcześniej) zaznacza się 

wpływ znajomości procedury przeliczania na uświadomienie i przekonanie o kon

serwacji liczby, co świadczyć może o drodze rozwoju „od liczenia ku pojęciu 

liczby". (Por. Gelman, Gallistel, 1978, str. 12.)

3.2. Typy odpowiedzi i przebieg rozwiązywania kolejnych zadań z wywiadu

Analiza wszystkich odpowiedzi pozwala na wyróżnienie kilku ich typów, co ułat

wia ustalenie liczby uczniów wykazujących w odpowiedzi na dane pytanie konser

wację liczby lub ujawniających jej brak.

Typy odpowiedzi zestawione są w tabeli 1, której ostatnia kolumna zawiera 

liczby uczniów wykazujących interweniującą w danym zadaniu formę konserwacji. 

W tabeli tej zanotowano, że wszyscy badani w odpowiedzi na pytanie A(l)(Ile 

jest ludzików?) poprawnie przeliczają ludziki i podają ich liczbę. W odpowie

dzi na pytanie A(2)(Ile ich będzie, gdy zaczniesz liczyć od tego?): (a) Bez 

liczenia 21 uczniów stwierdza - „też 8", a 5 uczniów . „tyle samo", (b) 7 dzie

ci zaczyna liczyć, lecz powstrzymywane pytaniem (Czy musisz liczyć?) odpowiada
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z przekonaniem „też 8". (c) 6 dzieci przelicza ludziki poczynając od wskazanego 

i stwierdza, że jest ich „też 8" (5 dzieci) lub „tyle samo" (1 dziecko). Gdy 

ponawiam pytanie a (2)wskazując innego ludzika początkowego, dzieci te odpowiada

ją poprawnie już bez liczenia, (d) 1 dziecko przelicza ludziki w zmienionej 

kolejności dwukrotnie by stwierdzić, że jest ich „też 8". Przyjmuję, że w kon

tekście pytania A 33 dzieci (z wiersza (a) 21+5 oraz z wiersza (b) 7) wykazuje 

konserwację liczby względem kolejności przeliczania.

W analogiczny sposób zestawiono w tabeli 1 informacje o odpowiedziach bada

nych dzieci na pozostałe pytania (B, C, D, E).

T a b e l a  1

PYTANIA TYPY ODPOWIEDZI LICZBA
UCZNIÓW

A.

Przeliczanie 
ludzików 
w różnej 
kolejności

1. Ile? Poprawne przeliczanie i wynik 40

2. Ile? - po 
zmianie 
kolejności 
liczenia

(a) „Też 8."/„Tyie samo." 21/5 33
(b) Powstrzymywane od liczenia: „Też 8." 7
(c) Przelicza 1 raz: „Też 8"/„Tyle samo." 5/1
(d) Przelicza 2 razy: „Też 8." 1

B

Liczba ludzi
ków w różnych 
konfigura
cjach

1. Ile? . 8 ’ 40

34
2. Ile? - po 

zmianie 
konfigu
racji

(a) „Też 8."/„Tyle samo." 32/2
(b) 1 raz przelicza: „8" 4
(c) 2 razy przelicza: „8" 2

C

Dobieranie 
czapek dla 
ludzików

1. Ile czapek (a) „8" 39

39
(b) Nakłada bez liczenia 1

2. Czy wys
tarczy 
czapek?

(a) „Tak".

(b) Sprawdza nakładając
39

1

D

Dobieranie 
numerów dla 
ludzików

1. Ile nume
rów „8" 40

402. Sposób 
przygotowa
nia numerów

(a) Odrzuca bez liczenia nr 9,10 27
(b) Odlicza numery 1-8

(c) Przypina numery bez liczenia
11

2
E

Przeliczanie 
pionków w 
różnej kolei- 
ności

1. Ile? „16" 39

40
„18" - błąd w przeliczaniu 1

2. Ile? - po 
zmianie ko
lejności 
liczenia

„Też 16."/„Tyle samo." 35/5
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Na podstawie tabeli 1 można uzyskać następujące informacje:

- Wszystkie dzieci poprawnie umieją przeliczać przedmioty, to znaczy: wy

mieniają we właściwej kolejności liczebniki, synchronicznie wskazują liczone 

przedmioty i wynik określają ostatnim wymienionym liczebnikiem. (Tylko Piotr - 

39 popełnił jeden błąd w zadaniu E: liczył - po dwa - 16 pionków i pomyłkowo 

jedną parę policzył dwa razy. Potem, nieświadomy pomyłki, konsekwentnie twier

dził, że niezależnie od kolejności przeliczania będzie 18 pionków bo nikt ich 

nie odbierał, to znaczy nie odejmował. Gelman i Gallistel (1978, rozdział 12) 

podkreślają, iż istotne jest odróżnienie pomyłek od nierozumienia pewnych pro

cedur, gdyż czym innym jest, na przykład, znajomość zasad „jak przeliczać", 

a czym innym jest sprawność w ich stosowaniu.

- Większość dzieci wie, że kolejność przeliczania nie wpływa na uzyskaną 

liczbę. W zadaniu A pojawiają się w związku z tym zagadnieniem cztery typy 

odpowiedzi: (a) 26 osób wyraża stałość liczby przeliczanych ludzików sponta

nicznie, w tym 21 dzieci używając określenia „też 8", a 5 dzieci używając 

zwrotu „Tyle samo", (b) 7 osób liczy, ale powstrzymane pytaniem: „Czy musisz 

liczyć?", osoby te przerywają liczenie i bez wahania stwierdzają, że ludzików 

będzie „też 8". (c) 6 dzieci, mimo powstrzymywania, przelicza ludziki w zmie

nionej kolejności jeden raz i dopiero wtedy stwierdza, że jest ich „też 8" 

(3 dzieci) lub „tyle samo" (1 dziecko). Po ponownej propozycji zmiany kolej

ności przeliczania, dzieci te bez wahania stwierdzają, że liczba ludzików nie 

ulegnie zmianie, (d) Tylko jedna Renatka uparcie przelicza ludziki w zmienionej 

kolejności dwa razy, by stwierdzić, że jest ich za każdym razem 8.

Uznaję, że dzieci udzielające odpowiedzi typu (a) lub (b) wykazują, w kon

tekście zadania A, świadomość konserwacji liczby względem kolejności przelicza

nia. W analogicznym zadaniu E już wszystkie dzieci, bez chęci przeliczania, 

stwierdzają niezmienność liczby w stosunku do kolejności przeliczania.

- Większość dzieci wykazuje świadomość stałej liczby przedmiotów, mimo 

zmiany ich ułożenia. Przyjmuję, że są to te dzieci, które udzielają w zadaniu 

B(2) odpowiedzi typu (a).

- Prawie wszystkie dzieci (39 osób), na podstawie wzajemnie jednoznacznego 

przyporządkowania między dwoma zbiorami i znanej liczby elementów pierwszego 

zbioru, wnioskują o liczebności drugiego (zadanie C). Przekonane są też o tym, 

że równoliczność obu zbiorów zostanie zachowana, mimo zburzenia przyporządko

wania. Dzieci te udzielają w zadaniu C(JL) i C(2) odpowiedzi typu (a).

Tą samą formą konserwacji, w kontekście zadania D, dysponują wszystkie 

dzieci, podają one poprawnie liczbę numerów potrzebnych dla ludzików. Sposób
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przygotowania numerów nie dotyczy bezpośrednio konserwacji, rzuca natomiast 

światło na uświadomienie związku między porządkowym a kardynalnym aspektem 
liczb naturalnych; wykazuje go 27 dzieci.

Poniższy graf ilustruje, jak zmieniła się liczba dzieci udzielających 

odpowiedzi, które wykazują daną formę konserwacji liczby lub ujawniają jej 

brak, w zależności od pytania.

Liczba 
odpowiedzi 
wykazujących 
daną formę 
konserwacji

Liczba 
odpowiedzi 
ujawniają
cych brak 
konserwacji

A. Przeliczanie Konserwacja
ludzików liczby
w różnej względem ->
kolejności kolejności

przeliczania

B. Liczba Konserwacja
ludzików liczby
w różnych względem —>
konfigura przeobrażeń
cjach zbioru

C. Dobieranie Konserwacja -i

czapek liczby
dla ludzików w stosunku

do bijekcji

D. Dobieranie Konserwacja
numerów liczby _>
dla ludzików w stosunku

do bijekcji

E. Przeliczanie Konserwacja
pionków liczby
w różnej względem
kolejności kolejności

przeliczania.

V
40

[30]: liczba dzieci konserwujących.
(7) + (3): liczba dzieci niekonserwujących.

Liczba odpowiedzi wskazujących na dysponowanie przez dzieci różnymi for

mami konserwacji liczby ulegała w poszczególnych zadaniach wahaniom: w zadaniu a
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33 dzieci wykazało konserwację liczby względem kolejności przeliczania, ale 

tylko 30 z nich rozporządzało następnymi formami konserwacji.

Również liczba odpowiedzi ujawniających brak poszczególnych form konserwa

cji ulegała zmianom:

7 dzieci ujawniło (w zadaniu A) brak konserwacji względem kolejności prze

liczania, 4 z nich wykazało jednak (w zadaniu B) konserwację liczby względem 

przeobrażeń zbioru, ale 3 innych ujawniło jej brak.

Konserwacja liczby w stosunku do przyporządkowania wzajemnie jednoznacz

nego między zbiorami wydaje się bardziej dostępna dzieciom niż pozostałe dwie 

formy konserwacji.

Zarysowuje się wyraźnie uczący wpływ rozwiązywania poszczególnych zadań 

wywiadu, w jego rezultacie konserwację liczby względem bijekcji (w zadaniu D) 

i kolejności przeliczania (w zadaniu E) wykazują już wszystkie dzieci. Nie 

można stąd wnioskować o wykazywaniu przez te dzieci konserwacji liczby w kon

tekście innej listy zadań, ale rozwiązywanie tego typu problemów może wspomóc 

uświadomienie sobie przez dziecko konserwacji liczby.

3.3. Dzieci „konserwujące" i „niekonserwujące"

Na podstawie wyróżnionych typów odpowiedzi i przebiegu rozwiązywania poszcze

gólnych zadań wywiadu dzielę badane dzieci na dwie grupy.

Dzieci wykazujące wszystkie trzy formy konserwacji liczby w odpowiedziach 

na wszystkie pytania wywiadu uznaję za „konserwujące liczbę w sensie zastosowa

nej metody badania". Stanowią one większość (30 uczniów, tj. 73%). Nie wiem 

czy wszystkie pozostałyby „konserwującymi" w świetle innego wywiadu, w szcze

gólności postawione wobec zadań z pewną nie znaną im liczbą elementów (np. 

przesypywanie dużej liczby kuleczek do naczyń o różnych kształtach), dlatego 

twierdzę jedynie, że uznaję je za „konserwujące w sensie metody badania".

Z tej ograniczonej wartości diagnostycznej zastosowanego wywiadu wynikają 

dosyć surowe kryteria zaliczania do grupy „konserwujących" (z tego powodu wspo

mniana wcześniej Monika - 11 nie trafiła do tej grupy).

Trzeba tu dodać, że zjawisko konserwowania liczby jest złożone i obecnie 

żaden test nie zasługuje na miano diagnostycznego względem niego (w takim sen

sie, w jakim na przykład psychologiczny test IQ jest uznawany za diagnosty

czny w stosunku do poziomu inteligencji).

Na podstawie wyników wywiadu uznaję 10 dzieci (25%) za „niekonserwujące". 

Są to te dzieci, które nie wykazały się konserwacją liczby co najmniej w jed

nym zadaniu. Żadne z tych dzieci nie odpowiedziało błędnie na którekolwiek
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pytanie; tam gdzie nie znały odpowiedzi, liczyły ludziki drugi raz lub nakłada

ły czapki czy przypinały numerki, by stwierdzić, że jest ich taka sama liczba, 

jak ludzików. Rezultaty uzyskane przez dzieci zaliczone do „niekonserwujących" 

zestawione są w tabeli 2. Wszystkie dzieci z tej grupy wiedziały, że zmiana

Tabela 2

Pytania

Dzieci A B C D E

TOMEK - 2 + - + + +

MONIKA - 11 + - + + +

RENATKA - 12 - - + + +

KRZYŚ - 17 - + + + +

MARTA - 25 - + + + +

URSZULA - 26 - - + + +

ANDRZEJ - 29 - - + + +

ROBERT - 33 + - + + +

KASIA - 35 - + + + +

AGNIESZKA - 38 - +'* - + +

+ Odpowiedź wykazująca konserwację liczby.

- Odpowiedź ujawniająca brak konserwacji liczby.

kolejności przeliczania pionków nie powoduje zmiany liczby (zadanie E). Sześ

cioro z nich ujawniło brak konserwacji liczby tylko w jednym zadaniu, czworo" 

w dwóch zadaniach. Żadne dziecko nie ujawniło braku konserwacji w więcej niż 

dwóch zadaniach. Sądzę, że są to dzieci mające pewne predyspozycje, które 

można - poprzez nauczanie - rozwijać tak, by osiągnęły one poziom konserwacji 

liczby na poziomie początków klasy I.

3.4. Typy uzasadnień

Prawie wszystkie dzieci podejmują próbę uzasadnienia swych odpowiedzi, powołują 

się przy tym na niezmienność konkretnej liczby (mówiąc np. „też 8") lub na 

niezmienność liczebności zbioru (poprzez określenie „tyle samo"). Często wy

mieniają fakt, że nie dodano, ani nie odjęto żadnych elementów. Tak więc, 

z jednej strony, podkreślają ‘niezmienność zbioru „od wewnątrz", z drugiej
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strony brak czynności wykonywanych nad zbiorem „z zewnątrz". Ponadto powołują 

się też na konkretne zrealizowane przyporządkowanie wzajemnie jednoznaczne.

Poniżej przytaczam przykłady różnych typów uzasadnień.

(A) Przykłady jawnego powołania się na liczbę:

P a w e ł  -1, pytanie A: „8, liczyłem raz, to wiem."

J a k u b  -8, pytanie A: „Też 8, bo mógłbym zacząć od tego, to też 8 

i obojętne od którego, też 8. Od wszystkich."

R a d e k  - 14, pytanie A: „Bo wszystkich ludzików jest 8, to od każdego 

można liczyć i będzie 8." Pytanie E: „Bo razem wszystkich (pionków) jest 16, 

mogę od którego chcę liczyć, tak jak ludziki, tylko ich było 8."

P a u l i n k a  - 32, pytanie E: „Bo najpierw jak się policzy, to jest 16 

(pionków), to potem jest 16. Jak się ludziki policzy wpierw to jest 8 i też 

wciąż 8." Pytanie B: „Bo tyle pani dała, że jest 8."

U r s z u l a  - 26, pytanie B: „Bo jak jest 8 ludzików, to zawsze będzie 8."

T o m e k  - 10, pytanie C: „Bo ludzików 8 i czapek 8."

M a r t a  - 25, pytanie D: „Wystarczy, bo jest 8 ludzików i 8 numerów, bo

jest 8 na końcu i są po kolei."

(B) Przykłady uzasadnień, w których powoływano się na liczebności zbiorów 

przy pomocy określenia „tyle samo".
L u c y n a  - 22, pytanie A: „Bo tych ludzików jest tyle samo zawsze."

P a w e ł  - 19, pytanie E: „Bo jest co chwilę tyle samo, kolor nie ważny."

P a w e ł  - 3, pytanie B: „Bo tyle samo jest ludzików i tylko są pomiesza

ne i jest tyle samo." Pytanie C: „Bo jak było tyle samo ludzików i czapek przed 

chwilą, to teraz też jest tyle samo czapek i ludzików."

R o b e r t  - 13, pytanie D: „Wystarczy (numerów), bo tyle samo dałem ile 

ludzików."

(C) Przykłady uzasadnień, w których zwrócono uwagę na to, że elementów nie 

przybywa lub nie ubywa:
A g n i e s z k a  - 5, pytanie A: „Nie może być 9, bo bym musiała jeden do

łożyć."
L u c y n k a  - 22, pytanie B: „Nikt ich na razie nie zabrał i są wszy

stkie."
R o b e r t  - 13, pytanie C: „Bo jakby się wzięło jedną czapkę albo jednego 

ludzika, to by nie starczyło czapek dla ludzików."

J a k u b  - 8, pytanie E: „Byłoby inaczej', jakby pani odjęła lub dodała."
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(D) Czasem dzieci uzasadniają równoliczność konkretnym przyporządkowaniem: 

A g n i e s z k a  - 38, pytanie C: „Wystarczy, bo przed chwilą ubierałam." 

M a r c i n  - 36, pytanie C: „Bo były na głowach i nie brakowało."

M o n i k a  - 11, pytanie D: (Przypina ludzikom numery.) „Wystarczy, bo 

dla każdego ludzika jest cyferka."

Liczbowe zestawienie różnych typów uzasadnień stosowanych przez dzieci 

zawiera tabela 3.

T a b e l a  3

Typ uzasadnienia

O d p o w i e d ź ^ ^ ^  
na pytanie

liczbowe ■■tyle
samo"

„nie uby
ło nie 
przyby
ło"

w opar
ciu 0 
przypo
rządko
wanie

brak
uzasad
nienia

(A) Przeliczanie ludzików 
w różnej kolejności 18 8 9 - 6

(B) Liczba ludzików 
w różnym układzie 11 9 20 - 3

(C) Dobierania czapek 
dla ludzików 23 4 5 18 0

(D)
Dobieranie numerów 
dla ludzików

33 2 0 5 2

(E) Przeliczanie pionków 
w różnej kolejności 16 12 18 - 1

Razem 101 35 52 23 12

Dzieci w swych odpowiedziach najczęściej powoływały się na liczby: w 101 

na 211 udzielonych uzasadnień (niektóre dzieci uzasadniały jedną odpowiedź pod

wójnie). W 35 przypadkach użyły sformułowania „tyle samo". 52 razy stwierdzały, 

że nie dodano lub nie odjęto elementów.' 23 razy uzasadniały równoliczność zbio
rów przyporządkowaniem wzajemnie jednoznacznym. W 12 przypadkach dzieci odmówi

ły uzasadnienia.
Różnorodność uzasadnień świadczyć może o różnych drogach wiodących dziecko 

do konserwacji liczby. W szczególności, przypuszczam, że znajomość liczebników 

oraz procedury przeliczania może mieć - obok klasyfikacji i znajomości procedu

ry tworzenia przyporządkowania wzajemnie jednoznacznego - wpływ na uświadomie

nie sobie przez dzieci zasady konserwacji liczby.



92 A. URBAŃSKA

4. Wnioski i hipotezy

Analiza wyników badań 40 uczniów kończących klasę zerową nasuwa następujące 

wnioski i hipotezy:

1. 25% badanych nie rozporządza konserwacją liczby. Częściej ujawnia się 

brak konserwacji liczby względem kolejności przeliczania i konfiguracji ele

mentów niż w związku z przyporządkowaniem wzajemnie jednoznacznym. To wydaje 

się zrozumiałe. Przyporządkowanie dzieci realizują czynnościowo, dobierając 

elementy funkcjonalnie, pod kontrolą wzroku. Nawet po zburzeniu tego przypo

rządkowania mogą przywołać jego obraz wzrokowy lub ruchowy z pamięci. Nato

miast podczas przeliczania widoczny jest tylko zbiór przedmiotów; zbiór li

czebników pojawia się po jednym elemencie, i tylko głosowo-słuchowo; również 

przyporządkowanie liczebnika przedmiotowi realizowane jest po jednej parze 

tylko przelotnym gestem. Przywołanie z pamięci tego słuchowo-ruchowo-wzroko- 

wego obrazu jest trudniejsze.
2. 75% badanych rozporządza konserwacją liczby w trzech wyróżnionych 

w rozdziale 1.1 formach w zaproponowanych im sytuacjach.

Wniosku tego nie można uogólniać, gdyż dysponowanie konserwacją liczby 

zależne jest od kontekstu sytuacyjnego. W szczególności, niektóre badania 

(Gelman, Gallistel, 1978) wykazują różnice w konserwowaniu liczebności zna

nych i nie znanych.
3. Badane dzieci w większości ujawniły predyspozycje do uświadomienia so

bie konserwacji liczby, a zaproponowane w wywiadzie sytuacje problemowe umożli

wiły im dostrzeżenie niezmienności liczby; w wielu przypadkach wyzwoliły próby 

samodzielnego uogólnienia spostrzeżeń podczas rozwiązywania zadań (7 uczniów 

„niekonserwujących" w zadaniu A, zachowuje liczbę w analogicznym zadaniu E). 

Prawdopodobnie dzieci kończące klasę zerową w większości dysponują takimi pre

dyspozycjami, możliwe jest też dobranie odpowiednich zadań pozwalających na 

dokonywanie przez dziecko samodzielnych uogólnień zbliżających je do uświado

mienia sobie konserwacji liczby.
4. Żadne dziecko nie pozostało bezradne wobec stawianych mu w wywiadzie 

pytań, żadne nie udzieliło końcowej odpowiedzi błędnej. Wszystkie dzieci pod

czas rozwiązywania zadań wykorzystywały z powodzeniem swą kompetencję liczbową. 

Ujawniły to odpowiadając na pytania i uzasadniając swe odpowiedzi.

Sądzę, że problem związku między rozwojem kompetencji liczbowej a dyspono

waniem niezmienniczością liczby pozostawać będzie jeszcze dość długo otwarty. 

Wydaje się jednak, że w kształtowaniu pojęcia liczby obydwa czynniki są ważne 

i obydwa oddziałują na siebie wspierająco.
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3. Uwagi końcowe

Zagadnieniem konserwacji liczby zajmowała się na marginesie innych badań Helena 

Siwek (1985). Badała ona 51 uczniów klas pierwszych szkół krakowskich w roku 
1983, dając m.in. następujące zadania:

(a) Przed uczniem kładziemy kilka klocków prostokątnych. „Policz ile jest 

klocków?" Wskazujemy inny klocek. „Ile będzie klocków, gdy zaczniemy liczyć 
od tego?"

(b) Zostawiamy klocki prostokątne z poprzedniego zadania. „Chcemy budować 

domki z prostokątów i trójkątów." Demonstrujemy nakładając klocek trójkątny na 

prostokątny. „Ile potrzebujesz klocków trójkątnych?"

W tabeli 4 zestawione są wyniki badań H. Siwek i moich.

T a b e l a  4

Badania Pytania % dzieci „konser
wujących"

H. Siwek:
51 uczniów 
klasy 1, ko
niec roku 
szkolnego 
1982/83

Przeliczanie klocków w różnej 
kolejności

59 (+16 uogólnia
jących po 2-krot- 
nym przeliczeniu)

Dobieranie domkom daszków 90

Własne:
40 uczniów, 
klasy zerowej, 
czerwiec-lipiec 
1985 roku

Przeliczanie ludzików w różnej 
kolejności

82,5 (+7,5 uogól
niających po 1- 
lub 2-krotnym 
przeliczeniu)

Dobieranie ludzikom czapek 97,5

Wyniki badań różnią się. Nie usprawiedliwia tej różnicy ani dobór uczniów 

do badań, przeciwnie, młodszy wiek dzieci z klasy 0 mógłby wpłynąć na gorsze 

wyniki; ani dobór zadań, które były równoważne.
Sądzę, że ujawnia się tu duża trudność w badaniu omawianego zjawiska i 

czułość jego na różne składowe procesu badania, m.in. niuanse w sformułowaniu 

pytań i osobę badającego. (W badaniach H. Siwek uczestniczyli studenci naucza

nia początkowego.)
W obu badaniach zarysowuje się różnica między dysponowaniem przez dzieci 

konserwacją liczby względem kolejności przeliczania a rozporządzaniem konser

wacją liczby w związku z wzajemnie jednoznacznym przyporządkowaniem dwu zbio

rów; pierwsza jest słabiej uświadomiona.
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Zagadnienie dojrzałości operacyjnej na poziomie konkretnym (a więc między 

innymi, zagadnienie konserwacji liczby) było przedmiotem zainteresowania 

E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz H. Moroza, 3. tyska, M. Wojnowskiej, w ramach 

badań nad diagnozowaniem działalności matematycznej dzieci z klas początkowych 

(Gruszczyk-Kolczyńska i in., 1985, str. 205-212). Autorzy przyjęli założenie, 

biorąc pod uwagę operatywny charakter pojęć matematycznych, że elementarne 

formy wnioskowania w matematyce wyznaczają dojrzałość rozumowania na poziomie 

operacji konkretnych, a potem formalnych. Na podstawie tego założenia sformu

łowali hipotezę, że uistnieje zależność pomiędzy efektywnością uczenia się ma

tematyki a dojrzałością operacyjną rozumowania na poziomie konkretnym". Zgod

nie z przyjętym założeniem teoretycznym (na podstawie badań Piageta i Brunera) 

dzieci rozpoczynające naukę matematyki powinny już dysponować dojrzałością 

rozumowania, w szczególności w zakresie konserwacji wielkości dyskretnych i 

szeregowania elementów. Istnieją jednak duże różnice indywidualne w tempie doj

rzewania intelektualnego, potwierdziły to badania testowe wśród uczniów klas 

I, II i III. Wyniki badań autorzy zebrali w tabeli, której fragment dotyczący 

klasy I zamieszczam w tabeli 5.

T a b e l a  5

\Efekty uczenia 
NySię matematyki 

Po- \  
ziom n . 
dojrża- 
łości ope- 
racyjnej X. 
rozumowania

Poziom wiadomości i umiejętności 
matematycznych

Razem
niekorzyst
ny, poniżej 
średnich wy
ników

korzystny 
nie przekra
czający śred
nich wyników

bardzo 
korzystny 
powyżej 
tzw. prze
ciętnego 
poziomu

rozumowanie na po
ziomie operacji 
konkretnych

6 15 29 50

rozumowanie na po
ziomie przedopera- 
cyjnym (wraz z fazą 
przejściową)

24 24 6 54

Razem 30 39 35

W wyniku analizy statystycznej uzyskanych wyników (dotyczących klas I-III) 

autorzy przyjęli hipotezę, że „wraz ze wzrostem dojrzałości operacyjnej na po

ziomie konkretnym wzrastają osiągnięcia uczniów w uczeniu się matematyki".
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Z zestawionych wyników (tylko dla klasy I) można wysnuć ponadto inne in

formacje. Wśród 104 uczniów klasy I 54 nie osiągnęło dojrzałości operacyjnej 

rozumowania na poziomie konkretnym. 24 wśród nich to uczniowie słabi; 24 

osiąga wyniki przeciętne, a 6 nawet bardzo dobre. Z drugiej strony, 6 uczniów - 

mimo dojrzałości operacyjnej rozumowania - przedstawia niekorzystny poziom wia
domości i umiejętności matematycznych.

Jakie zatem inne czynniki, poza dojrzałością, umożliwiają osiąganie co 

najmniej przeciętnych wyników? Jakie czynniki utrudniają uzyskiwanie takich 

wyników, mimo wykazywanej dojrzałości? (Autorzy zwracają uwagę na emocje towa

rzyszące pokonywaniu trudności intelektualnych).

Warto też zauważyć, że na 104 badanych dzieci ponad połowa (52%) nie 

osiągnęła wymaganej dojrzałości, nie jest zatem - w świetle przyjętych zało

żeń wynikających głównie z teorii Piageta - zdolna do uczenia się matematyki. 

Co czynić? Trudno postulować rozpoczynanie nauki w klasie I z chwilą osiągnię

cia dojrzałości, różnice wieku uczniów tej samej klasy rozciągałyby się w gra

nicach 1-3 lat. Nie wiemy, jak dopomóc tym dzieciom w dojrzewaniu, może począt

kowo przynajmniej w zakresie konserwacji wielkości dyskretnych i szeregowania 

elementów. Nazbyt optymistyczne wydają się interpretacje wyników pewnych badań 

(Beilin, 1968; Gelman, 1969; Shepard, 1974). Na przykład Gelman proponowała 

dzieciom 5-letnim, u których nie stwierdzono konserwacji liczby i.długości, 

32 odpowiednio dobrane problemy, przy czym po każdej odpowiedzi dziecka infor

mowała- je, czy była to odpowiedź dobra czy zła. W efekcie takiego ćwiczenia 

ponad 90% dzieci osiągnęło poziom konserwacji liczby i długości, a ponadto dro

gą transferu 55% dzieci osiągnęło poziom konserwacji objętości. W grupach kon

trolnych uzyskano wyniki: 20% dla konserwacji liczby i długości oraz 0% dla 

konserwacji objętości.
Informacje o przebiegu badań przedstawiono w publikacji niezbyt szczegó

łowo, wystarczająco jednak, by nasunąć skojarzenia takiego uczenia z trenin

giem. Zdaniem Bella (1983), porównanie metody i rezultatów Gelman, Beilina 

i Sheparda prowadzi do wniosku, że konflikt poznawczy, poparty natychmiastową 

oceną poprawności odpowiedzi, może być bardzo skuteczny w stymulowaniu rozwoju 

dziecka w zakresie konserwacji.
W prowadzonych przeze mnie badaniach również ów konflikt poznawczy wystą

pił, poparty, nie tyle natychmiastową oceną, ile zachętą do sprawdzenia odpo

wiedzi, a więc samooceny. W efekcie można zaobserwować pewien postęp w uświado

mieniu sobie przez dzieci zasad konserwacji, na przykład przeniesienia doś

wiadczeń z zadania A do zadania E.
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Wyjaśnienia wymaga jeszcze istnienie dużej różnicy między wynikami uzyska

nymi przez zespół Gruszczyk-Kolczyńskiej (52% dzieci na poziomie przedoperacyj- 

nym i pośrednim) a otrzymanymi przeze mnie (25% dzieci „niekonserwujęcych"). 

Otóż: przejawem dojrzałości operacyjnej na poziomie konkretnym jest konserwa

cja wielu cech, liczebność jest jedną z nich. Według Piageta, na przykład kon

serwacja liczebności może pojawić się przed konserwacją długości. Zatem wśród 

dzieci poziomu przedoperacyjnego - badanych pod kierunkiem Gruszczyk-Kolczyń

skiej - mogły znajdować się te, które konserwują liczebność, lecz nie konserwu

ją jeszcze innych cech.

Gruszczyk-Kolczyńska (1985) badała też dojrzałość operacyjnego rozumowania 

w zakresie „ustalania stałości ilości nieciągłych przy obserwowanych prze

kształceniach" w specyficznej grupie: wśród dzieci skierowanych do poradni 

wychowawczo-zawodowej z powodu ujawnionych dużych niepowodzeń w uczeniu się 

matematyki na poziomie klas'początkowych. Na 30 dzieci 11 (37%) osiągnęło doj

rzałość operacyjnego rozumowania we wspomnianym zakresie i mimo tej dojrza

łości miało niepowodzenia w uczeniu się matematyki.

Nasuwa się tu pytanie: jaki jest procent dzieci, które nie osiągnęły tej 

dojrzałości, w grupie uczniów nie mających dużych trudności w uczeniu się ma

tematyki. (W badaniach Penningtona (1980), większość uczniów niekonserwujęcych 

prawidłowo rozwiązywała zadania arytmetyczne „na dodawanie i odejmowanie").

Być może badania dzieci, które poprawnie rozwiązują zadania arytmetyczne 

i prawidłowo stosują procedury liczbowe w różnych sytuacjach, przy czym jedne 

wykazują się konserwacją liczby, a innym tej konserwacji brak, pozwoliłoby 

stwierdzić, czy istnieją różnice w sposobie pojmowania liczby przez dzieci 

z obu tych grup. Wyniki takich badań stanowiłyby krok ku naświetleniu związku 

między brakiem konserwacji liczby a możliwością korzystania z nauczania aryt

metyki .

Stałe, a w ostatnich latach wzmożone w świecie, zainteresowanie problemem 

konserwacji liczby, rozmaitość prowadzonych badań, powracanie do badań star

szych i próby nowej interpretacji wyników, świadczą o wciąż niezadowalającym 

zgłębieniu tego problemu.

Wciąż aktualne są, istotne dla dydaktyki matematyki, pytania:

- Czy z nauczania arytmetyki mogą skorzystać dzieci uznane, w sensie 

metody badania, za „niekonserwujące"?

- Jaki jest związek między rozwojem kompetencji liczbowej a dysponowaniem 

niezmienniczością liczby? (por. Schmidt, 1983).
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NUMBER CONSERVATION BY CHILDREN LEAVING THE KINDERGARTEN CLASS

S u m m a r y

The paper reports the method applied to, and results of, a research into 

number conservation among 40 children by the end of their K-class. Methodo

logical difficulties of this research are emphasized. Most of the children 

showed predisposition for conservation; 73% of them are conservers, according 

to the applied method.


