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W stęp

Niniejsza praca zawiera wyniki dwóch etapów badań1 przeprowadzonych w 
Polsce w latach 1992-94. Badania wstępne były wzorowane na badaniach 
Lynne Outhred z Macąuarie University w Australii (Outhred, Mitchelmore, 
1992), (Outhred, 1992). Z opisu zestawu zadań australijskich wiernie skopio
wano rysunki, jakie otrzymywały dzieci, niemożliwe jednak było dokładne od
tworzenie poleceń oraz pytań, jakie były stawiane w trakcie badania. Dlatego 
też sformułowania zadań polskich były niewątpliwie zmienione. Otrzymane 
wyniki oraz ich analiza wpłynęła na zmianę zestawu zadań. Badania właściwe 
stanowiły więc nową, znacznie rozwiniętą wersję badań.

Badania dotyczyły sposobów postrzegania przez dzieci struktury prosto
kąta wyłożonego jednostkowymi kwadratami. Prostokąt taki (rys. 1) będziemy 
nazywali pokratkow anym  prostokątem . Może on powstać przez odpowied
nie ułożenie jednakowych kwadratów, przez rysowanie pojedynczych kwadra
tów bądź przez rysowanie linii pionowych oraz poziomych. W pokratkowanym 
prostokącie można wyróżnić:

1. strukturę szeregów (jest ona schematycznie przedstawiona na rys. 2a, 
linie symbolizują gesty ręki pokazujące szereg kafelków);

2. strukturę kolumn (schematycznie przedstawiona na rys. 2b);

Przeprowadzone badania zostały częściowo finansowane z funduszu KBN — projekt 
badawczy nr 2 1221 9101.
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3. s tru k tu rę  szeregow o—kolum now ą (jed n oczesn e uchw ycen ie dw óch p o 
przedn ich  stru k tu r , rys. 2c).

Uczeń styka się ze strukturami szeregowo-kolumnowymi nie tylko w mat 
matyce, ale także w wielu sytuacjach z codziennego życia. Oto kilka pizykl 
dów:

kafelki w łazience ułożone tak jak na rys. 1,
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— dzieci w dwuszeregu (w obu szeregach ma być ta sama liczba dzieci),

— kapusta odpowiednio posadzona na grządkach, drzewa w sadzie,

— pokratkowany zeszyt.

Takie struktury występują także w wielu pojęciach matematycznych. Po- 
kratkowany prostokąt może służyć jako model, za pomocą którego można zilus
trować iloczyn liczb naturalnych. Obliczanie dwoma sposobami liczby kratek 
w takim prostokącie pomaga dostrzec prawo przemieńności mnożenia.

Intuicyjne uchwycenie struktury szeregowo-kolumnowej jest też niezbędne 
dla zrozumienia pojęcia pola prostokąta, a także przy posługiwaniu się m.in. 
układem współrzędnych, macierzami oraz przy pojęciu iloczynu kartezjań- 
skiego.

Analogiczną budowę szeregowo-kolumnową ma siatka kartograficzna, pla
ny miast, a nawet rozkłady jazdy pociągów przedstawione w postaci tabel.

Rozumienie struktury szeregowo-kolumnowej jest więc potrzebne zarówno 
w matematyce jak i w życiu codziennym, dlatego warto zwrócić uwagę, jak 
rozwija się świadomość takich struktur u dzieci w wieku od 6 do 9 lat.

Celem badań było ustalenie:
1. Jakie sposoby rysowania pokratkowanego prostokąta stosują dzieci?
2. Jakie dziecięce zachowania towarzyszą konstruowaniu pokratkowanego pro
stokąta?
3. Jak przebiega rozwój dziecięcej świadomości struktury szeregowo kolumno
wej w pokratkowanym prostokącie?

W opisanych w tym artykule badaniach głównym zadaniem ucznia było 
rysowanie pokratkowanego prostokąta po uprzednim skonstruowaniu go z go
towych elementów. Badania przeprowadzone były w Krakowie, obejmowały 
dzieci w wieku od 6 do 9 lat z przedszkoli oraz szkół. Opis tych badań poprze
dzimy analizą teoretyczną omawianych tu pojęć.

Pojęcie szyku szeregowo-kolumnowego

Pojęcie to objaśnimy najpierw na przykładach; później sformułujemy je w 
języku matematycznym.

Jajka na rysunku 3a ułożone są w szyku szeregowo kolumnowym prostokąt
nym typu 5 x 4 .  Jest tu 5 szeregów, w każdym są 4 jajka. Są tu też zarazem 
4 kolumny, a w każdej jest 5 jajek. Tak więc umawiamy się, że szeregi są 
poziome, a kolumny — pionowe. Słowo rząd może oznaczać zarówno szereg 
jak i kolumnę. Tak więc szereg to rząd poziomy, a kolumna to rząd pionowy.
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Terminologia matematyczna, którą doprecyzujemy później, będzie dostoso
wana od razu do przypadku ogólniejszego, a mianowicie obejmie również szyk 
szeregowo-kolumnowy ukośny. Na przykład, na rysunku 3b muszelki ułożone 
są w szyk typu 3 X 4. W badaniach opisanych w tej pracy szyk ukośny nie 
pojawił się.

rys. 3b

Określę matematyczny model pokratkowanego prostokąta oraz innych, po
danych we wstępie przykładów charakteryzujących się strukturą szeregowo- 
kolumnową.

Definicja. Szykiem  szeregowo—kolumnowym typu m  X n (lub krótko 
szykiem ) na płaszczyźnie P nazywamy dowolny układ Aij punktów tej płasz
czyzny określony następująco:
(1) Aij = i - a  + j - b +  A,
gdzie m, n są liczbami naturalnymi; i = 0 , l....m — 1; j  = 0 , l....n — 1; (a, b)
jest ustaloną uporządkowaną parą niezerowych i nierównoległych wektorów 
oraz A dowolnym ustalonym punktem płaszczyzny P.
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Gdy wektory a i 6 są prostopadłe, szyk nazywamy prostokątnym, wektor 
a nazwiemy pionowym, a wektor b — poziomym.

Szeregiem (w danym szyku) nazywamy każdy podzbiór postaci

Ai =  {-dtOł , . . . ,  Aitn—l } j

gdzie i = 0, ...,m — 1. Kolumną nazywamy każdy podzbiór postaci

Bj — {Aoj , A\j,  . . . ,  Am—l , j } »

gdzie j  = 0, — 1. Rzędem nazywamy zbiór, który jest szeregiem lub
kolumną. Szyk szeregowo-kolumnowy typu m X n jest więc sumą mnogościową 
m szeregów i zarazem sumą n kolumn tego szyku.

Przypuśćmy, że F  jest figurą geometryczną zawartą w równoległoboku roz
piętym przez wektory a, 6 zaczepione w punkcie A. Przesuwając F o wielokrot
ności wektorów a, b dostaniemy całą rodzinę figur przystających
(2) Fij = i • a + j  • b+ F\ i  = 0, ...,m -  1, j  = 0, ...,n -  1.
O takiej rodzinie F{j będziemy również mówić, że jest ułożona w szyku szere
gowo-kolumnowy m lub krótko, że jest szykiem. Zauważmy, że wzajemny sto
sunek szyku figur (2) do szyku punktów (1) jest analogiczny do stosunku 
ornamentu do kanwy, p. Turnau (1988, str.233).

Szyk typu (2) na płaszczyźnie jest matematycznym, wyidealizowanym mo
delem konkretnych sytuacji opisanych powyżej (kafelki, jajka).

Pokratkowany prostokąt o wymiarach m na n kratek jest szczególnym przy
padkiem szyku prostokątnego typu m X ii, jeżeli przyjmiemy, że figura F  to 
kwadrat jednostkowy, a wektory a, b są wyznaczone przez dwa prostopadłe 
boki tego kwadratu. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli ten sam pokratkowany 
prostokąt potraktujemy jako układ wszystkich wierzchołków kwadratów, po
mijając boki, to otrzymamy szyk typu (m -f 1) x (n + 1).

W każdym szyku (2) typu m  X n można wyróżnić analogiczną strukturę, 
jaką wyróżniono w pokratkowanym prostokącie:
— strukturę szeregów — rodzina m podzbiorów typu

Fi = {Fio, F{\,..., Fitn- i}

(czyli m szeregów);
— strukturę kolumn — rodzina n podzbiorów typu

G j  = { F q j , F \ j, ..., F m - i j }

(czyli n kolumn);
— podwójną strukturę-szeregowo kolumnową — para rodzin {/^}, {Gj}.



44 B o ż e n a  R ożek

Szyk szeregowo-kolumnowy A{j typu m  x 11 przypomina sieć punktową na 
płaszczyźnie. Jednak szyk jest ograniczony, w przeciwieństwie do nieograni
czonej sieci. Gdyby definicję szyku typu m  X n rozszerzyć do układu punktów 
postaci A ij, gdzie i , j  przebiegają zbiór liczb całkowitych, to otrzymalibyśmy 
sieć punktową na płaszczyźnie.

Badania w stępne

Biorąc pod uwagę wymienione we wstępie cele badań nasuwają się naturalne 
pytania badawcze:
1. Jak dzieci na początku szkoły widzą pokratkowany prostokąt?
2. Jakie warunki są potrzebne do konstruowania takiego prostokąta? Które z 
nich są istotne dla dzieci?
3. Jakie trudności towarzyszą dzieciom w trakcie rysowania pokratkowanego 
prostokąta?'

Głównymi metodami badań były:

— eksperyment diagnostyczny, którego istotą jest przeprowadzenie diagno
zy zachowania się jednostki w stworzonej wcześniej sytuacji ekspery
mentalnej; każde zadanie stanowiło jeden eksperyment, który służył do 
badania dziecięcych kompetencji;

— analiza wytworów, w której każdy dziecięcy rysunek był takim wytwo
rem, a ich analiza służyła do wnioskowania o kompetencjach dzieci.

Metody towarzyszące to indywidualna rozmowa z uczniami i obserwacja.
W badaniach uczestniczyli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 82 w 

Krakowie oraz grupa sześciolatków krakowskiego przedszkola. Ogółem w tym 
etapie przebadano 54 uczniów, w tym: 12 dziewięciolatków, 14 ośmiołatków, 
16 siedmiolatków oraz 12 sześciolatków.

Pierwszy etap badań był przeprowadzony w roku szkolnym 1992/93. 
Uczniowie klas I-III wybierani byli losowo spośród dzieci uczestniczących 

w zajęciach świetlicowych, natomiast sześciolatki to (w opinii nauczyciela) 
przeciętni uczniowie.

Dzieci obserwowałam w trakcie wykonywania 6 następujących zadań do
tyczących układania i rysowania pokratkowanego prostokąta.



Rozwój  ś w ia d o m o ś c i  s t r u k t u r y  rzędów 45

Zadanie 1. a) Pokryj cały prostokąt kwadracikami.
Dziecku pokazywano prostokąt o wymiarach 12 cm X 16 cm otoczony karto
nową barierką (rys. 4) oraz kartonowe kwadraty jednostkowe, każdy o boku 4 
cm.
b) Ile kwadratów potrzebowałeś do pokrycia prostokąta?

rys. 4

Zadanie 2. a) Narysuj to, co ułożyłeś.
Na stoliku leżała gładka kartka oraz linijka i ołówek, 
b) Iłe otrzymałeś kwadratów?
Następnie badani otrzymywali planszę z rysunkami. Na niej wykonywali ko
lejne zadania.

Zadanie 3. Policz narysowane kropki (rys. 5a).

rys. 5a

Zadanie 4. Ile potrzeba takich kwadratów (dzieciom pokazywano pojedyn
czy kwadrat sieci, na której umieszczone były prostokąty) do pokrycia prosto
kątów (rys. 5b).
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rys. 5b

Zadanie 5. Ile potrzeba kwadracików do pokrycia dużego kwadmtu (rys. 
5c)? Narysuj te kwadraciki.
W kwadracie o wymiarach 5 cm x 5 cm narysowane były kwadraty jednost
kowe o boku 1 cm w górnym szeregu i w lewej kolumnie (rys. 5c).

Zadanie 6. Ile potrzeba kwadracików do pokrycia całego prostokąta (rys. 
5d)? Narysuj te kwadraciki.
W prostokącie o wymiarach 4 cm X 6 cm ukazany był „obrys siatki” (rys. 5d).
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rys. 5d

Zadanie 7. a) Zmierz długość narysowanej linii (rys. 5e).
Uczniowie otrzymywali linijkę, która wcześniej leżała na stole.
b) Ile takich kwadratów potrzeba, aby pokryć cały prostokąt (dzieciom pokazy
wano narysowany z boku prostokąta jednocentymetrowy kwadracik, rys. 5e).
c) Narysuj te kwadraty.

rys. 5e

Rozwiązanie tego zadania wymagało od dziecka mierzenia, gdyż w prostokącie 
nie narysowano żadnych kwadratów ani „zarysu siatki”. Mierzenie 10-centy- 
metrowej linii miało więc na celu zachęcenie ucznia do używania linijki.

A naliza w ybranych prac dzieci

Dla ilustracji typowych zachowań dzieci przedstawiam przykłady ich prac.
Rysunek 6a przedstawia rozwiązanie zadania drugiego. Robert rozpoczyna 

swoją pracę od narysowania ramki prostokąta, a następnie wypełnia go po
jedynczymi kwadratami, licząc je. Drugi szereg rozpoczyna od jednego kwa
dratu, zauważa możliwość narysowania poziomej, ciągłej linii, a następnie do
rysowuje od prawej do lewej strony tyle pionowych kresek, by razem było 12



48 B o ż e n a  R ożek

kwadratów. Najistotniejsze dla Roberta było uwzględnienie liczby kwadratów 
potrzebnych do wypełnienia prostokąta w zadaniu 1.

Ula lat 7

Robert lat 6

Witek lat 6

Iza lat 6
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rys. 6e
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rys. 6g

Ula rozwiązując zadanie 6 (rys. 6b) rysuje kwadraty wokół brzegu pro
stokąta zgodnie z ukazanym „obrysem siatki”. Wewnątrz rysuje kwadraty w 
kierunku poziomym pozostawiając duże luki między nimi. Ukazany w tym 
zadaniu „obrys siatki” Ula wykorzystała jedynie do narysowania kwadratów 
brzegowych. Udało jej się częściowo zachować szeregi, nie zachowuje jednak 
kolumn i nie pokrywa całej powierzchni prostokąta, rysując coraz mniejsze 
kwadraty.

Wykonując rysunek do zadania 2 (rys. 6c) Witek początkowo liczy kwa
draty. Wkrótce rezygnuje z liczenia. Rysuje pojedyncze kwadraty w kierunku 
poziomym. W efekcie stopniowo gubi strukturę szeregów, kolumny są jedynie 
zachowane częściowo.
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Rysunek Izy do zadania 2 (rys. 6d) powstaje przez rysowanie szeregami 
pojedynczych kwadratów z wyraźnymi odstępami. Mimo to udaje jej się czę
ściowo zachować kolumny. Iza zostawiając luki nie pokrywa całej powierzchni 
prostokąta.

Sześcioletni Krzyś uzupełniając kwadrat w zadaniu 5 (rys. 6e) rysuje 4 
szeregi po 4 kwadraty w każdym. Zachowuje ogólną liczbę kwadratów po
trzebnych do pokrycia prostokąta, jednak ich ułożenie nie tworzy kolumn. W 
zadaniu 7 ten sam Krzyś rysując kwadraty szeregami zachowuje układ kolumn, 
nie pokrywa jednak całej powierzchni, ponieważ rysuje kwadraty pozostawia
jąc między nimi wyraźne luki (rys. 6f).

Ania w zadaniu 7 (rys. 6g) rysuje w lewym górnym rogu kwadrat wiel
kości wzorcowego, jednostkowego kwadratu. Decyduje się jednak na pokrycie 
pokratkowanego prostokąta kwadratami przez rysowanie ciągłych linii. W efek
cie otrzymuje szeregi i kolumny, których liczba nie jest zgodna z długościami 
boków prostokąta.

T ypow e zachow ania dzieci oraz strateg ie  rysow ania

W wyniku obserwacji samodzielnej pracy uczniów oraz analizy ich wytworów 
wyróżniłam 4 istotne warunki konieczne do prawidłowego konstruowania po
kratkowanego prostokąta:
(1) zachowanie szeregów i kolum n — intuicyjne uświadomienie sobie przez 
dziecko podwójnej struktury szyku prostokątnego. Dziecko powinno dostrzec, 
że kwadraty ułożone są w regularny wzór w postaci szeregów i kolumn równo
ległych do boków prostokąta;
(2) pokryw anie całej powierzchni — uświadomienie sobie, że należy po
kryć całą powierzchnię prostokąta;
(3) zachowanie liczby — uświadomienie sobie, że liczba szeregów i liczba 
kolumn jest równa liczbie jednostek długości zawartych w bokach prostokąta 
(jednostką długości jest bok kwadratu jednostkowego);
(4) zachowanie wielkości kw adratów  — uświadomienie sobie, że prostokąt 
należy pokrywać kwadratami tej samej wielkości.

Jednoczesne spełnienie niektórych warunków, np. (2), (3), (4), wystarcza 
do narysowania pokratkowanego prostokąta, a więc wymusza zachowanie po
zostałego warunku, w tym przypadku (1). Wyróżniam je jednak oddzielnie, 
ponieważ nie wszystkie ujawniają się u dzieci. Charakterystyczne dziecięce 
zachowania, które w tej pracy ilustruję rysunkami, starałam się powiązać z 
powyższymi warunkami (l)-(4).

Z warunkiem (1) (zachowanie szeregów i kolumn) związane są następujące 
zachowania dzieci:
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— nie zwracanie uwagi ani na układ szeregów, ani na układ kolumn (rys. 7a);
— zachowanie tylko szeregów (rys. 7b);
— zachowanie tylko kolumn (rys. 7c);

Ula lat 7

Magda lat 6

Typowe dla warunku (2) (pokrywanie całej powierzchni) dziecięce zacho
wania to:
— niepokrywanie całej powierzchni, gdyż ważniejsze jest dla nich skupienie się 
na zachowaniu ogólnej liczby kwadratów (rys. 8a — na rysunku przedstawione 
jest rozwiązanie zadania 2);
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— rysowanie kwadratów nie przylegających do siebie, w wyniku czego po
wstają odstępy lub luki często wypełniane dodatkowymi kwadratami (rys. 
8b);

Marek lat 7 Krzyś lat 6

r□G

□ □ o
p o EDDO.Dd d

rys. 8a rys. 8b

Charakterystyczne zachowania dzieci związane z warunkiem (3) (zachowa
nie liczby) to:
— zachowanie ogólnej liczby kwadratów, ale nie układanie ich w strukturę 
szeregów i kolumn (rys. 8a);
— rysowanie szeregów i kolumn, ale nie wiązanie ich liczby z zadaną długością 
boków (rys. 9a, 9b);
— wiązanie liczby rzędów tylko z długością jednego boku prostokąta;

Ela lat 7

Ela lat 7

rys. 9a rys. 9b
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Warunek (4) (zachowanie wielkości kwadratów) charakteryzują następu
jące zachowania dzieci:
— rysowanie wyraźnie różnych kwadratów (rys. lOa);
— rysowanie jednakowych kwadratów, ale różniących się wielkością od kwa
dratów zadanych w zadaniach (rys. lOb).

Magda lat 6
Jacek lat 7

~ r

rys. lOa rys. lOb

Analiza rysunków oraz obserwacja dzieci w trakcie wykonywania zadań 
pozwoliła wyróżnić kilka strategii rysowania stosowanych przy pokrywaniu 
prostokątów kwadratami:
— rysowanie pojedynczych kwadratów;
— częściowe liniowanie (przejście od pojedynczych kwadratów do rysowania 
linii);
— kratkow anie pojedynczych rzędów (tworzenie rzędu przez rysowanie 
linii, a następnie dzielenie go na pojedyncze kwadraty);
— tworzenie lini przewodnich (rysowanie kilku pojedynczych kwadratów, 
np. wzdłuż boków, tworzących linie przewodnie, a następnie rysowanie tych 
linii);
— liniowanie (rysowanie linii w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach: 
pionowym i poziomym).

Rezultaty badań wykazują, że rysowanie pokratkowanego prostokąta spra
wia dzieciom wiele trudności. Samo rozpoznanie w prostokącie wyłożonym 
jednostkowymi kwadratami układu szeregów i kolumn wymaga od dziecka za
uważenia możliwości rozbicia całości na rzędy pionowe z jednoczesnym widze
niem możliwości rozbicia na rzędy poziome. Dziecięce rysunki pokazały, jakie 
cechy omawianych struktur są dla nich istotne. Dla jednych najważniejsze jest 
np. pokrycie całej powierzchni prostokąta, dla innych np. zachowanie ogólnej 
liczby kwadratów. Bez jednoczesnego uchwycenia wszystkich istotnych ele-



54 Bożena Rożek

mentów potrzebnych do skonstruowania pokratkowanego prostokąta nie jest 
możliwe zrozumienie struktury szeregowo-kolumnowej, a także zrozumienie 
ani znaczenia długości boków prostokąta, ani obliczanie jego pola za pomocą 
mnożenia. Szerzej wyniki I etapu badań przedstawiono w artykule (Rożek,w 
druku).

P róba analizy  dziecięcych  zachowań

W zadaniu pierwszym jednoczesne zachowanie wszystkich czterech warunków 
było wymuszone, toteż wszystkie dzieci zbudowały pokratkowany prostokąt. 
Doświadczenie to jednak nie wystarczyło dziecku, aby w kolejnym zadaniu na
rysowało pokratkowany prostokąt. Przyczyną dziecięcych niepowodzeń mogły 
być duże różnice między zadaniem „na układanie” a zadaniem „na rysowanie” 
oraz zbyt szybkie przejście od układania do rysowania.

Istotne różnice, jakie pojawiły się w zadaniach, dotyczą m.in. występo
wania gotowych obiektów i możliwości wykorzystania ich przy rozwiązywaniu 
zadań. W zadaniu „na układanie” pewne cechy, niezbędne do zachowania wa
runków (1)—(4), dziecko zachowywało nieświadomie. W prostokątnej ramce 
były bowiem dane: równoległość boków, kąty proste, wymiary boków będące 
wielokrotnościami boku kwadratu. To samo było dane w kartonowym kwadra
ciku. W zadaniu „na rysowanie” należało sobie uświadomić, że wszystkie te 
cechy, o których była wyżej mowa, są istotne i że trzeba je uwzględnić przy 
rysowaniu. O ile zachowanie cech kwadratu jednostkowego było możliwe przez 
obrysowanie kartonika, o tyle obrysowanie prostokąta było niemożliwe, gdyż 
był on otoczony kartonową barierką.

Zestawię różnice pomiędzy czynnościami, jakie mogły towarzyszyć dziecku 
przy rozwiązywaniu obydwu zadań.

Zadanie „ita układanie” 
wymagało od dziecka, aby:

— pokryło całą powierzchnię
i „nie wyszło” poza prostokąt;
— zdecydowało, że więcej pły
tek już nie potrzeba;
— ułożyło kwadraciki tak, by 
nie było odstępów.

Narysowanie pokratkowanego prostokąta 
w zadaniu „na rysowanie” wymagało od 
dziecka, aby:
— pokryło całą powierzchnię prostokąta;

— narysowało dokładnie 12 kwadratów;

— zachowało układ szeregów i kolumn;

— rysowało brzeg kwadratów;
— zauważyło, że struktura prostokąta 
może powstać przez rysowanie linii 
poziomych i pionowych.
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Analiza różnic pokazuje, że w zadaniu pierwszym zachowanie struktury 
szyku prostokątnego nie wymaga od dziecka uświadomienia sobie układu sze
regów i kolumn oraz zachowania odpowiedniej liczby rzędów, gdyż „to wycho
dzi samo”. Przy rysowaniu zaś konieczne jest świadome zachowanie wszystkich 
czterech warunków konstruowania pokratkowanego prostokąta.

Niepowodzenia w rysowaniu pokratkowanego prostokąta można było ob
serwować przy rozwiązywaniu pozostałych zadań. Interesujące staje się pyta
nie: czy źródła opisywanych niepowodzeń należy szukać w pewnych nieukszta- 
łtowanych strukturach poznawczych, czy tylko w nieporadności rysunkowej 
dziecka w wieku od 6 do 9 lat?

Niewątpliwie rozwój umiejętności rysunkowych powiązany jest z rozwojem 
umysłowym dziecka (por. Lowenfeld, Brittain, 1977). Okazuje się jednak, że 
czynności graficzne dzieci w wieku od 6 do 9 lat potrzebne do narysowania po
kratkowanego prostokąta są już znacznie rozwinięte. Świadczą o tym badania 
Osterrietha przytaczane przez francuskich autorów (P. Wallon, A. Cambier, 
D. Engelhart 1993). Piszą oni:

W rozwoju ruchowym dochodzą zmiany w percepcji i możli
wości koordynacji wzrokowo-ruchowej pozwalające już w okolicy 2 
roku życia, na ograniczenie kreski do przestrzeni graficznej, wyzna
czonej przez kartkę papieru. Mniej więcej w tym samym wieku na
leży umiejscowić „kontrolowanie punktu wyjścia”, które pozwoli na 
doczepianie kresek do lini już istniejących. Kontrolowanie punktu 
końcowego pojawi się kilka miesięcy później. Ta „podwójna kon
trola” pozwoli na realizację figur zamkniętych.

Około 3 lat możemy zaobserwować obecność kształtów koli
stych, o różnych rozmiarach, całkowicie zamkniętych, świadczących 
o doskonałej kontroli percepcyjno-ruchowej; doczepianie do istnie
jących form wzorów o prostych liniach, których kierunek i rozmiary 
są przemyślane i kontrolowane.

Między 4 i 5 rokiem życia postępy rozwojowe dziecka są już 
znaczne. Zdolności percepcyjno-ruchowe pozwalają w tym okresie 
na wykonywanie form prostokątnych, świadcząc o możliwości łącze
nia ze sobą kresek pod kątem prostym. Język graficzny zaczyna się 
organizować, narzucona zostaje pewna liczba reguł składniowych: 
przestrzeganie zasad poziomu i pionu, uporządkowanie przestrzeni 
— dół na kartce, sposoby kodowania niektórych elementów.

Większość dziecięcych niepowodzeń w rozumieniu złożonej struktury szyku 
prostokątnego najprawdopodobniej ujawnia prawidłowości rozwojowe dzieci w
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wieku od 6 do 9 lat, tkwi w pewnych nieukształtowanycli strukturach poznaw
czych, a nie w czynnościach graficznych.

Badania w łaściwe

Celem badań było ustalenie charakterystycznych zachowań dzieci towarzy
szących budowaniu szeregów i kolumn w prostokącie wyłożonym jednostko
wymi kwadratami. Wyniki badań wstępnych wykazały, że rysowanie pokrat- 
kowanego prostokąta sprawia dzieciom wiele trudności. Ewentualną przyczyną 
niepowodzeń uczniów mogło być zbyt szybkie przejście od układania do ryso
wania oraz duże różnice między zadaniem pierwszym a drugim, o których była 
mowa w poprzednim rozdziale. Interesujące staje się kolejne, czwarte pytanie 
badawcze:
Czy zmniejszenie tych różnic zmieni zachowania uczniów w przedstawianiu 
pokratkowanego prostokąta na rysunku, czy też zachowania te są naturalną 
drogą w poznawaniu tej struktury?

W sumie w drugim etapie badań uczestniczyło 80 dzieci (21 dziewięcio- 
łatków, 21 ośmiolatków, 27 siedmiolatków i 11 sześciolatków). Był on prze
prowadzony w październiku 1993 roku. Tworząc nową grupę badawczą losowo 
wybierano od trzech do sześciu uczniów z klas 0—III z 16 krakowskich szkół 
podstawowych oraz przedszkoli.

Uczniowie w obecności obserwatora indywidualnie rozwiązywali zmodyfi
kowaną wersję zadań.

Konstruując nowy zestaw zadań uwzględniono analizę różnic między za
daniem „na układanie” a zadaniem „na rysowanie” i starano się zmniejszyć 
stopień trudności między tymi zadaniami. Istotne przy formułowaniu treści 
zadań było użycie określeń z codziennego życia, w celu wprowadzenia dziecka 
w odpowiednią konwencję. Chodziło o to, aby polecenia stały się jednoznaczne 
i zrozumiałe dla badanych.

Zadanie 1. a) Wypełnij podłogę w łazience kwadratowymi kafelkami. 
Dziecko otrzymuje prostokąt o wymiarach 3 x 4  otoczony kartonową barierką 
oraz kartonowe kwadraty jednostkowe, każdy o boku 4 cm.
b) Hu potrzebowałeś kafelków?
c) Ułóż teraz z patyczków taką samą posadzkę.
Dziecko otrzymuje 4-centymetrowe patyczki oraz drugi taki sam prostokąt jak 
w zadaniu a.
d) Narysuj teraz dokładnie posadzkę, którą ułożyłeś.
Uczeń otrzymuje kartkę z narysowanym prostokątem. Na stole leży linijka i 
ołówek. Po wykonaniu zadania dziecko odpowiada na dodatkowe pytania:
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Czy udało ci się narysować to, co ułożyłeś? Czy posadzki mają tyle samo kwa
dratów? Może chcesz coś poprawić lub narysować jeszcze raz?

Zadanie 2. a) Na wybranej przez siebie kartce narysuj jeszcze raz po
sadzkę, którą ułożyłeś.
Na stole leży papier milimetrowy, kratkowany i gładki. Po rozwiązaniu zadania 
dziecko odpowiada na takie same pytania jak w zadaniu ld.

Następnie dzieci otrzymują planszę z rysunkami (rys. 5a,b,c,d,e). Zadania 
od 3 do 7 z pierwszego etapu badań nie uległy zmianie, jedynie w zadaniu 
czwartym dzieci otrzymały dodatkowe polecenie rysowania kwadratów, które 
uprzednio liczyły.

Prawidłowe rozwiązanie zadania lc wymagało od dziecka m. in. zachowa
nia równoległości i prostopadłości boków w kwadratach, natomiast zachowa
nie układu szeregów i kolumn nie musiało być uświadomione przez dziecko, 
gdyż prostokąt był narysowany a długość boku kwadratu jednostkowego była 
uwzględniona w patyczkach.

Zadanie ld wymaga już od ucznia świadomego zachowania układu sze
regów i kolumn, gdyż nie było już wymiaru jednostek, pozostał dany tylko 
prostokąt. Możliwość wyboru kartki w kratkę bądź papieru milimetrowego w 
zadaniu 2 miała pomóc dzieciom w rysowaniu odcinków prostopadłych, rów
noległych, a także w zachowaniu pionu i poziomu. Pytania stawiane uczniom 
po zadaniach ld i 2 miały dać im szansę podjęcia kolejnej próby, jeżeli dziecko 
stwierdziło, że nie udało mu się narysować tego, co ułożyło.

W yniki badań

W badaniach właściwych nadal można było obserwować wszystkie zachowa
nia dzieci wymienione w opisie pierwszego etapu. Dokonana zmiana zestawu 
zadań nie wyeliminowała trudności związanych z rysowaniem pokratkowanego 
prostokąta. Jednak analiza dziecięcych prac ujawniła nowy rodzaj zachowań 
związany z warunkiem (1) konstruowania pokratkowanego prostokąta (zacho
wanie szeregów i kolumn), a mianowicie zachowanie tylko szeregów bez za
chowania kolumn (lub tylko kolumn bez zachowania szeregów), ale tak, że w 
każdym szeregu (kolumnie) jest taka sama liczba kwadratów.

Dla przykładu przeanalizujmy pracę z rysunku lla . Ania wyraźnie dąży do 
zachowania 4 kwadratów w każdym szeregu, dlatego wymazuje zbędne pionowe 
kreski. W efekcie końcowym udaje jej się zachować szeregi (kwadraty rysowała 
w kierunku poziomym), jednak gubi układ kolumn. Podobnie zachowywały się 
dzieci, których prace przedstawiono na rys. llb , c, d.
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Emanuela lat 7

Justyna lat 8

Justyna lat 8

Można wysnuć hipotezę, że czasami zachowanie układu szeregów i kolumn 
na rysunku może zdarzyć się przypadkowo, bez uświadomienia sobie przez 
dziecko konieczności szeregowania w obu kierunkach. Jednak być może wła
śnie takie przypadkowe zdarzenie w trakcie rysowania pojedynczych kwadra
tów jest dla dziecka odkryciem, olśnieniem, które pozwoli dostrzec podwójną 
strukturę.
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Analiza dziecięcych prac drugiego etapu badań pozwoliła także uszczegóło
wić strategie rysowania wyróżnione po I etapie badań. W rysowaniu pojedyn
czych kwadratów można wyodrębnić kilka etapów, które ilustrujemy przykła
dowymi pracami dzieci:
— rysowanie kwadratów z wyraźnymi odstępami (rys. 12a);
— rysowanie kwadratów przylegających do siebie, ale tak że każdy bok ry
sowany jest oddzielną kreską (nawet wspólne boki rysowane są oddzielnie). 
Przykładem jest rysunek Łukasza (rys. 12b);
— rysowanie kwadratów, w których tylko niektóre wspólne boki przedstawione 
są pojedynczą kreską (rys. 12c);
— rysowanie kwadratów, w których wszystkie boki wspólne są „pojedyncze” 
(rys. 12d).

Przemek lat 6 Łukasz lat 6

rys. 12a rys. 12b
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Monika lat 7 Jacek lat 7

rys. 12c rys. 12d

Etapy te bardzo dobrze można było obserwować przy wykonywaniu zada
nia lc, w którym dzieci układały patyczki.

Rozwiązania zadania ld oraz 2 umieszczone na rysunkach 13a,b,c pozwa
lają wyciągnąć jeszcze jeden wniosek. Ponieważ ramka jest już dana, do nary
sowania pokratkowanego prostokąta o wymiarach 4 x 3  wystarczy narysować 3 
linie pionowe oraz 2 poziome. Tymczasem najczęściej dzieci, które od początku 
próbują przedstawić strukturę prostokąta przez liniowanie, rysują 4 linie pio
nowe i 3 linie poziome, otrzymując w ten sposób układ 5 na 4 kwadraty. Ewe
lina (rys. 13a) po skończeniu pracy nie liczy kwadratów, jest zadowolona ze 
swojej pracy; dopiero po pytaniu, czy otrzymała taką samą posadzkę, patrzy 
zdumiona i mówi, że nie, bo ma więcej kwadratów.

Ewelina lat 9 Michał lat 8

rys. 13a rys. 13b
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Paulina lat 9

Być może na powstanie takich rysunków miało wpływ zadanie wcześniejsze 
(zad. 1), gdzie badani układali właśnie 4 kwadraty w poziomie i 3 kwadraty 
w pionie. Utożsamiali oni liczbę rysowanych linii z liczbą ułożonych przed 
chwilą kwadratów. Problem ten wydaje się być analogiczny do trudności, jakie 
napotykają dzieci np. na linijce, gdzie liczą „kreski”, a nie odległości między 
nimi.

A naliza pracy wybranych uczniów

Obserwacja pracy pojedynczego dziecka w trakcie rozwiązywania wszystkich 
zadań oraz analiza wszystkich jego rysunków pozwoliła wyciągnąć kilka no
wych wniosków. Zwróćmy uwagę na pracę Ani (rys. 14a,b,c,d) i Roberta (rys. 
15a,b,c,d,e). Ania prawie we wszystkich zadaniach pokrywa prostokąt kwadra
tami liniując go (rys. 14a,b,c), natomiast w ostatnim zadaniu rysuje pojedyn
cze kwadraty gubiąc strukturę szeregów i kolumn (rys. 14d).
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Praca Ani — lat 8

rys. 14a
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Robert liniuje w dwóch pierwszych zadaniach (rys. 15a,b), a w następnych 
funkcjonuje na niższym poziomie. Przechodzi kolejno drogę: rysowania poje
dynczych kwadratów, częściowego liniowania oraz rysowania linii w jednym 
wymiarze i kratkowania jej i nie stosuje już metody liniowania (rys. 15c,d,e).
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Praca Roberta — lat 7

rys. 15d
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W obu przypadkach w swoich pierwszych pracach dzieci rysują linie pio
nowe i poziome. Można by więc przypuszczać, że uświadamiają sobie strukturę 
szeregów i kolumn. Tymczasem końcowe ich prace wyraźnie temu zaprzeczają, 
rysując bowiem pojedyncze kwadraty mają duże problemy. Być może sposób 
liniowania prostokąta staje się często dla dzieci wygodnym sposobem postępo
wania (czasem wyuczonym przez nauczyciela) prowadzącym do szybkiego roz
wiązania, ale nie świadczy on o rozumieniu struktury szeregowo-kolumnowej. 
Możliwe, że lepiej strukturę tę rozumie dziecko, które przeszło drogę rysowa
nia pojedynczych kwadratów, kratkowania pojedynczych rzędów, ewentualnie 
częściowego liniowania, i wreszcie samodzielnie odkryło liniowanie jako naj
szybszy sposób rozwiązania zadania. Sugeruje to, by traktować rysowanie lini 
pionowych i poziomych oraz rysowanie pojedynczych kwadratów jako dwa ja
kościowo różne sposoby przedstawiania struktury szeregów i kolumn.

Prace Eweliny (rys. 16a,b,c,d,e) i Przemka (rys. 17a,b,c,d,e) sygnalizują 
kolejne wnioski. Ewelina w zadaniu ld (rys. 16a) rysuje pojedyncze kwadraty 
z odstępami, nie pokrywając całej powierzchni. W kolejnej próbie nadal kwa
draty są w dużych odstępach, ale jest ich dokładnie 12 i ułożone są w dwóch 
szeregach (rys. 16b). W następnych zadaniach kwadraty nadal rozmieszczone 
są chaotycznie (rys. 16c,d) i wreszcie w zadaniu ostatnim widzimy układ 3 
szeregów i 4 kolumn (rys. 16e).
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Praca Eweliny — lat 6

u U U u u 
u a an  ° a

H a a D a ' Q  D
hnnnnn

rys. 16a

nTrm rnnD E
D n o n

rys. 16b

----- 1___ L___-O CJ a  t=i

acP
a  a

— 1
i 1 l l -L-----

Q  U
p o o p  a  q t i  
jtir n a a ^  °

......—

• i : ■ i

rys. 16c

rys. 16d



R ozwój  ś w i a d o m o ś c i  s t r u k t u r y  rzędów 67

Przemek początkowo rysuje pojedyncze kwadraty (rys. 17a), gdzie niektóre 
boki wspólne są podwójne, dlatego też powstają luki, później wspólne boki 
w kwadratach są już pojedyncze (rys. 17b). W kolejnych zadaniach rysuje 
pionowe linie, które dzieli na pojedyncze kwadraty, a nawet częściowo liniuje 
(rys. 17c) i wreszcie przechodzi do wyłącznego liniowania, najpierw od ręki 
(rys. 17d), a w ostatnim zadaniu od linijki (rys. 17e).

Praca Przemka — lat 8



B o ż e n a  R oż ek68

rys. 17 c

W obu przypadkach prace te świadczą o dużym postępie, jaki osiągnęły 
te dzieci w trakcie badania. Ewelina, która prawie w każdym kolejnym zada
niu nie zachowywała żadnego warunku konstruowania pokratkowanego prosto
kąta, poza zachowaniem ogólnej liczby kwadratów w zad. Id (rys. 16b) oraz 
częściowym szeregowaniem w poziomie, w zadaniu ostatnim zachowuje układ 
szeregów i kolumn. Przemek przeszedł prawie przez wszystkie etapy rysowania, 
jak g d y b y  odkrywał w kolejnych zadaniach coraz szybsze sposoby.

Osiąganie p r z e z  wiele badanych dzieci postępu w każdym kolejnym zada
niu może świadczyć o tym, że być może wystarczą im niewielkie porcje do
świadczeń związanych z pojęciem szyku, by rozwijać u nich świadomość tych 
z ło ż o n y c h  struktur.
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T ło i rysunek na tle
69

Dotychczasowe wyniki badań pozwoliły wyróżnić cztery warunki potrzebne 
do konstruowania pokratkowanego prostokąta oraz zauważyć, że większość 
badanych dzieci nie potrafi uchwycić ich jednocześnie. Opisane w tym artykule 
dziecięce zachowania, charakterystyczne interpretacje rysunkowe, wyjaśnienia 
słowne nie świadczą o trudnościach w rozumieniu struktury rzędów poziomych 
i pionowych w szyku szeregowo-kolumnowym lecz ujawniają prawidłowości 
rozwojowe dzieci w wieku od 6 do 9 lat.

Większość dzieci rozpoczynla swoje rysunki od pojedynczych kwadratów. 
Wykonywana przez dziecko czynność często wpływa na budowany przez niego 
obiekt. Nic więc dziwnego, że w rysunku dominuje doświadczenie manualne 
dziecka, a więc czynność układania kafelek. Pamiętając także o pierwszym 
pytaniu badawczym nie można zapomnieć o roli percepcji, która niewątpli
wie odegrała tutaj dużą rolę. W zadaniu pierwszym, w wyglądzie wypełnio
nego kwadratami prostokąta dominujące dla oka są pojedyncze kwadraty, które 
przebijają pojawiające się tło. Wpływ na powstający w kolejnych zadaniach 
rysunek ma nie tylko „trening” wykonywanej czynności, ale także i to, co 
spostrzega oko. Być może bardzo dużą rolę w przeprowadzonych badaniach 
odegrało znane w psychologii zjawisko tła i rysunku na tle. Zwróćmy uwagę, 
że w zadaniu pierwszym dominujące są kafelki, a powstałe po ułożeniu linie 
pełnią charakter tła. W rysunku, jaki wymagany jest od dziecka, na pierwszy 
plan wysuwają się skrzyżowane linie, kafelki zaś stają się niewidocznym tłem. 
To, na co dziecko patrzyło rysując pokratkowany prostokąt, co prawda miało 
linie, ale nie istniały one w świadomości dziecka. Nie należy się więc spodzie
wać, że po instrukcji podanej w zadaniu pierwszym dzieci od razu zachowają 
rysunek tła.

W kolejnych badaniach warto zwrócić większą uwagę na występujące w 
zadaniach tło oraz rzeczy umieszczone w tle. Być może dobrym rozwiązaniem 
byłoby mocne eksponowanie tła, np. przez wykorzystanie w zadaniu pierw
szym kwadracików z wyraźnymi obwódkami. Inną propozycją zadania do dal
szych badań może być rysowanie tabliczki czekolady. W zadaniu tym zostałaby 
zachowana równowaga pomiędzy tłem (krzyżującymi się liniami), a przed
miotami w tle (pojedynczymi kwadratami). Ponadto dziecko nie będzie ukła
dało pojedynczych kwadratów, co nie dostarczy mu dodatkowych doświadczeń 
związanych z wykonywaniem czynności.

Biorąc pod uwagę nowy aspekt, jakim jest rola tła, można wyróżnić kilka 
nowych struktur szyku prostokątnego konkretnych przedmiotów. Rozważmy 
tylko niektóre wspomniane wcześniej przykłady:
1. kafelki łazienkowe;



70 B o ż e n a  R ożek

2. drzewa w sadzie;
3. pokratkowany zeszyt.
Wszystkie te przykłady posiadają strukturę szeregowo-kolumnową, jednak ka
żdy z nich posiada odmienny charakter (strukturę).

Gdy szyk prostokątny tworzą oddzielone od siebie przedmioty (np. drzewa), 
jego strukturę nazwiemy izolowaną. Taki rodzaj struktury można wyróżnić w 
drugim przykładzie, ale także w pokratkowanym zeszycie czy też kafelkach 
łazienkowych patrząc na środki kwadratów lub na ich wierzchołki.

Jeżeli w szyku prostokątnym jest pokryta cała powierzchnia prostokąta 
elementami, które w tym układzie dominują, jego strukturę nazwiemy flizową. 
Taką strukturą charakteryzuje się przykład pierwszy, gdyż układ linii stanowi 
dla nas tło, ą pojedyncze kwadraty mają charakter dominujący.

I wreszcie szyk prostokątny powstały przez prostokątne skrzyżowanie się 
dwóch układów równoległych linii ma strukturę kratową, którą można dostrzec 
w pokratkowanym zeszycie, gdyż kwadraty stanowią mało widoczne tło.

Charakterystyczne dla trzech struktur szyku prostokątnego: izolowanej, fli
zowej oraz kratowej jest to, że wszystkie mogą występować jednocześnie, a ich 
wyróżnienie zależy od sposobu postrzegania szyku przez obserwatora. Dlatego 
w kafelkach łazienkowych można wyróżnić także strukturę kratową, jeżeli fugi 
staną się dominujące, a kafelki potraktujemy jako tło. I na odwrót, w pokrat
kowanym zeszycie można dostrzec strukturę flizową, gdy widzimy w nim układ 
pojedynczych kwadratów. Pokratkowany prostokąt jest przykładem, w którym 
możemy wyróżnić wszystkie trzy struktury. Widzenie wszystkich tych struk
tur, możliwość przechodzenia od jednej do drugiej niewątpliwie wpłynie na 
rozwój świadomości szyku prostokątnego. Interesujące stają się kolejne pyta
nia: Która struktura dominuje u dzieci? Jak uczyć widzenia różnych struktur 
w danym szyku prostokątnym? Być może odpowiedzi na te pytania udzielą 
nam dalsze badania.
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The development in 6-9 years old cliildren 
of an awareness of the double array structure 

of the row-column arrangement

S u m m a r y

Research reported here involved two stages. The first stage was a repetition of Outh- 
red’s (Outhred, Mitchelmore, 1992; Outhred, 1992) study, while the second one was 
a new and elaborated version of the first.

6-9 years old cliildren were tested on their perception of a rectangular grid (a 
rectangle paved with unit sąuares - see figurę 1). In such a grid three structures can 
be discerned:

1. row structure,
2. column structure,
3. row k  column structure.
A student’s main task was drawing a rectangular grid which he/she had previously 

built out of ready madę elements.
Three main questions were posed:

1. What were the ways of drawing used by the children?
2. What was the children’s behaviour accompanying the construction of the grid?
3. What is the route of development in children of an awareness of the row k  

column structure?
Observation of the pupils’ independent work and analysis of their drawings re- 

sulted in the identification of four necessary conditions for a rectangular grid to be 
properly constructed:

(1) preserving rows and columns — an intuitive awareness of the row k  column 
structure,

(2) covering all the rectangle — an awareness that the whole surface is to be 
covered,

(3) preserving the number — an awareness that the number of rows and the 
number of columns eąual respectively the numbers of length units included in the 
sides of the rectangle,
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(4) preserving the size — an awareness that all sąuares covering the given rectangle 
must be of the same size.

In their work students applied the following strategies:
— drawing single sąuares,
— partly drawing lines (passage from drawing single sąuares to drawing lines),
— drawing one row grid (first drawing a linę then dividing thus created strip into 

sąuares),
— creating guiding lines (first drawing a number of guiding sąuares then drawing 

lines),
— drawing lines (drawing vertical and horizontal lines).
An analysis of drawings madę by children in the second stage of the research 

helped to discover further details of the strategies. It also showed that using the last 
strategy (drawing lines) does not necessarily mean that the row &; column structure 
has been understood. By the way, a lot of the students were making visible progress 
in drawing a sąuare grid.

The results point to the fact, that the observed behaviours of the children repre- 
sent a natural way of perceiving the row h  column structure and it is very probable 
that it reflects developmental characteristics of the period of 6 to 9 years.


