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O poznawaniu liczb poprzez mowę

...od dzieci przede wszystkim 
powinniśmy się uczyć, jak uczyć.

Z. Krygowska

Uwagi wstępne

Pierwsze liczebniki pojawiają się w języku dziecka bardzo wcześnie, niemal 
od początku rozwoju mowy. Basia (mając rok, 5 miesięcy i 19 dni) przegląda 
z mamą zdjęcia, gdy rozpoznaje na zdjęciu mamę, mówi „Oo mama, mama” ; 
na kolejnej fotografii nie rozpoznaje siebie, ale poznaje kapelusz, przypomina 
sobie o nim i woła: „Daj, daj!” ; już w kapeluszu na głowie naśladuje sylwetkę 
z fotografii i mówi: „Oo, oo, oo” ; rozpoznaje też na zdjęciu ojca jadącego 
na rowerze: „Tata rzyyy” (Epizod l 1). Zaledwie dwa miesiące później (rok, 
7 miesięcy, 22 dni) bawi się kołeczkami do wieszania bielizny, układa je na 
podłodze rzędem i mówi: „Dwa, pięć, dwa, pięć” . „Powiedz Basiu, jeden, dwa, 
trzy” — prosi ciocia. „Trzy, pięć, trzy, pięć” —  kontynuuje Basia (Epizod 66).

Celem artykułu jest próba ustalenia drogi, na której dziecko poznaje liczby 
poprzez opanowywany język2. Drogi tej poszukuje się poprzez analizę boga
tego materiału zawierającego wypowiedzi dziecka, z których wyławia się wraz 
z kontekstem słowa i zwroty mogące należeć do świata liczb. Do analizy wyko
rzystano materiał zebrany podczas selektywnej obserwacji Uli (punkt 2 ) oraz 
materiał pochodzący z dziennika mowy Basi (punkt 3). W wypowiedziach 
obu dziewczynek pojawiają się wspólne prawidłowości: włączają one do swego 
języka te same liczebniki, w tej samej kolejności i w podobnych kontekstach. 
To wzmacnia hipotezę o istnieniu pewnej, wspólnej dla różnych dzieci, drogi 
Poznawania liczb.

1z D ziennika  m ow y, zobacz przypis 3, str. 216.
2Zagadnienie to było tematem mojego referatu wygłoszonego na konferencji „Cesty (k) 

Poznavani v matematice primarrń śkoly” w PdF UP w Ołomuńcu 2004 (Urbańska, 2004).



1 Mowa i liczby

Dziecko już od urodzenia aktywnie bada rzeczywistość. Jego prawidłowy 
rozwój, według teorii Sterna, rozumiany jest jako proces nabywania kolejnych 
poczuć siebie. Poczucie siebie (sense of self) jest formą organizacji subiektyw
nego doświadczenia, pojawiającą się przy okazji działań lub procesów umy
słowych. Poczucie siebie istnieje od urodzenia; pojawianie się nowych jego 
aspektów zależy od wrodzonych zdolności i od relacji z inną osobą, nowe jego 
aspekty istnieją równolegle obok siebie do końca życia. W życiu dziecka poja
wiają się kolejno:

— wyłaniające się poczucie siebie — sense of emergent self —  poczucie 
organizacji własnych doświadczeń i bodźców ze świata zewnętrznego (do 
II miesiąca );

— rdzenne poczucie siebie —  sense of core self — poczucie fizycznej spój
ności, ciągłości granic własnego ciała; poczucie, że jest się autorem wła
snych działań; poczucie trwania, ciągłości przeszłych doświadczeń, że 
jest się tą samą osobą mimo zmian; podstawa do dokonania różnicowa
nia „ja.-inni” (II-VI miesiąc);

— podmiotowe poczucie siebie — sense of subjective self —  poczucie sta
nów wewnętrznych, posiadanie intencji, motywów, uczuć (VII-XV mie
siąc);

— werbalne poczucie siebie — sense of verbal self —  poczucie możliwości 
obiektywizowania własnych doświadczeń i przekazywania ich werbalnie 
(powyżej XV miesiąca).

Początkowo wszystkie jego doświadczenia, płynące z różnych bodźców, są 
jednakowo ważne. Z czasem uprzywilejowanego znaczenia w interakcji z in
nymi nabiera rozwijający się język. Około 15-18 miesiąca życia dziecko na
bywa werbalnej świadomości siebie, zaczyna tworzyć w umyśle symboliczną 
reprezentację przedmiotów i zdarzeń (Gracka, 1991; Stern, 1985).

W tym okresie wt dynamicznej strukturze wiedzy dziecka pojawiają się 
zarodki wyobrażeń liczbowych. Powstają w wyniku codziennych doświadczeń 
życiowych dziecka. Proces ten Hejny i Stehlikova przedstawiają jako wynu
rzanie się doświadczeń liczbowych dziecka z jego ogólnych doświadczeń, jako 
wynurzanie się świata liczb ze świata rzeczy, najpierw na poziomie słownym, 
a potem za pomocą wyliczanek, do poziomu wyobrażeń (Hejny, 2001; Hejny, 
Stehlikova, 2001, 63-64).

Właściwie trudno powiedzieć, co pojawia się wcześniej: z jednej strony 
dziecko ma doświadczenia i wiedzę dotyczącą liczb, a poznane słowa nazywają,
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określają tę jego wiedzę; z drugiej strony — dziecko słyszy słowa-liczebniki i ro
zumie je początkowo trochę magicznie. Słowo nazywa i organizuje posiadaną 
przez nie wiedzę, a zarazem słowo otwiera dziecko na nową wiedzę, zapocząt
kowuje nowy etap poznawania.

Dziecko wyławia liczebniki wraz z zasłyszanym kontekstem, początkowo 
powtarza zasłyszany kontekst, a następnie tworzy własną propozycję tekstu 
z liczebnikiem. W  ten sposób negocjuje znaczenie poznanych liczebników, za
równo na bazie doświadczeń werbalnych, jak i pozawerbalnych.

O POZNAWANIU LICZB POPRZEZ MOWĘ

2 Świat liczb w wypowiedziach Uli

Ula jest moją córką, urodziła się w roku 1978. Prowadzona przeze mnie jej 
obserwacja ma charakter selektywny; odzwierciedla moje zainteresowanie tym, 
jak dziecko rozumie pojęcia związane z liczbami i jak ich używa. W notatkach 
opisywałam sytuację, czynności dziecka i towarzyszących mu osób oraz cyto
wałam wypowiedzi dziecka i tych osób, a także krótko przedstawiałam istotne 
wydarzenia wcześniejsze. Opisywałam sytuacje „liczbowe” nowe, zdarzające 
się po raz pierwszy, świadczące o postępach w rozumowaniu Uli, albo uka
zujące błędy w jej rozumowaniu. Opis przerywałam w chwili, gdy wygasało 
zainteresowanie Uli sytuacją liczbową i przerzucało się na inne zagadnienia.

Materiał z obserwacji Uli został przedstawiony już wcześniej (Urbańska, 
1996; Hejny, 2001). Tu krótko przypomnijmy, że pierwsze doświadczenia licz
bowe Uli wiążą się z rozróżnianiem liczby pojedynczej i mnogiej w wypo
wiedziach: Ula (1;3) przynosi kulkę i mówi — kulka; gdy widzi rysunek ko
rali umieszczonych w pudełku, mówi — kulki. Dziecko także bardzo wcześnie 
używa słowa drugi, w sensie ten od pary. mama wkłada lalce jeden bucik, Ula 
(l;3) podaje drugi mówiąc — gugi (drugi). (M. Hejny nazywa te poziomy po
znawania liczb — odpowiednio — biegunowością singular i plural, oraz dual.) 
Słowo drugi ma różne odcienie znaczeniowe: nie ten, tylko inny, kolejny, na- 
stępny. Występuje także w zestawieniu pierwszy i drugi, a sytuacja ta wiąże 
się w wyobraźni dziecka z poczuciem, że są dwa. Na tle wyobrażonych dwóch 
dostrzega ono, że jest tylko jeden. Jednocześnie dziecko opanowuje krótkie ryt- 
rniczne ciągi 2-3 liczebników i zaczyna używać ich do „liczenia” : na widok kilku 
kaczek na rysunku Ula (1;5) spontanicznie zaczyna głośno recytować liczby 
laz, wa, ci — nie pokazuje jednak palcem kaczek i nie dobiera do nich liczb, 
a kaczki nie są ustawione w szeregu. Nasuwa się pytanie: czy zarysowująca się 
w tych obserwacjach droga dziecka w świat liczb może być charakterystyczna 
także dla innych dzieci?



3 Świat liczb w wypowiedziach Basi

Odpowiedzi na to pytanie szukałam analizując obserwacje Basi (urodzonej 
w 1952 roku) pochodzące z Szumanowskich dzienników mowy3, przechowywa
nych w formie maszynopisów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Zgodnie z kryteriami metodologicznymi S. Szumana, matka Basi pra
wie codziennie pobierała próbki możliwie różnorodnych sytuacji (numerowane 
kolejno epizody), w których dziecko komunikowało się z otoczeniem. W  no
tatkach uwzględniała wypowiedzi dziecka, wypowiedzi jego rozmówców, opis 
sytuacji i aktywności niewerbalnej wszystkich jej uczestników, a także krótkie 
relacje z wydarzeń mających wpływ na zrozumienie opisywanej sytuacji. Ze
brane próbki mają charakter losowy i reprezentatywny, ich wielkość zależy od 
aktywności werbalnej dziecka. Obserwacje Basi różni od obserwacji Uli ich cel 
i nieselektywność. W  dziennikach mowy Basi jest wiele ciekawych sytuacji licz
bowych i, co jest bardzo ważne, występują one w naturalnych proporcjach do 
innych sytuacji życia codziennego. Są to zazwyczaj krótkie incydenty liczbowe.

W tabeli umieszczono wybrane fragmenty epizodów z obserwacji Basi i opa
trzono je komentarzem. W  wypowiedziach Basi zrezygnowano z podania dzie
cięcej wymowy słów.
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NR
EPIZODU 
WIEK B.

FRAGMENT EPIZODU 
Z OBSERWACJI BASI KOMENTARZ

115 Mama myje Basię, umyła jej już jedną Własne nogi (ręce), które
1 rok; nóżkę, Basia podaje drugą. dziecko postrzega na wiele

8 miesięcy. 
22 dni

B: Drugą, drugą mama myje. sposobów, stanowią pierw
szy wzorzec pary „liczy
dło” .

136 Basia podstawia mamie rączkę, mama ca- Para  nie jest tu jeszcze
lr;9m.2d luje.

B: Drugą?
uświadomiona jako liczba, 
ale jako komplet (dual).

Podaje mamie drugą rączkę, mama całuje 
ją w drugą rączkę.

Drugi —  oznacza ten od 
pary, od kompletu.

240 Basia ogląda mamy pantofle. D w a  jest oparte: na wzorcu
1;10.24 B: Ma mama dwa pantofle. pary (dwa pantofle na dwie

Potem Basia patrzy na swoje pantofle. 
B: Basia też ma dwa pantofle.

nogi), oraz na wzorcu kom
pletu (nie brak drugiego do 
kompletu). Tu są już porów-

3Za ich udostępnienie serdecznie dziękuję Pani Magdalenie Smoczyńskiej, która Dzienniki 
wprowadziła do komputera i opracowała zgodnie z zasadami międzynarodowego formatu 
CHAT ustalonego w ramach systemu CHILDES (MacWhinney B.: 1995, The CHILDES 
Project: Tools for analyzing talk, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates).
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B: Nie zgubiła drugiego.
M: Nie, nie zgubiła, ma dwa pantofle.

nyw ane dwie pary poza  
w zorcem . Dwa i drugi 
m a ją  pow iązanie językow e  
i znaczeniowe, dwa są tylko  
w tedy, gdy jest ten drugi. 
N ie m a dwóch, bez drugiego.

2 7 9

1 ,1 1 .1 4
Basia biega po pokoju, zbiera guziki, przy
nosi jeden ojcu, drugi mamie.
B: Da Basia jeden tatusiowi, jeden 
mamusi.
[...] Znów przynosi guziki, daje jeden ojcu: 
B: Drugi dam.
Daje mamie.
B: Masz mamo drugi.
Przynosi jeszcze parę, rozdaje mówiąc:
B: Drugi dam tatusiowi, drugi ma
musi.

Jeden oznacza św iadom ie  
w yłączoną jedność z wielo
ści —  to  głębsze rozum ienie  
jeden, niż rozróżnianie sin
gular i plural. Drugi oznacza  
tu  kolejny jeden . W y stę p u je  
tu  schem at odliczania jed n o
ści: jed en , drugi, drugi, ... , 
oraz schem at rozdzielania po  
jed n ym .

2 8 7

1 ;1 1 .1 8

B: Jeden, siedem. Jeden, siedem.
B: Trzy, pięć. Trzy, pięć.
Idzie do szafki, wysuwa szufladę z przybo- 
rami do szycia.
Mama: Czego Basiu tam szukasz? Tam nie 
ma nic dla ciebie.
B: Guziki dla mnie są.
M: Masz już dość guzików.
B: Dużo guzików, dużo.
Basia zabiera guziki, układa je w szereg i 
mówi:
B: Idą na spacer, idą na spacer.

Słow ne liczenie p rzy p om ocy  
ciągu o rytm ie dw ójkow ym  

(1 ,7 )1 ,7 ) , (3 ,5 ,3 ,5 )  w yw o
łuje, teraz jeszcze m agiczne, 
skojarzenie tego ciągu ze 
schem atem  przeliczania. 
S tąd  potrzeb a dużej liczby  
guzików  i układanie ich 
w  szereg.

2 9 5

1 ;1 1 .2 5

Basia próbuje misia upchnąć w wózku. 
B: Za duży miś, za duży?
Mama: Tak, za d u ż y  miś d o  wózeczka. 
B: Drugi miś będzie spał.

Drugi tu  oznacza inny.

3 0 2

1 ;1 1 .2 6

Basia układa guziki na stole i liczy je:
B: Trzy, pięć, jeden, siedem. Trzy, 
pięć, jeden, siedem.
Babcia: [uśmiecha się] Oo, jak ładnie umie 
Basia rachować.

T y m  razem  zabaw a do
stępn ym  guzikam i w yw ołuje  
słow ny ciąg o rytm ie czwór
kow ym  zbudow any z dwóch  
w cześniejszych ciągów .

3 5 1

2 ;1 .5

B. siedzi w łóżku, nakrywa sobie nogi chust
kami do nosa.
B: Mam dwa dzidzi, śpią.
Kołysze nogami i śpiewa:
B: Aaa. Basia będzie dzidzi lulać.

D w ie nogi ju ż  nie są tylko  
m odelem  k om pletu , każda  
reprezentuje jed n ość, razem  
są m odelem  dw óch i zastę
pu ją  dwa dzidziusie —  p eł
nią rolę znaku.
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Mama: Gdzie masz te dzidziusie, Basiu? 
B: Tu mam dwa.
Pokazuje nóżki. Po chwili B. wstaje.
M: Gdzie są twoje dzidziusie, Basiu?
B: Już wyspały się.

352
2;1 .8

Basia jedzie z mamą tramwajem, patrzy 
przez okno, zobaczyła drugi tramwaj.
B: Mamo, drugi jedzie tramwaj, 
wiesz?
M: Dobrze, wiem.
Nadchodzi konduktorka. [...]
K: Gdzie ty jedziesz? [...]
B: Do miasta, do drugiej babci.

D rugi — w sensie je sz c z e  j e 
den.

D ruga  — w sensie n ie ta.

587
2;7 .18

Basia dostała od ojca paczkę widokówek za
pisanych, bawi się nimi, poskładała je ra
zem, przynosi ojcu.
B: Policz tatusiu, czy są dużo.
O: Dużo, ja widzę, że masz dużo.
B: Ale policz: trzy, pięć, siedem. 
Ojciec rachuje.
O: Jeden, dwa, trzy [itd.].
Basia powtarza za ojcem.

Świadomość procedury prze
liczania (policzenia) na tym 
poziomie obejmuje: nazwę 
tej czynności, zbiór jednako
wych elementów do policze
nia, ciąg liczebników o ryt
mie trójkowym. Także nie
jasny związek między nimi. 
Dlatego dziecko domaga się 
wzorca schematu przelicza
nia.

674
2 ;9 .17

Matka obiecała, że na imieniny dziadzia 
upiecze tort orzechowy. Basia przynosi z 
ogrodu dwa orzechy, jeden w jednej rączce, 
drugi w drugiej.
B: Na imieniny dziadzia z Pierackiego 
jeden , na imieniny dziadzia mojego 
drugi [orzech].

Trzy zbiory 2-elementowe: 
para-wzorzec dwie ręce; 
dwa aktualnie postrzegane 
i przyporządkowane do 
wzorca orzechy; oraz dwóch 
przywołanych w wyobraźni 
dziadków.

751
2; 11.18

Matka i Basia przechodzą koło ogrodu, w 
którym rosną dwa wysokie świerki.
B: Tu rośnie choinka dla mnie, a druga 
dla Jacusia, tak mamusiu?

Porównanie dwóch zbiorów 
przez przyporządkowanie: 
dwie obserwowane choinki 
oraz dwoje dzieci — 1 Basia 
(dziecko w roli liczącego 
i liczonego) i wyobrażony 
Jacek.

769
2; 11.28

Basia przychodzi do matki.
B: Mamo, daj pieniądze, bo muszę ku
pić.
Matka daje Basi na niby pieniądze do 
rączki.
B: Sto złotych?
M: Tak, sto złotych.

Liczebnik sto  użyty w kon
tekście pieniędzy. Wcześniej 
w rytmicznych ciągach wy
stępowały liczby ze zbioru: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10.
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4 Wnioski

Obie dziewczynki były obserwowane w krótkim, ale bardzo istotnym dla rozwoju 
mowy okresie: od pierwszych wypowiedzi dwuwyrazowych do opanowania wszystkich 
podstawowych struktur składni ojczystego języka. Dla polskich dzieci jest to koniec 
trzeciego roku życia.

Analiza obserwacji Uli pozwoliła na wyłonienie istotnych etapów rozwoju wiado
mości liczbowych u małego dziecka. W obserwacjach Basi można wyróżnić podobne 
etapy, ponadto dostrzec, jak wraz z rozwojem mowy rozwija się harmonijnie świat 
liczb. W kolejnych etapach:

— dziecko rozróżnia w języku liczbę pojedynczą i mnogą (Hejny: singular i plural);
— dziecko używa słowa drugi m. in. w znaczeniu do pary (Hejny: dual), a także 

w roli liczebnika porządkowego — jeden i drugi;
— dziecko używa liczebnika jeden w dwóch sytuacjach: gdy wydziela jedności — 

biorę po jednym; jeden tu i jeden tam — oraz gdy odróżnia jedność od wielości 
— tylko jeden;

— ewoluuje rola liczebnika dwa: od określenia związanego początkowo ze stałą 
parą — dwie nogi, dwa buty — do określania liczebności różnych zbiorów dwu- 
elementowych;

— pojawiają się zalążki rozumienia tego, że: jeśli jest jeden i drugi, to są dwa 
i odwrotnie (liczba 2 w aspekcie porządkowym i jako liczebność);

— dziecko opanowuje krótkie rytmiczne ciągi liczebników (1,7,1,7,...; 3,5,3,5,...; 
3,5,1, 7,3,5,1,7,...), rozbudowuje je i próbuje zastosować do „liczenia” rzeczy;

— dziecko odpowiednio przyporządkowuje liczebniki liczonym przedmiotom 
(w małym zakresie liczbowym);

— dziecko wypowiada duże liczby wraz z zasłyszanym kontekstem (sto złotych).

Chociaż okres dzieciństwa Basi i Uli dzieli ćwierć wieku, podobnie oswajają one 
wiedzę o liczbach. Prawdopodobnie droga poznawania liczb jest wspólna (podobna) 
dla wielu dzieci — badania nad tym zagadnieniem są kontynuowane. Naturalne wpro
wadzanie w świat liczb przez doświadczenia, wyobrażenia, słowa można by kontynu
ować w okresie przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym. Pewne pomysły i pod
powiedzi można znaleźć w dalszych obserwacjach Uli, Basi i innych dzieci.

O POZNAWANIU LICZB POPRZEZ MOWĘ
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On the learning of numbers through language

S u m m a r y

A child in the second year of its life acquires the sense of verbal self and begins to 
enter the world of numbers. The analysis of the register of Basia’s speech enables us 
to determine the context and order in which she learns numbers. Her first experiences 
with numbers concern: differentiation between plural and singular; numerals „second” , 
„two” and „one” ; and short number sequences. These results are compatible with the 
results of the analysis of selective observation of Ula. In all likelihood, the cognitive 
ways of learning numbers by children are similar.


