
D oskonałym urozmaiceniem dotych-
czasowych działań jest z pewnością 
koncepcja F. Froebla. Zalecał on, by 

dawać dzieciom do zabawy zabawki prze-
strzenne – jako pierwsze: kulę, walec  
i sześcian. Przedszkolaki, manipulując nimi 
w trakcie swobodnych zabaw, będą pozna-
wać ich własności, by w wyniku wielozmysło-
wego poznawania przejść w etapie kolejnym 
do figur płaskich. Wówczas będą mogły sa-
modzielnie konstruować własne na przykład 
sześciany, wykorzystując do tego kwadraty 
z mozaiki. Dzięki licznym doświadczeniom  
w naturalny sposób mogą poznawać zagad-
nienia z zakresu geometrii. Poprzez oglądanie 
i badanie brył, porównywanie figur płaskich 
z przestrzennymi, poszukiwanie podobnych przedmiotów  
w świecie rzeczywistym dzieci w sposób naturalny przyswajają 
nawet najtrudniejsze zagadnienia. Dzięki temu dziecięce myśle-
nie konkretno-wyobrażeniowe szybko i płynnie przekształci się 
w abstrakcyjne – tak ważne dla późniejszej szkolnej edukacji.

Każdy z froeblowskich darów jest doskonałym materiałem 
sprzyjającym budowaniu w umysłach dziecięcych matematycz-
nych wrażeń. Bazując na doświadczeniach zdobywanych w toku 
zabaw badawczych, polegających na różnicowaniu i nazywa-
niu figur czy wyróżnianiu ich elementów, przedszkolaki z po-
wodzeniem zbudują własne modele, wykorzystując naturalne 
materiały, takie jak groch, patyczki czy glinę.

Niepozorny klocek w kształcie sześcianu daje nieograniczone 
możliwości kształtowania kompetencji matematycznych: liczenie 
ścian, wierzchołków, krawędzi, boków czy badanie przekątnych  
– to tylko początek geometrycznej przygody. Wykorzystując 
kilka drewnianych kostek, dzieci będą doskonalić umiejętność 
przeliczania, ale również przechodzić na poziomy wyższe: do-
dawanie, odejmowanie, a nawet dzielenie i mnożenie. Wyko-
rzystując zawartość pudełka z darem 3, zbudujemy konstrukcje 
mimowolnie wzbogacające matematyczne umiejętności:

„Kto z Was u mnie się zatrudni 
Do budowy pięknej studni?
Na wysokość – klocki dwa. 
Kto z Was radę temu da?
Studnia ma mieć cztery boki, 
W środku tunel zaś głęboki;
Dwa i dwa, i dwa i dwa – 
Z ośmiu klocków studnia ta!”

(S. Kustosz, Rymuję i buduję…, s. 29)

 Matematyka widoczna jest w każ-
dym aspekcie życia codziennego, co znajduje też odzwierciedle-
nie w rzeczywistości przedszkolnej. Froeblowska filozofia wychodzi 

naprzeciw potrzebom najmłodszych  
i nie zamyka matematyki w sztywnych 
ramach. Stąd pomysł na wykorzystanie   
niestandardowo, do konstruowania 
symbolicznych obrazów pobudzają-
cych dziecięcą wyobraźnię i w sposób 
nieoczywisty wpływających na kształ-
towanie umiejętności i pogłębianie 
wiedzy matematycznej. Stąd też po-
mysł na wykorzystywanie utworów li- 
terackich nietuzinkowo – przekształ-
cając je w matematyczną opowieść, 
inspirujemy dzieci do zadawania ma-
tematycznych pytań, dostrzegania 
matematycznych problemów, kształ- 
towania pojęć, konstruowania zadań. 

Przy pomocy darów zilustrować można każdy tekst, odpo-
wiednio aranżując świat przedstawiony. W sposób symbolicz-
ny – z kolorowych elementów z daru 1.1: sześcianów, walców  
i kul przedstawimy księżniczkę i króla, damy dworu i poddanych,  

z drewnianego pudełka z daru 1 stworzymy komnatę, zaś z pro-
stopadłościanów tworzących dar 4 zbudujemy schody, drogę 
do zamku wyznaczać będą patyczki z daru 8 lub kręte ścieżki 
ułożone z pierścieni z daru 9… ileż to przyczynków do mate-
matyzacji świata! Liczenie, porównywanie brył, różnicowanie 
wysokości i wielkości,  przeliczanie stopni z wykorzystaniem 
liczebników porządkowych, mierzenie długości każdej z dróg 
to szereg elementów prowokujących do działań o charakterze 
matematycznym.

Podkreślana przez Froebla samodzielność dzieci 
w działaniu i dochodzeniu do wiedzy spowoduje, 
że dzieci zaczną, niejako przy okazji, dostrzegać 
świat niestandardowo – w sposób matematyczny.
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Stwierdzenie, że „matematyka jest królową nauk” jest bezsprzeczne i ponadczasowe. 
Nauczyciele pierwszego etapu edukacji wciąż szukają rozwiązań i inspiracji, które 
w sposób efektowny, ale przede wszystkim efektywny, pozwolą przedszkolakom 
wkroczyć w fascynujący świat matematyki. 

1, 2, 3 – liczysz Ty!
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Kreatywna matematyka z darami Froebla.


