
W tej sytuacji rodzą się pyta- 
nia o wybór metod wycho- 
wania, sposób postrzega-

nia dzieci, projektowania przestrzeni 
do nauki i zabawy w celu zapewnienia 
każdemu dziecku kompleksowego i har-
monijnego rozwoju.

Nauczycielom stojącym przed takimi 
dylematami polecam oparty na trady-
cjach pedagogicznych F. Froebla Program Wychowania Przed-
szkolnego „Dar Zabawy” jako kompleksową propozycję organizacji 
procesu nauczania i wychowania, która niczego nie narzuca, za to 
stanowi spójną całość i wzbogaca stosowane obecnie praktyki.

Nauka i zabawa

Opracowane przez F. Froebla i jego 
zwolenników dary to podstawa zaba-
wy, nauki i pracy z wykorzystaniem pro-
stych piłeczek, klocków i figur. Zamiast 
gotowych obrazów prezentujemy dzie-
ciom symbole, np. zielona piłeczka sta-
je się smokiem, białe punkciki to płatki 
śniegu, a kukiełka z koralików przedstawia króla. Upraszcza-
jąc formę, skłaniamy dzieci do ćwiczenia wyobraźni, języka  
i pamięci, do odtwarzania własnych doświadczeń. Jednocze-
śnie angażujemy emocje (każdy dopełnia schemat według 
swoich preferencji) oraz inspirujemy do podejmowania sym-
bolicznych zabaw. Dary, dzięki stopniowo komplikującej się 
strukturze, stanowią podłoże do realizowania całej podsta-
wy programowej – nabywania wiedzy o świecie. Ponadto są 
atrakcyjnym materiałem do zabaw swobodnych, a ich pro-
stota daje nieskończone możliwości użycia – jeden dar mo-
że każdego dnia być innym elementem zabawy.

Organizacja pracy  
i przestrzeni

Program „Dar Zabawy” proponuje 
przemyślaną i użyteczną organizację 
przestrzeni – sali przedszkolnej, w której 
zaznaczone są cztery kąciki aktywności: 
badawczy (z akcesoriami do manipu-
lowania, przesypywania itp.), twórczy  
(z rekwizytami związanymi ze sztuką), go-

spodarczy (z akcesoriami kuchennymi oraz do pielęgnacji roślin 
czy zwierząt), a także z darami (zarówno F. Froebla, jak i natury). 
Dzięki temu po zajęciach w porannym kole możliwa jest równo-
legła aktywność dzieci w czterech grupach zabawowo-zadanio- 

wych, związana z tematem dnia. Pozwa- 
la to na poznawanie świata wszystkimi  
zmysłami i z wielu perspektyw.

(Propozycje prac w grupach znajdu-
ją się w książce: Dar Zabawy. Metody- 
ka i propozycje zajęć z dziećmi według  
założeń pedagogicznych Froebla, B. Bile-
wicz-Kuźnia, 2014, s. 240-281).

Program „Dar Zabawy” powstał w wyniku troski o natural-
ny rozwój dziecka, przywrócenie wartości zabawie, zabawkom  
i całej istocie dzieciństwa.

Samo dzieciństwo i przynależna mu zabawa jest również  
w filozofii pedagogicznej Froebla cennym darem. Dzieciństwo 
to niepowtarzalny, niezwykły okres w życiu dziecka ze swoimi 
szczególnymi prawami i przywilejami. Prawem do niezakłóco-
nej zabawy, eksploratywności i ekspresji (Bilewicz-Kuźnia, s. 16).
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Osiągnięcia cywilizacyjne, konsumpcjonizm czy informatyzacja – elementy, obecne  
w życiu nie tylko dorosłych, ale także dzieci – sprawiają, że najmłodsi stanowią wyzwanie 
dla nauczycieli, wychowawców lub opiekunów. Dodatkowo generują nowe wymagania, 
które współistnieją z niezmiennymi od lat, pierwotnymi dziecięcymi potrzebami. 
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