
W śród wielu metod pracy cenię zwłaszcza dwie: 
projektu i M. Montessori, które uwzględniają po-
lisensoryczne poznawanie świata w toku aktyw-

nego działania, przynosząc dziecku 
radość samodzielnego poznania, an-
gażując przy tym jego intelekt i emo-
cje. Oczywiście praca tymi metodami 
nie obejmuje wszystkich niezbędnych 
aspektów edukacji. Małemu dziecku po-
trzebne są też inne rodzaje aktywności 
poznawczej, by zrealizować zagadnie-
nia zawarte w podstawie programowej.  
W takiej pracy dziecko jest podmiotem, 
posiada prawa: wyboru zadania, szu-
kania na własną rękę możliwych sposobów rozwiązywania, 
do własnej oceny, zarówno co do sposobu wykonania za-
dania, jak i osiągniętego wyniku. U dziecka wzrasta odpo-
wiedzialność za własne działanie i uczenie się. Nauczyciel 
jest dyskretnym prowadzącym, wyzwala inicjatywę dziecka, 
jest jego przewodnikiem, obserwuje aktywność badawczą 
dziecka, określa dalsze działania, dba o realizację podstawy 
programowej i programu wychowania 
przedszkolnego.

Nadal poszukiwałam nowych roz-
wiązań edukacyjnych. Odnalazłam je  
w Lublinie na szkoleniu edukatorów 
propagujących pracę metodą F. Froebla  
w oparciu o program dr B. Bilewicz-Kuźni 
Dar Zabawy. Okazało się, że wpisuje się 
ona doskonale w moje założenia peda-
gogiczne, w wizję przedszkola pracują-
cego nowoczesnymi metodami. Bardzo 
spodobała mi się idea zajęć rozpoczynających się Porannym 
kołem, a kończących pracą w kącikach: twórczym, badawczym, 
gospodarczym i darów. Dary Froebla inspirują do działania. 
Ich prostota, symbolika i możliwości zastosowania w pracy  
z dziećmi zachęcały, by spróbować. Ale jak to zrobić? Przed-
szkole to przede wszystkim nauczyciele. Mam bardzo dobry 
zespół nauczycieli. Zapoznałam Radę z pracą z Darami, ideą 
kącików. Dary spodobały się nauczycielkom, sprowokowały 
do wymyślania sposobów ich wykorzystania. Umówiłyśmy 
się na miesięczną próbę: nauczyciele zapoznali się z progra-
mem, metodyką, odbyło się szkolenie przeprowadzone przez 
Froebel.pl. Nauczyciele zaczęli pracować i wtedy pojawiły się 

wątpliwości – jak to robić? Zmiana jest trudna, ale możliwa do 
realizacji, gdy zadba się o czas jej wprowadzania i o odpowied-
ni komfort nauczyciela podczas szkolenia. Wymaga to często 

przełamania utartych schematów, ale 
przede wszystkim odpowiedzenia sobie 
na pytania: dlaczego jestem nauczycie-
lem, kto jest dla mnie ważny i dla czyje- 
go dobra podejmuję ten wysiłek?

W naszym przedszkolu ważni są dla 
nas świadomi procesu edukacyjnego 
rodzice. Przeprowadziłyśmy dla nich 
zajęcia otwarte w kącikach z użyciem 
darów. Rodzice pracowali tak, jak pracu-
ją ich dzieci. Otrzymałyśmy pozytywną 

informację zwrotną, m.in.: „Od jutra będę pytać syna, w któ- 
rym kąciku był, co robił”. Zachęcam do takich rozwiązań, po-
nieważ rodzice powinni być partnerami w edukacji.

Praca z darami, w kącikach, pozwala na wszechstronny roz-
wój dzieci. Niejednokrotnie byłyśmy zaskoczone tym, co dzieci 
potrafiły stworzyć przy pomocy darów, np. ilustracje do le-

gend. Zaskakująca była również łatwość, 
z jaką dzieci posługują się pojęciami: 
kula, walec, czy sześcian, oraz rozwój ich 
wyobraźni przestrzennej czy umiejęt-
ności matematycznych. Zmodyfikowa-
łyśmy pracę w kącikach, skupiając się na 
realizacji umiejętności zawartych w pro-
gramie. Ogromną zaletą tej pracy jest 
wprowadzenie już najmłodszych dzieci  
w pracę zespołową oraz możliwość pre-
zentacji swoich prac. 

Wciąż doskonalimy naszą pracę, szukamy inspiracji, cieszy-
my się z umiejętności i wiadomości naszych dzieci, z rozwoju 
ich twórczej wyobraźni. Osiągamy to, pracując nowoczesny-
mi metodami, m.in. metodą Froebla i jego Darami.

Jestem dyrektorem poszukującym ciekawych rozwiązań w edukacji przedszkolnej. Stawiam 
na metody, które pozwalają na wprowadzenie wychowanka w zagadnienie, wzbudzenie 
zainteresowania i wewnętrznej motywacji do uczenia się – by uczeń w oparciu o dotychcza-
sowe doświadczenia i zdobyte wiadomości mógł budować aktywnie nową wiedzę. 

Dar zabawy
– kreatywna przestrzeń rozwoju dla dzieci i nauczycieli
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