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JJeszcze niedawno termin freblówka 
kojarzony był z zamierzchłą przeszłością, 
a tu nagle okazuje się, że zaczyna on 
przeżywać swój renesans. Każdy student 
pedagogiki wczesnoszkolnej 
pamięta, że nazwa ta pocho-
dzi od nazwiska Fryderyka 
Wilhelma Augusta Froebla 
– niemieckiego pedagoga, 
teoretyka wychowania przed-
szkolnego, twórcy koncepcji 
ogródków dziecięcych. Ten 
mieszkający i tworzący w Tu-
ryngii na przełomie XVIII i XIX 
w. syn niemieckiego pastora, 
który wzrastał w tradycyjnej, 
autorytarnej rodzinie, kiedy 
sam został nauczycielem, nie-
jako à rebours zapoczątkował 
w edukacji przedszkolnej nurt 
nowego podejścia do dzieci. 
Podobno zachwycił się naturalistyczną 
koncepcją pedagogiczną Jana Henryka 
Pestalozziego. Opracował zasady i pro-
gram wychowania środowiskowego z wy-
korzystaniem do zajęć wytworów przyro-
dy (orzeszki, liście, patyki, makówki, piasek 
itp.), by kształtować dzieci całościowo 
i w zgodzie z naturą. Uważał, że sztuka 
wychowania małego dziecka powinna 
być oparta o zabawę jako podstawową 
formę jego aktywności. Harmonijność 
rozwoju i kreatywność maluchów mia-
ły zatem rozbudzać nie tylko przeżycia, 
nowe umiejętności i wiedzę nabywaną 
w toku zabaw, ale i poznawanie różnych 
form, kształtów (kula – sześcian – walec) 
czy podejmowanie działań wielostronnie 
aktywizujących dziecięce zmysły. We fre-
blówkach to właśnie zabawy miały rozbu-
dzać dziecięcą wyobraźnię. 

Ponad 175 lat temu Froebel opatrzył 
swoją koncepcję i organizację wychowa-
nia mianem ogródków dziecięcych, któ-

re stawały się znakomitym miejscem do 
dobrze zorganizowanej i bezpiecznej za-
bawy dzieci pod nadzorem odpowiednio 
przygotowanych wychowawców. Do hi-

storii wychowania przeszedł jednak dzięki 
opracowanej przez siebie teorii zabawy. 
Nadał też wysoki prestiż instytucjonalnej 
opiece nad dziećmi w wieku przedszkol-
nym. Środowiska lewicowe z nostalgią 
wpisują koncepcję ochronek, które były 
adresowane do dzieci z najuboższych 
środowisk, by przygotowując je do edu-
kacji szkolnej, wzmacniać zarazem ich 
szanse na integralny rozwój osobowości. 
Po II wojnie światowej wygasła jednak 
pamięć i tradycja freblówek, ale pozo-
stała w metodyce wychowania potrzeba 
prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz 
zatroszczenia się o związek wychowania 
z przyrodniczym środowiskiem życia. 

Jakież było moje zdumienie, kiedy nie-
dawno otrzymałem materiały informacyj-
ne o powstałym w 2014 r. publicznym 
przedszkolu, którego założyciele nawią-
zali do koncepcji wychowania twórcy 
powyższego wychowania – Fryderyka 
Froebla. Opracowany przez Barbarę Bi-

lewicz-Kuźnię z UMCS w Lublinie pro-
gram wychowania „Dar zabawy” odnosi 
się – jak się okazuje – do ponadczasowej 
idei wspomnianego twórcy. Zabawie na-

dano nowy wymiar, by pro-
gram wychowawczy mógł być 
realizowany z zastosowaniem 
nowych materiałów dydaktycz-
nych, zabawek, które wzboga-
cają wspomagające je zajęcia 
konstruktywistyczne, piosenki, 
ćwiczenia ruchowe, działania 
rozwijające wyobraźnię przed-
szkolaków itp. Dzieci w po-
nowoczesnej freblówce uczą 
się i rozwijają bawiąc, szyjąc, 
wycinając, haftując, wyplata-
jąc, budując, eksperymentując, 
malując, sklejając, modelując, 
drukując itp. – bez kompleksu 
wyłączenia z tej aktywności no-

wych mediów.
Kto by pomyślał, że dzięki innowacyj-

nej próbie poszerzenia oferty edukacji 
przedszkolnej – na dość mocno już zdo-
minowanym przez pedagogię Marii Mon-
tessori „rynku” – pojawi się rozwiązanie 
sięgające jej początków. Nie jest to zatem 
renesans tylko daru freblowskiej zabawy, 
lecz także ofiarowanie polskiej pedago-
gice przedszkolnej najbardziej wartościo-
wych rozwiązań, które wytrzymują próbę 
czasów, a powinny skutkować jak najlep-
szym przygotowaniem dzieci do dalszego, 
samorządnego życia, do ich samodosko-
nalenia. Po raz kolejny polscy pedagodzy 
udowodnili, że potrafią wychodzić poza 
dominujące schematy, rozwiązania czy 
metodyczne przyzwyczajenia, a jeśli już 
sięgają do źródeł, to nadają im typowo 
polską troskę o jakość, odmienność, od-
powiedzialność i kreatywność. A Niemcy? 
Niech nam zazdroszczą i przyjeżdżają się 
uczyć, tak jak to było w czasach Froebla. ▪
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