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Od Autorki

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,
trzymasz w ręku publikację będącą zbiorem – utrzymanych w nurcie freblo- 
wskim – zabaw, inspiracji, pomysłów oraz propozycji twórczych.

Zabawy są dostosowane do wieku wszystkich dzieci uczęszczających do 
przedszkola – to Twoim zadaniem jest dostosowanie ich trudności do możli-
wości konkretnej grupy przedszkolaków.

Przy niektórych propozycjach znajdziesz ikonkę przedstawia- 
jącą drzewo, która oznacza, że proponowaną zabawę możesz też 
przeprowadzić poza budynkiem przedszkolnym: na placu zabaw, 
w ogrodzie czy w parku. 

Każdą zabawę opatrzono komentarzem, który zawiera cenne wskazów-
ki oraz praktyczne porady.

Przy kilku propozycjach znajdziesz kod QR. Po jego zeskanowaniu uzy-
skasz dostęp do przygotowanych przez nas załączników. Są to przydatne do 
przeprowadzenia danej zabawy materiały: plansze, rysunki, koloro-
wanki. Możesz je pobrać przy użyciu różnych czytników, takich jak: 
komputer z kamerą, tablet lub smartfon z odpowiednią aplikacją.

Przedstawione propozycje będą bazowały na pracy z freblowskim ma-
teriałem dydaktycznym (darach), pozostając w zgodzie z założeniami oraz 
ideą pedagogiki Froebla. Są idealnym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych; 
można wykorzystywać je jako pojedyncze zajęcia lub łączyć je z innymi. 
Ważne jest, by współgrały z grupą dzieci i były do niej dostosowane. Jeżeli 
dzieci lubią określoną zabawę, nie obawiaj się jej powtarzać. Dzięki zaanga-
żowaniu dzieci wzrasta ich motywacja do działania i zajęcia te będą odnosiły 
wymierne skutki. Istotne jest również Twoje zaangażowanie. Nie wzbraniaj 
się przed wejściem w relacje z dziećmi – niech poczują, że jesteś członkiem 
Waszej małej grupy społecznej. 

Do większości z tych propozycji dzieci chętnie sięgają podczas zaba-
wy swobodnej. Postaraj się więc w taki sposób zorganizować przestrzeń, 
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aby karty z załączników były dla dzieci dostępne przez cały czas ich pobytu 
w przedszkolu.

Zabawy zostały podzielone na cztery grupy, według dominującego ob-
szaru rozwojowego. Są to zabawy doskonalące: rozwój fizyczny, rozwój emo-
cjonalny, rozwój społeczny oraz rozwój poznawczy dziecka. Dzięki takiej or-
ganizacji będzie Ci łatwiej znaleźć propozycję, której aktualnie potrzebujesz. 
Pamiętaj też o tym, że w ramach jednej zabawy można łączyć kilka obsza- 
rów rozwojowych.

Większość z tych zabaw możesz wykorzystać jako element diagnozy  
dziecka. Zajęcia te sprawdzają bowiem jedną z podstawowych umiejętności 
osiągnięcia gotowości szkolnej, którą jest komunikacja. Dodatkowo, niejako 
przy okazji, sprawdzisz podstawowe wiadomości dziecka o otaczającym je 
świecie, zasób słownictwa, umiejętność wypowiadania się całym zdaniem, 
słuch fonemowy, a także koordynację wzrokowo-ruchową, lateralizację, 
umiejętności matematyczne i wiele innych. 

Ważne jest, aby podczas przeprowadzania zabaw nie komentować ne- 
gatywnie dziecięcych odpowiedzi ani nie wywierać na dziecko nacisku. Istot-
na jest obserwacja, w których momentach dziecko nie jest gotowe do wy-
powiedzi lub wykonania danego zadania. Trzeba wówczas przemyśleć te  
sytuacje pod kątem, dlaczego tak się dzieje i delikatnie stymulować dziecko. 
Przedstawione w publikacji zabawy powinny być tym częściej stosowane, im 
więcej problemów zauważysz. 

Każda zabawa jest tak skonstruowana, że daje możliwość aranżowania 
jej w zależności od pory roku, tematu lub zainteresowań grupy. Możliwość 
swobody interpretacji zabawy powinna być wykorzystywana nie tylko przez 
nauczycieli, ale również przez dzieci. 

Życzę Wam wspaniałej zabawy!

Słowo dla tych, którzy nie dysponują darami

Materiał freblowski, jakim są dary, jest pomocą całościowo stymulującą 
dziecko. Bez niego pedagogika w nurcie freblowskim jest niekompletna.

Jeżeli chcesz zacząć zabawę, a nie masz jeszcze darów freblowskich, 
proponuję wykorzystanie innych, równie twórczych pomocy: guzików, da-
rów jesieni, kamieni, patyczków laryngologicznych, karteczek do płaskiego 
origami itd. 

Powodzenia!
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KARTY Z DAREM 10

Materiały: dar 10, karty z załącznika (kod QR)

Przebieg zabawy: Na przedstawionych na kartach kształtach 
dzieci układają elementy z daru 10. Elementy można układać palcami albo 
wykorzystać w tym celu spinacze do bielizny, pęsety lub chwytaki wykonane 
własnoręcznie z tektury. Dzięki temu nie tylko utrwalamy wygląd cyfry lub 
litery, ale dodatkowo stymulujemy motorykę małą oraz koordynację wzro-
kowo-ruchową.

UwAgA! Samodzielne wykonanie takiej karty pracy nie jest 
zbyt trudne. Wystarczy wykonać obrazek, odrysowując ołówkiem 
małe kółka, a następnie powielić go dla całej grupy. Zachęcam  
do samodzielnego wykonywania ilustracji tematycznych, które 
można wykorzystać do różnych zajęć.
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RAZ w gÓRZE, RAZ w DOLE

Materiały: piłeczka z daru 1

Przebieg zabawy: Dzieci wraz z nauczycielem siedzą w kole. Rytmicznie, naj-
lepiej do muzyki, podnoszą jednocześnie obydwie ręce do góry, a następnie 
opuszczają. Zabawa trwa do zakończenia rozlegającej się w tle muzyki. Gdy 
muzyka ucichnie, nauczyciel puszcza w obieg piłeczkę z daru 1. Ręce wszyst-
kich uczestników zabawy nadal poruszają się w tym samym rytmie: do góry 
i na dół. Zadaniem dzieci jest przekazywanie sobie piłeczki z rąk do rąk – bez 
przerywania stałego ruchu rąk góra–dół.

UwAgA! Prowadząc zabawę z młodszymi dziećmi, należy 
ustalić wolny rytm podnoszenia i opuszczania rąk.
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ŻELOWE DARY

Materiały: dar 7, dar 10, żel do włosów, taśma klejąca, woreczek strunowy, 
marker

Przebieg zabawy: Nauczyciel przygotowuje woreczek strunowy, w którym 
umieszcza elementy z darów 7 i 10 oraz wpuszcza niewielką ilość żelu do 
włosów. Następnie szczelnie zamyka woreczek i zabezpiecza go dokładnie 
taśmą klejącą, dbając, by zawartość nie wydostała się podczas zabawy. 

Wariant I
Nauczyciel rysuje markerem na woreczku tor, a następnie umieszcza w wo-
reczku elementy z daru 10. Zadaniem dziecka jest przepychanie elementu 
z daru 10 po wyznaczonym torze.

Wariant II
Nauczyciel rysuje markerem na woreczku linię startową oraz drogi, które 
prowadzą do zaznaczonych figur: kwadratu, koła, trójkąta. Do woreczka 
wkłada elementy z daru 7: kwadrat, trójkąt oraz koło. Dziecko rozpoczyna 
zabawę od ustawienia figur na zaznaczonej linii startowej, następnie prowa-
dzi wybrany dar do oznaczonego miejsca, np. dar w kształcie kwadratowym 
do rysunku przedstawiającego kwadrat.

Wariant III
Nauczyciel zaznacza markerem na woreczku tzw. bazy, czyli miejsca, w któ-
rych docelowo powinny znaleźć się elementy z darów 7 i 10. Zadaniem 
dziecka jest przesuwanie elementów w taki sposób, aby wszystkie znalazły 
się w oznaczonych bazach. 

UwAgA! Dostępne na rynku woreczki strunowe występują 
w różnych rozmiarach. Warto wykorzystać te jak największe, 
wówczas zabawa będzie ciekawsza.
Poszczególne drogi można narysować markerami w różnych 
kolorach, a następnie kierować do bazy daną drogą elementy 
darów wyłącznie w tym kolorze.
Do żelu można dodać brokat albo użyć kolorowego żelu do wło-
sów.
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JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ? 

Materiały: piłeczki z daru 1

Przebieg zabawy: Dzieci wraz z wychowawcą siedzą w kole. Nauczyciel re-
cytuje wierszyk:

Czerwona piłeczka z rąk do rąk wędrowała.
Jak się dziś czujesz – dowiedzieć się chciała.

Dzieci kolejno przekazują sobie piłeczkę z daru 1 i zadają siedzącemu najbliżej 
koledze lub koleżance pytanie: Jak się dziś czujesz? Zapytane dziecko odpowia- 
da: Czuję się dziś… Po wypowiedziach wszystkich dzieci nauczyciel podsumo-
wuje samopoczucie grupy, np.: Cieszę się bardzo, że dziś w większości mamy 
dobre samopoczucie, dzięki temu będzie nam się dziś dobrze pracowało… albo 
Kochani, dziś taka pogoda, że w większości mamy złe samopoczucie. W takim 
razie dzisiejszy dzień będzie pełen zabaw, które na pewno je poprawią…

UwAgA! Dzieci wypowiadają się swobodnie, nie muszą odpo-
wiadać pełnym zdaniem.
Jeżeli w grupie są starsze dzieci, można prosić je o wypowiedź 
pełnym zdaniem. Wówczas dodatkowo doskonalimy umiejęt-
ność zadawania pytań oraz odpowiadania na nie.
Nie dopytujmy, dlaczego ktoś źle się czuje lub jest niewyspany 
– nie wszystkie dzieci lubią o tym mówić. Zabawa ma na celu 
zebranie informacji, z jakimi emocjami dzieci zaczynają dzień.
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MATEMATYCZNE DRZEWO

Materiały: dar 10, kółka z daru 7, karty z załącznika (kod QR)

Przebieg zabawy: Nauczyciel rozdaje dzieciom karty przed-
stawiające matematyczne drzewo. Na pniu drzewa jest wskazana cyfra od 0 
do 9. Zadaniem dziecka jest odnalezienie tej cyfry na koronie drzewa i za-
znaczenie jej dowolnym darem. Następnie nauczyciel zadaje pytania, np.: Ile 
ósemek zaznaczyłeś/aś na drzewie? Dziecko liczy, ile darów położyło na koro-
nie drzewa i odpowiada na pytanie.

UWAgA! Matematyczne drzewa idealnie sprawdzają się w sy-
tuacji, gdy dziecko skończy swoją pracę i musi poczekać na inne 
dzieci z grupy. 
Można wykorzystać tę zabawę przy wprowadzaniu liczby.
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