
„Świętujemy Freblujemy”
- ogólnopolski projekt edukacyjny 

realizowany przez grupy: 
„Motylki” i „Żabki”



• Friedrich Froebel nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego,

był niemieckim pedagogiem, teoretykiem wychowania przedszkolnego, a także architektem

i miłośnikiem przyrody.

• Żył w latach 1782-1852 r. Zachwycony naturalistyczną koncepcją pedagogiczną Jana Henryka

Pestalozziego stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:

- jedności wszechświata, 

- szacunku dla dziecka i jego indywidualności, 

- znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.

• Pedagog podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy

w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca.

• Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno

zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność

w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.





„Budujemy stonogę”
- rozwijanie poczucia integracji w grupie





Zabawy grafomotoryczne inaczej 
– czyli bez kredki i ołówka

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej



„Pokaż kotkowi drogę do miski z mlekiem”



„Zaprowadź żabkę do wody”



„Ułóż drogę mrówki do mrowiska”



„Wiosenna lupa”
- inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku 

w oparciu o obserwację z wykorzystaniem lup





„Ja mam, kto ma?”
- rozwijanie umiejętność zapamiętywania



„Wyścigi pająków” 
- ćwiczenie precyzji ruchu palców oraz dłoni, 

- stworzenie okazji do poznania zasad właściwej, zdrowej rywalizacji 





„Wiosenna łąka”
- wdrażanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych 

i przy użyciu elementarnych środków wyrazu tj. kształt i barwa







„Kwieciste układanki”
-wzbogacanie wiedzy na temat wiosennych kwiatów, rozwijanie 

wyobraźni twórczej







Zakładamy hodowlę fasoli
- rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących 

hodowania wybranych roślin



Zakładamy zielony ogródek





Ścieżka sensoryczna
- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- wspieranie rozwoju integracji sensorycznej



Freblowskie prace ręczne
- rozwijanie motoryki małej, usprawnianie sprawności palców i dłoni





Zabawy badawcze
- poznanie właściwości magnesu za pomocą doświadczeń i obserwacji
- umiejętność wyciągania wniosków na postawie własnych obserwacji





Kolorowy motylek
- poznanie  zasady symetrii







Freblowska inscenizacja wiersza 
Doroty Gellner „Gąsienica-tajemnica” 



100 lat Fryderyku, czyli 
Świętujemy Freblujemy!!!











To był bardzo dobry czas!

Dziękujemy ☺


