
„Coś z niczego”-techniki 
Celestyna Freineta w praktyce 

Pomysły i ich realizację przygotowały nauczycielki  
z Miejskiego Przedszkola nr 21 im. Wesołej Ludwiczki  

w Katowicach 



Celestyn Freinet wypracował nowe metody nauczania,  
oparte na pełnej aktywności, swobodnej ekspresji, zainteresowaniu 

pracą, zapewniające dzieciom maksymalny rozwój osobowości.  

Ekspresję i twórczość uważał za wyraz doświadczeń, przeżyć i myśli 
związanych z otaczającym światem.  

W swojej koncepcji pedagogicznej zwracał szczególną uwagę  
na rozbudzanie twórczej aktywności dziecka poprzez kontakt  
ze środowiskiem oraz między innymi na włączanie w proces 

dydaktyczny form swobodnej ekspresji.   
W środowisku przedszkolnym najpopularniejszymi technikami,  

które na co dzień wykorzystujemy to techniki : 

• swobodnych tekstów, 

• doświadczeń poszukujących 

• korespondencji przedszkolnej (listów obrazkowych). 

W poniższej prezentacji zaprezentujemy przykłady dwóch ostatnich 
technik w praktycznym wykonaniu. 

 



RAKIETA Z BUTELKI 

Przykładowa fiszka,  
którą możemy 

zaproponować dzieciom 
podczas wyjaśniania 

zadania. 



RAKIETA Z BUTELKI-WYKONANIE 



ŚLIZGACZ 

Przykładowa fiszka,  
którą możemy 

zaproponować dzieciom 
podczas wyjaśniania 

zadania. 



ŚLIZGACZ-WYKONANIE 



MALOWANIE NA MLEKU 

Przykładowa fiszka,  
którą możemy 

zaproponować dzieciom 
podczas wyjaśniania 

zadania. 



MALOWANIE NA MLEKU-WYKONANIE 



JEŻDŻĄCE AUTKO Z ROLKI PO PAPIERZE 
TOALETOWYM 



JEŻDŻĄCE AUTKO Z ROLKI PO PAPIERZE 
TOALETOWYM- c.d. 



JEŻDŻĄCE AUTKO Z ROLKI PO PAPIERZE 
TOALETOWYM- c.d. 



JEŻDŻĄCE AUTKO Z ROLKI PO PAPIERZE 
TOALETOWYM- c.d. 



KOLOROWE NAKRĘTKI- 
POMYSŁY NA ZABAWY 



KOLOROWE NAKRĘTKI- 
POMYSŁY NA ZABAWY c.d. 



KOLOROWE NAKRĘTKI- 
POMYSŁY NA ZABAWY c.d. 



LIST OBRAZKOWY  

TŁUMACZENIE LISTU: 

KOCHANE 

PRZEDSZKOLAKI 

PRZESYŁAMY WAM BUZIAKI 

CAŁY CZAS O WAS MYŚLIMY 

PAMIĘTAJCIE O MYCIU RĄK 

DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU 



NASZ UKŁAD SŁONECZNY 
 

Przykładowa fiszka,  
którą możemy zaproponować dzieciom podczas wyjaśniania zadania. 

Do wykonania zadania potrzebujemy: 

• nożyczki; 

• sznurek; 

• 9 misek różnej wielkości/lub innym materiałów 
przydatnych do stworzenia planet; 

• materiały w różnych kolorach; 

• folia aluminiowa; 

• kamienie/fasola  
(co jest w domu); 

• napisy z nazwami planet. 

 



NASZ UKŁAD SŁONECZNY-c.d. 
 



ZAKRĘTKOWE GRY PLANSZOWE 



ZAKRĘTKOWE GRY 
PLANSZOWE-c.d. 

Gąsienica z rytmami.  
Na kartce narysuj  kółeczka  
(można stworzyć gąsienicę) , 
przygotuj kolorowe zakrętki. 
Ułóż je na gąsienicy zgodnie  

z wymyślonym rytmem. 



ZAKRĘTKOWE GRY PLANSZOWE-c.d. 





Przykładowa fiszka,  
którą możemy 

zaproponować dzieciom 
podczas wyjaśniania 

zadania. 

DONICZKI Z BUTELEK 



DONICZKI Z BUTELEK-c.d 



DONICZKI Z BUTELEK-c.d 



PATYCZKOWE UKŁADANKI 
Potrzebujemy: 
• kartki 
• kredki do kolorowania 
• patyczki w różnych 

kolorach  
(jeśli są 
jednokolorowe można 
pomalować farbkami) 



PATYCZKOWE UKŁADANKI-c.d. 



PATYCZKOWE UKŁADANKI-c.d. 



KLAMERKOWE KONSTRUKCJE 



WYSTRZAŁOWA RAKIETA Z ROLKI  
PO PAPIERZE TOALETOWYM 

1. Do wykonania rakiety 
wykorzystujemy: 
- rurkę po papierze 
toaletowym  
- kartkę pomarańczową   
- folię aluminiową  
- nożyczki 
- pisak 
- klej w sztyfcie 



WYSTRZAŁOWA RAKIETA Z ROLKI  
PO PAPIERZE TOALETOWYM-c.d. 

2. Wykonanie: 
Dopasowujemy  do rolki folię 

aluminiową.  
Klejem w sztyfcie smarujemy 

rolkę  (nie całą, tylko jeden 
pasek na wysokość). 
Owijamy rolkę folią 

aluminiową .  
Z papieru odcinamy 3 trójkąty. 
Jeden większy na nos rakiety,  
a dwa mniejsze na skrzydła. 

Przyklejamy do rakiety  
za pomocą kleju.  

Z kartki wycinamy także okna, 
które domalowujemy  

i przyklejamy. 



WYSTRZAŁOWA RAKIETA Z ROLKI  
PO PAPIERZE TOALETOWYM-c.d. 



Dziękujemy za uwagę i życzymy wspaniałej  
i kreatywnej zabawy technikami Freineta!  
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