
                          TWÓRCZOŚĆ MAŁEGO DZIECKA 

                            W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

     O twórczości małego dziecka w wieku przedszkolnym możemy mówić 

w różnych aspektach  jego działalności twórczej w  ramach  nabywanych 

przez niego z wiekiem  doświadczeń  i umiejętności. Już od 

najmłodszych lat każdy przedmiot znajdujący się w zasięgu  dziecka 

wzbudza w nim zainteresowanie, zarówno wzrokowe jak i manualne. Z 

wiekiem dziecko nabywa umiejętności operowania przedmiotem. Swój 

specyficzny, indywidualny przekaz nadaje  każdej zabawce, ,, ubierając,, 

ją w swoje słowa, które wcześniej  usłyszało  w swoim otoczeniu. To 

przede wszystkim zabawa w każdym słowa tego znaczeniu rozwija 

najbardziej twórczość małego dziecka, gdyż   zachęca je  do 

kreatywności , samodzielności, staranności, . Dzieci manipulując, 

rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, doświadczają, uczą się 

właściwej komunikacji , współdziałania  , współtworzenia w grupie i  

zespole.. Twórczość małego dziecka szczególnie obrazują wszelkie 

działania plastyczno- techniczne. Poprzez wycinanie, wydzieranie, 

wylepianie, wyklejanie dzieci  odwzorowują w swoich pracach otaczający 

ich świat. Nabywają takich doświadczeń jak odkrywanie, poszukiwanie. 

Dążą do osiągnięcia wyznaczonego celu, uczą się skupiania uwagi przez 

dłuższy czas. Chyba najważniejszą formą twórczości dziecka jest 

zabawa, której towarzyszy muzyka, która uwrażliwia dziecko na 

otaczający świat, Uczy słuchania i rozumienia .Zmysł słuchu pozwala 

tworzyć obrazy, sytuacje, kształtować właściwe postawy dziecka, 

wyzwalać pozytywne emocje. 



           Chciałabym jednak zwrócić uwagę na twórcze działania dziecka 

na przykładzie własnych doświadczeń, gdzie zabawa spontaniczna, bez 

udziału nauczyciela w naturalnym środowisku jest najprzyjemniejszą 

formą twórczości dziecka przedszkolnego. Najwięcej przyjemności 

sprawia dziecku zabawa na powietrzu np. w ogrodzie, w piaskownicy, 

gdzie dziecko ma do  dyspozycji proste przedmioty, łyżkę, wiaderko, 

zabrane z domu niepotrzebne miski itp. Dziecko tworzy za pomocą 

piasku, wody , kamyków, listków, pióra ptasiego, źdźbeł trawy własne 

kompozycje potraw, dań etc. Poprzez taką twórczość  dzielą się 

doświadczeniami, grają określone role, nie czują się ograniczone, mają 

swobodę działania.  

              Moim zdaniem w wychowaniu dziecka przedszkolnego 

największe znaczenie  dla jego rozwoju i twórczości ma ruch i świeże 

powietrze . Należy więc tak zorganizować nasze działania, aby 

umożliwić dziecku jak najwięcej twórczej, spontanicznej  zabawy w jego 

naturalnym środowisku. 
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