
„Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku wydłużać swe korzenie, drążyć, 

dowiadywać się, porównywać, szukać w książkach i materiałach źródłowych, 

zanurzać swą ciekawość w kapryśnych głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć 

w podróże odkryć – czasem trudne, ale pozwalające znaleźć taki program, jaki 

będzie dla niego pewny”. 

   C.Freinet 

 

„KREATYWNE, TWÓRCZE DZIECKO” 

        

        

       Z racji charakteru mojej pracy, jestem nauczycielem w przedszkolu, skupię 

się w wypowiedzi na okresie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. To co 

zaprezentuje opieram na podstawie mojej wieloletniej pracy, obserwacji oraz 

zawodowych i prywatnych doświadczeniach.  

       Sens wychowania polega na tym, aby wydobyć z dziecka to co dobre.  

       Moim zdaniem większość dzieci rodzi się z potencjałem pewnych 

uzdolnień, z możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach. Rolą dorosłych: 

rodziców, rodziny, nauczycieli jest umocnić to poprzez stworzenie możliwości 

nabywania doświadczeń oraz dostarczanie wiedzy poprzez zabawę.  

       Nauczyciel ma stworzyć dziecku okazję do poznawania i wyrażania siebie  

w procesie twórczego działania. Żeby tak było nauczyciel sam musi być twórczy 

i poszukujący, bo tylko taki potrafi wyzwalać kreatywne zachowania u dzieci. 

Postawa taka wymaga nie tylko gruntownej wiedzy pedagogicznej, 

psychologicznej, ale i otwartości wobec dzieci, umiejętności odróżniania 

twórczego zachowania dziecka od „bycia niegrzecznym”.  

       C. Freinet szczególnie podkreślał bezcelowość stosowania podręczników, 

proponując w zamian metody oparte na swobodnym poznawaniu świata przez 

dziecko i jego działaniach twórczych. Nauka miała być oparta na własnych 

doświadczeniach dziecka, pozytywnych oraz negatywnych. Spełnienie tego 

zadania możliwe jest w otoczeniu, które umożliwia dziecku zaspokojenie wielu 

jego potrzeb. Potrzeby bezpieczeństwa, komfortu emocjonalnego, zabawy, 

obserwacji, działania. 

       Każda praca prowadzona w kierunku wyzwalania kreatywności u dzieci 

winna być dla nich atrakcyjna, wzbudzająca ciekawość, wzbogacona 

różnorodnymi materiałami. Ważne jest stwarzanie okazji, aby dzieci same,  



z własnej inicjatywy stawiały przed sobą nowe zadania, aby informowały 

nauczyciela co ich ciekawi, czego chcą się dowiedzieć. Wyzwalanie 

kreatywności dzieci wymaga od nauczyciela uważnej obserwacji, czynnego 

udziału w dziecięcej działalności, towarzyszeniu w zabawie. Budowanie 

ciekawości poznawczej jest pierwszym etapem kreatywności. Dziecko, człowiek 

kreatywny, twórczy nigdy się nie nudzi, jest bez reszty pochłonięty tym co robi. 

Kształtowanie postawy twórczej łączy się nierozerwalnie z umiejętnością 

pokonywania trudności w dążeniu do celu a tym samym do osiągania sukcesów. 

A zatem każdy wytwór dziecka, materialny bądź nie, jest odzwierciedleniem 

przemian dokonujących się w samym wnętrzu dziecka, na trwale tam 

zapisanym. Pozytywne zaangażowanie emocjonalne jest najważniejszym 

elementem budowania kreatywności. 

      Kreatywność dziecka wynika z potrzeby wyrażenia siebie, swoich uczuć  

i przeżyć. Dziecko ma w sobie naturalną potrzebę wyrażenia tego co myśli  

i czuje. Dlatego twórczość dzieci należy traktować z szacunkiem i powagą. 

      Uważam, że w dzisiejszych czasach, w atmosferze pośpiechu i nerwowości 

bardzo trudno jest rozwijać wrażliwość twórczą u dzieci.  

      Dziecko twórcze jest liderem w zabawie. Wymyśla temat i przebieg zabawy. 

Ma bogatą wyobraźnię bo do zabawy nie potrzebuje wyszukanych zabawek, 

wystarczą mu nieużytki i materiały z recyklingu. Cieszy się autorytetem  

u innych dzieci. W działalności plastycznej świat przedstawia w sposób 

fantastyczny, abstrakcyjny i bez problemu wymyśla tytuły swoich prac.  

      Budowanie kreatywności, buduje człowieka myślącego, aktywnego, 

mającego satysfakcję z wykonanej pracy.  

       Myślę, że kreatywność to pewna forma inteligencji, którą należy ćwiczyć  

i rozwijać, ale tylko dzięki poważnej i trwałej pracy można osiągnąć sukces. 
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