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   Dzieci w przedszkolu już od pierwszych dni zachęcamy aby podejmowały 

działalność plastyczną, dostarczamy kartony, kredki, farby.  I co dalej?  

Każde dziecko jest inne, jedne natychmiast kreślą na kartonie w miarę swoich 

możliwości, inne próbują, przyglądają się, chętnie rysują choć jeszcze nie 

wiedzą jak trzymać kredkę lub pędzel. Ale są dzieci, które nie chcą rysować, 

choć przyglądają się jak inni rysują. Obecnie mam w grupie dziecko 3,5- letnie, 

które na widok kartonów, kredek i zapowiedzi że będziemy rysować zaczyna 

płakać i zrobi kilka kresek i na razie na tym kończy się jego praca, ale maluje 

farbami, a to już coś.  

 Kiedyś zaprosiłam chętne dzieci do rysowania kredkami świecowymi i 

pastelami na dużych kartonach i zgłosiło się kilkoro dzieci, mówiły ,,ja też, ja 

też..” (prace na konkurs plastyczny). Zaczęły rysować, ale zapał minął, odeszły 

do zabawy i tylko dwie dziewczynki rysowały z zapałem i skończyły swe prace 

przez kilka dni bo był to format A-3. I wykonywały te prace z wielkim zapałem. 

Prace wysłałam na konkurs plastyczny. 

  Zafascynowały mnie prace wykonywane przez 6- letniego Jasia. Był podany 

temat, kolorowy papier i gazety, klej i nożyczki. Patrzyłam jak  sześciolatek 

wycina zwierzęta egzotyczne z jednego kawałka gazety, nie przeciął w żadnym 

miejscu. Jego praca zajęła II miejsce. Małe dzieci jak lubią rysować, malować i 

wycinać to robią to z takim zapałem jakby świat dokoła nie istniał.                            

3- letnia dziewczynka od pierwszych dni w przedszkolu z wielkim zapałem 

rysowała, bardzo dokładnie, nie wstała od stolika dopóki nie skończyła. Gdy 

proponowałam jej wykonanie pracy plastycznej zawsze była gotowa, buzia się 

uśmiechała, z entuzjazmem przystępowała do pracy.  Jako 4-latka uczestniczyła 

w zajęciach plastycznych z dziećmi starszymi-  wycinanki na temat ,,Świąteczna 

choinka”.  Byłam pełna podziwu jak naśladuje pracę dzieci 6-letnich, które na 

prezentach pod choinką wycinały dużo małych elementów dekoracyjnych. I 



moja wspaniała 4-latka naśladowała dzieci starsze w wycinaniu małych 

elementów. Widziałam, ile wysiłku kosztowało ją wycięcie małych kokardek i 

naklejanie ich na prezenty. Dzieci skończyły prace, bawiły się, a dla niej świat 

istniał tylko na tym kartonie A-4. Te małe elementy co chwila przyklejały się do 

paluszków, ale to nic i powstała praca tak bogata w szczególiki jak prace dzieci 

o 2 lata starsze. 

  Są takie sytuacje, gdy dziecko zamalowało kartkę, a na pytanie co to jest- 

opowiada długą historie bo wszystko było zasłonięte, więc nie widać. 

Każde dziecko rysuje tak jak potrafi, w miarę swoich możliwości , doświadczeń, 

przeżyć , wiec poziom prac różny.  Dzieci bardzo przeżywają opinie kolegów 

(siedzących obok, przy stoliku) i gdy słyszą ,,brzydko” – patrzą na nauczyciela, 

żalą się i czekają, że dorosły ich obroni. Najczęściej odpowiadam, że praca jest 

ciekawa i każdy rysuje jak potrafi itp. 

  I jeszcze jedna sprawa. Organizowane są konkursy plastyczne, dzieci wykonują 

prace jak potrafią swoją małą rączką. Dorosły jednak swoją ręką poprawia, 

retuszuje (i co?)- praca traci cały urok, każda kreska wykonana przez dorosłego 

zamiast upiększyć to szpeci  i ,,może piękna, ale nie dziecięca”. Pamiętajmy, 

obrazek narysowany przez dziecko, nawet ten  najprostszy ( na poziomie 

bazgrot) jest jedyny niepowtarzalny. I niech tak zostanie- nie upiększaj go 

dorosły człowieku. 
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