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Sekret początkiem wielkiej twórczości dziecka 

"Twórczość jest zagadką, paradoksem, 

niektórzy mówią, że sekretem." 

M. A. Boden 

Twórczość jest jak sekret- to zagięty rożek kartki. Co tam się kryje?  

Sekret wywołuje u dzieci stan zaciekawienia, zainteresowania i emocjonalnego 

zaangażowania. Uwagę uczniów przyciąga ta tajemniczość. Lubią ciekawe gry i zabawy ze 

swoją rozmaitością form. Dzieci przyciąga bliska im treść, ale sformułowana w sposób  

zagadkowy, co wywołuje u dzieci chęć i gotowość do działania, a dla nauczyciela jest 

symptomem poczucia sukcesu, uczucia zadowolenia – „dużo zwojowałem”. Uważam, że 

obowiązkiem każdego nauczyciela jest stwarzanie dzieciom takich warunków, aby codziennie 

rozwijane były zainteresowania uczniów, aby mogły efektywnie wykorzystywać swój 

potencjał umysłowy i zaspakajać naturalną potrzebę poznania rzeczywistości, a co za tym 

idzie- byłe twórcze i/lub kreatywne.  

Dzieci mają wrodzoną, naturalną chęć poznawania świata. Zajrzą wszędzie, zadają 

nam pytania. Kiedy je coś zainteresuje,  zaczynają  myśleć twórczo.   

 W świetle definicji naukowej A. Guryckiej
1
  „zainteresowanie jest to względnie trwała 

dążność do poznawania otaczającego świata przybierająca postać ukierunkowanej aktywności 

poznawczej o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym, stosunku do 

otaczających zjawisk, to znaczy: 1 – w dostrzeganiu określonych  

cech przedmiotów oraz związków, zależności między nimi, a także wybranych problemów; 2 

– w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania  

oraz 3 – w przeżywaniu różnorodnych uczuć (pozytywnych i negatywnych) związanych  

z nabywaniem i posiadanie wiedzy.” 

 

 

                                                             
1
 A. Gurycka, Zainteresowania [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, wyd. I, Fundacja Innowacje, 

Warszawa 1998, s.1077 
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W ujęciu A. Guryckiej
2
 istotną rolę w rozwoju zainteresowań odgrywa środowisko 

społeczne, w którym człowiek zaspokaja swe potrzeby. Środowisko sprzyja bądź też hamuje 

ich rozwój poprzez walory osobowe np. poprzez identyfikację z zawodem rodziców, 

otaczające przedmioty (książki czy np. wyposażenie domu) itp. Ważną rolę odgrywają 

stosunki ze środowiskiem koleżeńskim. Aktualnie często podkreślany jest wpływ rozwoju 

cywilizacji i kultury naszych czasów (obecnie masowy rozwój zainteresowania 

nowoczesnymi technologiami).  

 Obok czynników rozwoju zainteresowań oddziałujących na jednostkę dość 

mechanicznie (wiek, płeć, środowisko itp.) istnieją czynniki świadomie sterowane na rzecz 

rozwoju zainteresowań dzieci, stanowiące źródło motywacji do tworzenia. Są to program  

i metody nauczania szkolnego. 

Skuteczność programu i metod nauczania szkolnego na rozwój zainteresowań jest odmienna. 

Ale to od nas nauczycieli zależy, czy zainteresowane określonym zagadnieniem dziecko, 

zostanie zachęcone do podjęcia twórczych działań.  

 Mój kolega, wieloletni praktyk- nauczyciel często powtarza: jaki nauczyciel, taki 

uczeń. Twórczy nauczyciel = twórcze dzieci. Twórczy nauczyciel łatwiej zauważa przejawy 

twórczości u uczniów, potrafi je doceniać oraz nagradzać. Nauczyciel staje się  autorytetem  

i wzorem do naśladowania, gdy sam jest twórczy kształtuje także twórcze jednostki  

(Nęcka, 2003).  Istnieją bowiem nauczyciele, którzy sami okazują zainteresowanie nowymi 

obiektami, poszukują nowych informacji, przejawiają fascynację dla wiedzy, a tym samym są 

w stanie intrygować, inspirować do działania i stymulować rozwój twórczości swoich 

uczniów, wychowanków. Niestety nie zawsze tak jest.  

Czasem, żeby rozwinęła się twórczość dzieci, wystarczy nie przeszkadzać,  jak pisał  

E.P. Torrance (1962).  Jako pierwszy zaobserwował, że przyczyną zahamowania działań 

twórczych uczniów są nieprawidłowe postawy nauczycieli. Stworzył więc dla nich reguły 

postępowania, aby mogli pomóc dzieciom w rozwoju myślenia twórczego.  

 

 Otwartość na pytania uczniów. Nauczyciel powinien wysłuchiwać nawet dziwnych, 

jego zdaniem, pytań oraz odpowiednio się do nich ustosunkować.  

 Niezwykłe pomysły pojawiające się podczas zajęć należy aprobować, a nie 

krytykować.  

 Dawać odczuć dzieciom, że każdy pomysł jest ważny i wartościowy.  

                                                             
2
 A. Gurycka, Zainteresowania [w:] W. Szewczuk, Encyklopedia…, op. cit., s.1080 
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 Od czasu do czasu nie oceniać pracy uczniów, gdyż sprzyja to nowym poszukiwaniom 

i pojawieniu się oryginalnych pomysłów.  

 Ocenę zawsze należy ściśle powiązać z jej przyczyną. Nauczyciel powinien dokładnie 

określić, co w danym pomyśle jest ciekawe, a co nie oraz jakie niesie to za sobą 

konsekwencje.  

 

Myślę, że przestrzeganie tych reguł w połączeniu z odpowiednią atmosferą podczas zajęć, 

gdzie nauczyciel jest koordynatorem działań uczniów, darzy ich zaufaniem, jest gotów pomóc 

każdemu indywidualnie - wzmacnia wiarę w twórcze  możliwości dzieci.  

O swobodnej twórczości, jako o sekrecie współczesnej szkoły  pisał   C. Freinet:  

"Jeśli uda Wam się zmienić klimat w Waszej klasie, jeśli pozwolicie rozwinąć się swobodnej 

działalności, jeśli potraficie użyczyć sercu trochę ciepła promykiem słońca, który wzbudzi 

zaufanie i nadzieję, przezwyciężycie przymusową robotę rekruta i wasza praca będzie miała 

stuprocentową wydajność. Ten promyk słońca to sekret nowoczesnej szkoły."  

  Jaki ja mam sekret na budzenie zainteresowań i twórczości dzieci? Nie miewam  

w  klasie „grzecznych dzieci”. Pracujemy dość głośno, a poza tym towarzyszy temu dziwny 

chaos… Na szczęście tylko twórczy.  

Czym jest zatem twórczość? Czy można ją wytrenować? Jak objawia się u dzieci? 

Z całą pewnością, co podkreślają badacze w literaturze przedmiotu-  K. J. Szmidt
3
 czy  

E. Nęcka
4
,   jest trudna do zdefiniowania. Z. Pietrasiński definiuje twórczość jako „aktywność 

przynoszącą wytwory dotąd nieznane, a zarazem społecznie użyteczne”
5
 czy jako 

„produkowanie nowości” 
6
(wg Arthura J. Cropley). 

Na szczęście, czego dowiódł m.in. E. Nęcka
7
, można zastosować różne techniki, służące 

rozwojowi twórczego potencjału, trening,  rozumiany jako „swoista gimnastyka umysłowa”
8
.  

Jak twórczość objawia się u dzieci?  Oto przykładowa sylwetka twórczego dziecka w klasie- 

opracowanie własne -z  obserwacji: 

                                                             
3
 Krzysztof J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Pedagogika GWP, Gdańsk 2007 s. 48 

4
 Edward Nęcka, Psychologia twórczości, Postępy Psychologii, GWP, s. 12 

5
 Krzysztof J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Pedagogika GWP, Gdańsk 2007 s. 50 

6
 Ibidem, s. 49 

7
 Edward Nęcka, Psychologia twórczości, Postępy Psychologii, GWP, s. 204 

8
 Ibidem, s. 204 
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Dziecko twórcze nie przestrzega prawie wszystkich zasad regulaminu klasowego, rozgląda się 

na lekcji, jest aktywne, zadaje pytania, proponuje, docieka, często przerywa wypowiedzi, 

wtrąca ważne komentarze, maluje, dorysowuje nowe elementy (choćby w ćwiczeniu), 

wychodzi poza ramkę obrazka, nie boi się mieszać kolorów, eksperymentuje, coś psuje, 

układa wieże z zawartości piórnika,  wymyśla nowe melodie, układa wiersze i piosenki, 

wspiera się rysunkami podczas rozwiązywania zadań, wymyśla z papieru cuda…Po prostu- 

DZIECKO.  

Zaproszenie do krainy sekretu  

Jaki sekret  przekazała Piotrkowi  Karolcia? A co by było, gdybyś to Ty był w posiadaniu 

czarodziejskiego, niebieskiego koralika? Dzieci zastanawiają się, jakie ich życzenia miałby 

spełnić koralik, taki czarodziejski, jak miała Karolcia, główna bohaterka książki M. Kruger. 

Zapisują życzenia, mogą też przedstawić je w formie plastycznej, komiksowej, itp. Fantazja 

dzieci podczas zajęć była nieograniczona.  I oto mi chodzi.  

Karolcia pragnęła, by spełniły się wszystkie życzenia mieszkańców jej osiedla. 

K. J. Szmidt, po latach poszukiwań,  wyszukał uniwersalne życzenia, dla wszystkich ludzi, 

którzy chcą pomagać innym. F. Zimbardo: „Bądź dla innych czymś, co pozwoli im być czymś 

więcej dla samych siebie” . 
9
 

Na zakończenie dodam jeszcze, że „Zawsze muszę kopać o te pół metra dalej, niż - jak mi się 

wydaje - znajduje się mój skarb”
10

. Podsumowując rozważania na temat dziecięcej 

twórczości- coś frapującego, ciekawego, budzącego zainteresowanie,  czyli sekret może być 

początkiem twórczości dzieci. Jednocześnie dla dorosłych- wytwory twórczości dziecięcej 

mogą na zawsze pozostać sekretem… 

 

 

 

                                                             
9
 Krzysztof J. Szmidt, Szkice do pedagogiki twórczości, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2001, s. 146 

10
Tischner, 1993: Myślenie według wartości. Kraków.   



5 
 

 

 

 

Bibliografia: 

Witold Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Fundacja Innowacje, Warszawa 1998 

Antonina Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989 

Edward Nęcka , Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków. Wydawnictwo UJ 2003  

Edward Nęcka, Psychologia twórczości, Postępy Psychologii, GWP, Gdańsk 2002 

Krzysztof J. Szmidt, Szkice do pedagogiki twórczości, Wyd. IMPULS, Kraków 2001 

Krzysztof J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Pedagogika GWP, Gdańsk 2007 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę 

na opublikowanie tekstu eseju na stronach www. 

Agnieszka Kaźmierczak 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykorzystania wizerunku (zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.2007 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833) oraz opublikowanie zaprezentowanego 

autorskiego eseju związanego z tegorocznym hasłem Festiwalu Sztuki Małego Dziecka – „Sekret” 

Rogów, 12.04.2016r. 

 

Agnieszka Kaźmierczak 


