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Uwielbiam pracować z małymi dziećmi. Czuję tę niesamowitą 
energię, która wyzwala się gdy po raz pierwszy, a potem kolejny pozwala 
im się na zrobienie „czegoś innego”. Widzę, że tworzą wtedy  z radością, 
szczerością; z natychmiastowym entuzjazmem i zaangażowaniem. 
Działają wówczas od razu, bez zbędnych wyjaśnień i bez określenia celu 
(jak to bywa w przypadku dorosłych). Następne nasze spotkanie to 
ekscytacja i niecierpliwość związana z pytaniem: „Co zwariowanego 
będziemy robić dzisiaj?” I jakaż satysfakcja i wzruszenie na widok tych 
samych dzieciaczków spontanicznie „bawiących się inaczej” i tak 
„zapamiętanych” w tym, co robią, że ciągle im mało czasu, a świat wokół 
ze swoim rytmem i codziennym planem  staje się tak mało istotny. 

Doskonale znam to wspaniałe uczucie dziecięcego, beztroskiego 
i niczym nie ograniczonego tworzenia. Na tym miłym wspomnieniu 
oparłam własną strukturę wszelkich warsztatów twórczych; i wtedy, gdy 
po raz pierwszy przyszło mi obmyślać miejsce i materiały do takich 
działań podczas studiów z wychowania plastycznego, i wtedy, gdy 
pracowałam z dziećmi w klubach osiedlowych, w przedszkolu; i potem, 
gdy zdobywałam dodatkowe kwalifikacje z wychowania przedszkolnego  
i arteterapii.  

Tak, to silne wspomnienie dziecięcego tworzenia ciągle daje mi 
„kopa” do wymyślania „czegoś nowego” i tworzenia w przestrzeni 
plenerowej, przyrodniczej. Stąd zrodził się pomysł opuszczania murów 
zielonogórskiej świetlicy i wyjść do pobliskiego, miejskiego parku. Stąd 
program autorski „Spacer w chmurach” oraz projekt arteterapeutyczny 
„Nasz domek”. Z tej inspiracji powstał również temat warsztatów             
z gimnazjalistami „Manowce wyobraźni” oraz międzyprzedszkolnego 
przeglądu plastycznego „Podwórkowa mandala”. 

Dziecko, wyjdź trochę na świeże powietrze; odejdź od tego 
komputera- mówię do syna (jak zresztą większość współczesnych mam). 
Ja, będąc w twoim wieku całymi dniami, gdy tylko pozwalała na to 
pogoda, spędzałam swój wolny czas poza domem. I sama, albo               
z sąsiadkami, czy kuzynkami urządzałam domki w lesie. Kreowałam 
fragmenty wnętrz, saloników wykorzystując elementy naturalne: pnie,  
gałęzie, głazy- i między innymi- starą, poniemiecką zastawę babci (mimo 
ciągłych jej narzekań).  To był mój, piękny, zaczarowany świat. Ten 
obraz w pamięci, niczym sztuka nowoczesna- instalacja. W dziupli- 
budzik, kraciasty obrus na wielkim pniu, filiżanki, dzbanki- również            
w krzaczastych kredensach, coś na wzór firanki rozwieszone pośród 



gałęzi. A w tym wszystkim ja- niczym „Alicja w krainie czarów” na 
śniadaniu u Królika. 

   Na bazie takich to właśnie nieuświadomionych- bo dziecięcych- 
kreacji artystycznych powstała moja praca dyplomowa „Serwetka mojej 
babci. Przedmioty znaczące w najbliższym otoczeniu człowieka”              
i dyplomowa wystawa w pracowni intermediów. To te przeżycia                
z dzieciństwa stały się inspiracją dla idei „Plastkrainy”. Rozwinąć 
zainteresowania plastyczne dzieci, umożliwić im działania stricte twórcze 
w otwartej przestrzeni- materiale, inspiracji oraz tle tych działań                
i zachęcić je tym samym do organizowania sobie nowej, twórczej formy 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Stworzyć dzieciom 
okazję do zaspokojenia potrzeby autoekspresji. Dla mnie przecież, 
podczas mojego, dziecięcego tworzenia, a tym samym dla dzieci w ogóle 
 najważniejsza jest sama chęć wyrażania siebie. Dziecko czerpie radość 
i satysfakcję z samego dokonywania zmian. Bardziej celowa jest u niego 
aktywność w procesie twórczym a znacznie mniej cel twórczy. 

„Jeżeli dziecko jest twórcze i jeśli interesuje się inwencją, jeśli wszystko musi 
być uruchomione po to, by sprzyjać jego możliwościom twórczym, dzieje się po 
prostu z tej przyczyny, że aktywność twórcza stanowi potrzebę biologiczną, której 
zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej    
w okresie wzrostu” /R. Gilton i C. Clero/  

Zauważyłam, iż tworzenie w otwartej przestrzeni to dla wielu dzieci 
coś nowego, niekonwencjonalnego. Pokazanie dziecku, że można nie 
tylko przy stole, nie tylko na kartce; ale że można wszystko, staje się dla 
niego radosnym odkryciem. Świat przyrody staje się nie tylko materiałem 
badawczym, ale też plastycznym, twórczym.  

W autentycznym świecie przyrody, w kontakcie z nią oraz 
światem naturalnych przeżyć, dzieci odnajdują siebie jako podmioty 
działania. 

„Tylko bowiem wtedy, gdy jednostki wychodzą w szeroki świat, uzyskują 
swobodę dla rozwoju swojej osobowości. Bardzo spontanicznie wychodzą na jaw 
zainteresowania wychowanków, sympatie i antypatie. W kontakcie z przyrodą 
następuje integracja uczniów w zespole, uzewnętrzniają się ich wspólne cele” /B. 
Oelszlaeger/ 

Uwielbiam spontaniczną twórczość dzieci. Tę najszczerszą, 
niczym nie ograniczaną, nie zadawaną, nie dyktowaną. Tę, która 
powstaje jak ogień. Wystarczy tylko iskra w postaci czasu, miejsca, 
materiałów, jakiś początek, jakaś opowieść, historia. Jak na przykład ta:      

„Pewnego październikowego popołudnia Martynka i Dawid wybrali się na 
spacer do pobliskiego parku. Tam, siedząc na jednej z ławek obsypanych kolorowymi 
liśćmi otworzyli swoje magiczne pudełko i wtedy w krótkiej chwili zza wzniesionej 
chmurki barwnego pyłku ukazał się im niezwykły obraz. Oto pod drzewem na 
przeciwko, na dywanie z dużych, żółtych liści klonowych stały sobie niewielkie 
stworki  oglądające ze zdziwieniem świat  czerwonymi, jarzębinowymi oczkami. 



Uwielbiam te „liściaste stworki”, w parku; barwną „rzekę energii”, 
płynącą pomiędzy drzewami w lesie; olbrzymią, wełnianą „plątaninę- 
pajęczynę” wśród gałęzi; „kamienie? jaja?” na wzgórzu; ale najbardziej te 
uśmiechy, rumieńce, błysk w oczach wywołane twórczym działaniem.  

Teraz wiem, że bawiąc się jako dziecko- tworzyłam, a tworząc-
świetnie się bawiłam. Tworzę z dziećmi i dla dzieci, nadal odczuwając 
atmosferę zabawy. Wiem, że trzeba obudzić w sobie dziecko, gdy chce  
się tworzyć.   

I wiem, że wystarczy nie krytykować, nie oceniać, nie 
przeszkadzać.  

Jak napisał mój arteterapeutyczny „guru”- Wiesław Karolak: 
„Wystarczy przyjrzeć się dzieciom, jak spontanicznie sięgają po narzędzia 

leżące w zasięgu ich rąk, ołówki, mazaki, ale też wszystkie inne „narzędzia”: 
jedzenie, wodę, patyki, palce, które zostawiają ślady. Zupełnie naturalnie wyrażają 
siebie nie tylko w słowach, ale też obrazach.”  

I niech namalowana, czy narysowana trawa będzie kolorowa (nie 
koniecznie zielona), a nawet- niech ta prawdziwa, żywa- zostanie 
pomalowana. Niech na przykład „wyrosną” na niej piękne, wielkie 
farbowo-trawiaste kwiaty. 
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