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Esej na temat twórczości małego dziecka 

Kreatywny, to znaczy… 

          Twórczość małego dziecka, jest to bardzo rozległy temat. Zawiera się w nim zarówno 

działalność plastyczna, muzyczna, matematyczna, ruchowa, literacka, jak również wiele 

innych działań, które często nie są utożsamiane z kreatywnością. Czym zatem jest ta 

kreatywność? Moim zdaniem jest to sposób działania, postrzegania i doświadczania 

codziennych sytuacji i spraw, które rozwiązujemy w jedyny dla siebie sposób, tworząc rzecz 

unikalną i niepowtarzalną, właściwą tylko dla nas. 

          Każdy człowiek na początku swojej drogi życiowej jest jednostką kreatywną. To, na ile 

ta kreatywność przetrwa i rozwinie się, zależy od bardzo wielu czynników. Głównie, na 

pierwszym etapie rozwoju dziecka, od bodźców dostarczanych przez rodziców. 

          Dotyk, uśmiech, mówienie do dziecka, pokazywanie jemu świata, który jest wokół 

niego oraz ludzi stanowiących jego część, czytanie, opowiadanie oraz wszystkie czynności, 

które są naturalne w obcowaniu z małym dzieckiem, stanowią mechanizm służący rozwojowi 

jego kreatywności. 

          Bardzo ważną rolę w rozwoju kreatywności są zabawy muzyczne. Już małe dziecko 

ucząc się mówić „wyśpiewuje” głoski, „guga”, kląska języczkiem, wydaje dźwięki, które z 

czasem układają się w słowa. A czym innym jak nie muzyką jest uderzanie grzechotką o 

podłogę lub rączkę, tupanie nóżką, klaskanie w rączki, pląsanie w rytm muzyki pod czujnym 

okiem mamy, która dostrzegając zdolności muzyczne swojego dziecka może ukierunkować 

jego rozwój poprzez zapisanie dziecka na zajęcia taneczne, wokalne, naukę gry na 

instrumencie. 

          Inną zdolnością, którą wykazują się dzieci jest talent aktorski. Mały aktor doskonale 

wie, jak się zachować, aby uzyskać to, na czym jemu najbardziej zależy – smutna minka, 

oczka pełne łez, buźka w podkówkę, i już jest: dorosły daje to, co dziecko chce. Warto 

rozwinąć ten talent w sposób konstruktywny, nie pozwalając manipulować sobą, dbać o 

rozwój talentu aktorskiego. 

          I jeszcze, jakże kontrowersyjna twórczość plastyczna. Dlaczego kontrowersyjna? Ile 

mam ze złością zmywało ze ścian, drzwi i mebli rysunki dziecka, składało w całość serwetki i 

firanki, płakało nad obciętymi włosami, głośno karciło i karało dziecko, nie myśląc o tym, że 

oto rozwija się kreatywność plastyczna. Mądry rodzic dostarczy dziecku arkusze papieru, 

kredki, farby, zamocuje na ścianie tablicę, którą dziecko pokryje rysunkami. Pochwalone i 

zachęcone dziecko będzie tworzyło dalej, kolorowało obrazki, malowało i rozwijało się 

twórczo, a mama będzie dumna, że jej dziecko jest kreatywne. 



          Rozwojowi kreatywności sprzyjają również codzienne sytuacje takie, jak na przykład 

przygotowywanie jedzenia w postaci kolorowych, „misiowych” kanapek, dekorowanie 

babeczek i ciast podczas przygotowywania smakołyków na święta i uroczystości rodzinne. 

          Inspirowanie działalności twórczej dzieci poprzez dostarczanie im materiałów dających 

możliwość samodzielnego kształtowania, jak na przykład plastelina, modelina, glina. To 

dzięki takim plastycznym materiałom wyrabia się sprawność manualna, motoryka mała, a 

także wyobraźnia, gdyż dziecko tworzy to, co czuje oraz nazywa swój wytwór, wzbogacając 

jednocześnie słownictwo. 

          Wspomniałam tylko o kilku rodzajach kreatywności dzieci, dotyczących wczesnego 

okresu ich życia. Uważam jednak, że są bardzo istotne i często nie doceniane w procesie 

rozwoju kreatywności małego dziecka. Jestem nauczycielką przedszkola, jestem kreatywna, 

tworzę swoją własną rzeczywistość, rozwijam się i pomagam rozwinąć się innym. Wiem, że 

dostrzeżenie początkowych symptomów kreatywności dziecka jest ważne i dlatego skupiłam 

się na tym.  


