
Dzieci w okresie przedszkolnym odczuwają naturalną chęć do sztuk plastycznych – samodzielnie biorą do 

ręki kredkę,  pędzel, plastelinę  oraz wszelki materiał plastyczny i tworzą swoje artefakty. Ta twórczość jest 

podstawowym przejawem kreatywności dziecka w tym czasie. Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną 

dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej i potrzebę zabawy. Dzieci przedszkolne 

rysują nie dlatego, że muszą, lecz dlatego, że chcą, poprzez działania plastyczne wyrażają siebie, swoje 

emocje i odczucia, swoje wewnętrzne przetwarzanie otaczającego je świata. Jednocześnie dziecko rysując 

– świetnie się bawi. 

Aby umożliwić to dzieciom, pomóc im wyzwolić tkwiący w nich potencjał – nie należy ich hamować,lecz w 

sposób kreatywny rozwijać, naturalnie rozpalając tlącą się potrzebę tworzenia.  Dzieci wykazują dużą 

potrzebę tworzenia, naturalnie bawią się materiałami plastycznymi, doświadczają ich,  bawia sie formą, 

uruchamiają swoją bogatą wyobraźnię. 

Dzieci bardzo wcześnie odczuwają potrzebę wypowiedzi plastycznej, wyrażają się poprzez zostawianie 

śladu bądź to w formie pierwszych kresek, nierzadko uwiecznionych na ścianach swoich pokojów, bądź 

przez spontaniczne rysowanie kredą, cegłą na ziemi, poprzez dziecięce, niczym nieskrępowane zabawy 

manualne w glinie, w takiej formie, w jakiej jest ona dostępna dla małych dzieci. 

Wyrażanie się poprzez sztuki plastyczne jest dla dziecka naturalną formą kreatywności własnej, rozwojem 

wyobraźni, ale także wpływa na wszechstronny rozwój małego dziecka (standardowe testy psychologiczne 

często opierają się na rysunkach wykonywanych przez dzieci). 

Zatem rozwój kreatywności dziecka poprzez zajęcia plastyczne jest  bardzo ważne, wspomaga rozwój 

manualny dziecka tak potrzebny w szkole, ale przede wszystkim wzbogaca dziecko o całkowicie nowe 

wartości estetyczne, nowe wzorce, techniki, poszerza jego wrażliwość i odczuwanie, rozwija wyobraźnię. 

Urozmaicone zajęcia plastyczne posiadają także wartość terapeutyczną, kiedy dziecko poprzez wyrażanie 

się za pomocą sztuki jest w stanie porozumieć się z otoczeniem, w sposób niewerbalny opowiedzieć o 

swoich smutkach, radościach, problemach z jakimi się spotyka. Niejednokrotnie psychologowie w swojej 

terapii wykorzystują możliwości jakie stwarzają sztuki plastyczne. Terapeutyczne znaczenie ma tez wytwór 

dziecka, jaki by on nie był, pozytywnie wzmacnia dziecko, dając mu potwierdzenie własnej wartości poprzez 

stworzenie dziełka, które jest docenione przez innych (nauczyciel, rodzic, kolega). Dzieci tworząc swoje 

pierwsze dziełka, rozwijają się zatem w sposób bardzo wszechstronny i zawsze korzystny dla nich. Poziom 

zajęć plastycznych jest bardzo łatwo dostosować do możliwości dzieci, jeśli posiada się wykształcenie 

tematyczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w różnych grupach wiekowych oraz w różnych 

technikach artystycznych. Nawet z pozoru trudne tematy i zagadnienia można przedstawić  w sposób 

interesujący i całkowicie zrozumiały dla dzieci, zwłaszcza opierając się na reprodukcjach dzieł sztuki, 

zdjęciach, czy rożnego rodzaju zabawach związanych ze sztuką (w tym zabawy arteterapeutyczne). 

Ponadto przeważająca większość dzieci lubi działania plastyczne, lubi poznawać nowe ciekawe techniki i 

tworzyć własne dziełka – niejednokrotnie zajęcia plastyczne są najbardziej lubianymi zajęciami w 

przedszkolu i zdecydowanie pozostaje z nich najwięcej pamiątkowych wytworów. 
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