
„Twórczy koziołek” 

„Dziecko - mały koziołek może stwarzać sobie i nam złudzenie, 

iż podskakuje na wzór małego zwierzątka na wysokiej trawie na łące. 

Ale nastawmy ucha: to co usłyszymy nie jest głuchym tupaniem 

rozdwojonych kopyt i bezdźwięcznym śmiechem Oegipina. 

Jest to radosny szczebiot duszy, która otwiera się ku światu".                                   M. Debesse 

 

Według M. Debess’a dzieci w wieku koziołka wykazują się znacznymi 

zdolnościami twórczymi i aby w pełni wykorzystać ten potencjał należy w wychowaniu 

przedszkolnym stosować różne formy aktywności twórczej, począwszy od małych form 

teatralnych, po muzykę, tańce oraz sztuki plastyczne.  

Dzieci lubią być twórcami, działania twórcze sprawiają im radość, satysfakcję, 

przyjemność.  

Wszelkie wytwory plastyczne pozwalają dziecku w subiektywny sposób 

przedstawić otaczającą je rzeczywistość,  uzewnętrznić wyobraźnię. Udostępniajmy 

dziecku  różnego rodzaju materiały oraz narzędzia plastyczne i konstrukcyjne, nie 

narzucajmy tematu pracy, nie ograniczajmy czasowo,  wówczas dzieci będą  czerpać 

radość z własnej aktywności, nauczą się otwartości i spontaniczności w działaniu.  

Muzyka to śpiew, taniec, pląsy, które każde dziecko nosi w sobie. W swobodnych 

zabawach dzieci możemy dostrzec spontaniczne tańce, tworzenie własnych piosenek,  

granie na wymyślonych instrumentach. Również poprzez zastosowanie aktywnych 

metod pracy (E. Jaguesa – Dalcroze’a, B. Strauss, C. Orffa, W. Sherborne, R. Labana) 

wyzwalamy u dzieci inwencję twórczą , samoekspresję.  

Teatr jest formą aktywności, która pozwala na wykorzystanie środków wyrazu 

artystycznego charakterystycznych dla różnych rodzajów twórczości: plastycznej, 

muzycznej, ruchu scenicznego, literatury. Dzieci poprzez zabawy tematyczne wcielają 

się w różne role społeczne, które są bliskie ich doświadczeniom. My nauczyciele poprzez 

małe formy teatralne wprowadzamy dzieci w świat fikcji, stwarzamy okazję do 

wcielania się w bajkowe postaci, wskazujemy drogę aktywności, która   pozwala na 

ekspresję, eksperymentowanie, rozwijanie wyobraźni i umiejętności językowych.  

Nie sposób nie wspomnieć również o znaczeniu literatury dla twórczego rozwoju 

dzieci. Książka bowiem nie tylko wzbogaca słownictwo dziecka, ale przede wszystkim 

rozwija jego wyobraźnię. Przenieśmy się w cudowny świat fikcji i zabierzmy w tę podróż 

dzieci. Bądźmy dla naszych wychowanków przewodnikami,  wówczas razem z nami 

odbędą wędrówkę w czasie i w przestrzeni. 

Zadaniem każdego nauczyciela jest wszechstronny rozwój dziecka. Kształtowanie 

postawy twórczej od najmłodszych lat wyzwala w późniejszym życiu dziecka  myślenie 

dywergencyjne, spontaniczność, otwartość. Pamiętajmy, że przyzwyczajenia, 



umiejętności i zdolności, które dzieci nabędą teraz ujawnią się w życiu dojrzałym, 

zgodnie z myślą Ezopa: „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. 
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