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 Ludzie, zwierzęta, przedmioty, wszystko co nas otacza, co dotyczy naszej 

egzystencji, jest odmiennie postrzegane przez każdego człowieka. To jak 

widzimy, i określamy świat wokół nas, zmienia się wraz ze wzrostem 

doświadczeń życiowych, wiedzy i świadomości. Właśnie dlatego w dużej mierze 

zależy to od naszego wieku, i zmienia się w różnych fazach rozwoju. Zupełnie 

inaczej odbiera rzeczywistość małe dziecko, przedszkolak, nastolatek i osoba 

dorosła.  

 

 Działania artystyczne są zewnętrznym przejawem aktywności umysłowej 

dziecka, jego sposobu myślenia i spostrzegania rzeczywistości. Poprzez 

graficzne przedstawienia tworzone przez najmłodszych, docieramy do ich 

umysłowych i psychologicznych znaczeń, które nie zawsze dają się poznać 

poprzez wypowiedzi werbalne. Rysunek dziecięcy jest więc istotnym tekstem 

kulturowym, mówiącym coś nie tylko o naszej rzeczywistości, ale również o 

budowie ludzkiego umysłu i osobowości.  Dlatego też problematyka dotycząca 

aktywności plastycznej dziecka oraz komentarzy towarzyszących mu podczas 

tworzenia, była chętnie podejmowana przez badaczy różnych dziedzin wiedzy. 

Stanowiła wyzwanie poznawcze dla psychologów, pedagogów i znawców sztuki. 

 

 Badania te pozwalały ponadto  określić stosunki dziecka z otaczającym je 

światem, poziom inteligencji, jego zdolności twórcze, rozwój wyobraźni oraz 

posiadaną przez dziecko wiedzę pojęciową o świecie. Były także próbą 

poszukiwania przez badaczy, zajmujących się rozwojem dziecka, sposobów 
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inspirowania aktywności rysunkowej młodego twórcy. Przyczyniały się zatem  

do rozwoju jego wrażliwości i osobowości.  

 

 Według badaczy zajmującymi się strukturą i funkcjonowaniem pojęć 

naturalnych, pojęcia, którymi się na co dzień posługujemy są wewnętrznie 

zróżnicowane. Nie wszystkie elementy danej kategorii są w równym stopniu 

reprezentatywne. Przykładowo wróbel jest bardziej prototypowym 

reprezentantem ptaka niż pingwin czy kura. 
1
  

 

 Pojęcie naturalne składa się wobec tego z elementu rdzennego — 

prototypu, czyli reprezentacji tzw. najlepszego egzemplarza pojęcia (tj. obiektu 

w najwyższym stopniu posiadającego właściwości kategorialne zbioru). Pojęcie 

zaczyna więc istnieć wówczas, gdy określony zostanie jego prototyp.
2 
 

Stasiakiewicz, przyjęła rozumienie terminu „pojęcie” jako „formy wewnętrznej 

reprezentacji zawierającej(...)wiedzę jednostki o danej kategorii obiektów, 

umożliwiającą jej zarówno kategoryzację, jak i wnioskowanie o aktualnie 

nieobserwowalnych ich cechach”
3
  

 

 Dziecko w wieku przedszkolnym opiera swoje kompetencje pojęciowe na 

wzorcach prototypowych.   

 

 Spostrzeganie, a więc pierwsza operacja umysłowa człowieka, polega na 

przyswajaniu informacji dopływających z świata zewnętrznego. Dziecko 

porządkuje sobie poznawane przedmioty, włączając je do danych kategorii, co 

pozwala mu oczekiwać pewnych właściwości tych obiektów, takich jak kształt, 

kolor, lokalizacja. Dzięki temu potrafi przypisać niewidziane nigdy przedtem 

obiekty do znanej już kategorii (np. gdy pierwszy raz zobaczy sójkę, będzie 

wiedziało, że jest to ptak) 

 

Prototypowy model poznawania rzeczywistości znajduje swoje 

potwierdzenie w schematycznych rysunkach dziecka. Pierwszym przejawem 

plastycznej działalności dziecka jest stawianie niekontrolowanych kresek na 

kartce. Dziecko rysuje, często nawet nie patrząc na efekt swojej działalności. Z 

czasem powstaje uproszczony schemat  przedmiotu, korzystając ze 

wspomnianego prototypu. W swoich rysunkach zaczyna przedstawiać  postać 

                                                           
1
  Kozielecki Józef, Myślenie i rozwiązywanie problemów, w: Tomaszewski Tadeusz, Psychologia 

ogólna, Warszawa 1995, PWN  s. 102. 
2
  tamże, s. 11-12; Trzebiński Jerzy, Twórczość a struktura pojęć, Warszawa 1981, PWN, ss. 43-

45. 
3
  Stasiakiewicz Maria, Prototypowy obraz świata w rysunku dziecka, Toruń-Poznań 2000, 

EDYTOR, s. 24. 
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ludzką, rysując koło z oczami i buzią, jako głowę, od której odchodzą kreski, 

przedstawiające kończyny .   

 

                                                                                                       
                                                                                                  Magda lat 3,5 

Stopniowo, w miarę rozwoju dziecko zauważa brak tułowia i do głowy „dokleja” 

kolejne koło bądź prostokąt  będący brzuchem.    

 

 
                                                                                                              Igor lat 4 
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Luquet podzielił  rozwój rysunkowy dziecka na trzy fazy. Pierwszą 

stanowi okres syntetycznej niezdolności (niezdolność do stworzenia 

zintegrowanego przedstawienia graficznego obiektu); drugą fazą jest,  okres 

realizmu intelektualnego, trzecią natomiast realizm wizualny. Realizm 

intelektualny charakteryzuje się tym, że aby obiekt rysowany był podobny do 

rzeczywistego, musi zawierać wszystkie jego istotne cechy znane dziecku, 

niezależnie od tego, czy ich prezentacja na rysunku jest właściwa z punktu 

widzenia ich widoczności z pozycji, z której obiekt jest przedstawiany, czy też 

nie. To znaczy, że dziecko nie uwzględnia wymagań perspektywy.  Prowadzi to 

do wniosku, że dziecko w tym okresie rysuje nie to, co widzi, lecz to, co wie o 

danym obiekcie. W rzeczywistości to nie realny przedmiot lecz jego model 

wewnętrzny jest rysowany.
4  

 

 

 Dzieci przedszkolne nie znają zasad perspektywy i dlatego w większości 

przypadków nie stosują jej. Przedmioty pierwszoplanowe są tak samo duże, jak 

te na drugim planie. A ten występuje bardzo rzadko. 

Niebo, czyli słońce, chmury oraz ziemia, czyli trawa, postaci i większość 

przedmiotów na rysunku, często rysowane są po przeciwnych stronach kartki, nie 

łączą się ze sobą. Linia horyzontu nie istnieje. Wynika to z prototypowego 

postrzegania świata i rysowania szablonowego, pamięciowego.  

 

 
                                                                                                       Natalia lat 4 

 

                                                           
4
  Stasiakiewicz, dzieło cyt. ss. 42-43. 
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Jak zauważyłam, już takie małe dzieci można nauczyć podstawowych zasad 

perspektywy. Wytłumaczyć, że oddalone przedmioty wydają się mniejsze, a te z 

przodu, na pierwszym planie, są duże i bogate w szczegóły. Należy pokazać przy 

pomocy reprodukcji, zdjęć, czy natury, że niebo i ziemia łączą się ze sobą 

(stykają) na różnej wysokości w zależności z jakiego punktu patrzymy na obraz. 

Można uzmysłowić im, że między niebem a ziemią nie ma pustki- jest albo niebo 

albo ziemia (lub woda).  

Prace ich wówczas stają się bardziej przestrzenne i bogate w elementy, gdyż 

dużo więcej można pokazać zagospodarowując dwa, czy więcej planów. 

 

 
                                                                                    Zuzia lat 5                                                                

                                                                                                               

 

                                                                                                  Maja lat 5 
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Przedszkolaki podczas tworzenia komentują to, co rysują, często 

dorabiając całą historię do pracy. „To jest labirynt zbudowany przez czarodzieja. 

Tu narysowałem zapadnię. Tędy lecą te kulki i wpadają do schowanego tam 

wiadra” (które nie zostało narysowane). Czy też opisując pracę na temat 

kosmosu, opowiadają o kosmicznych wybuchach, gwiezdnych wojnach. 

Pokazują, który kosmita jest z której planety, który jest dobry, a który zły, oraz 

jakie ma zamiary względem innych narysowanych bądź nieistniejących na 

rysunku postaci. 

Często też dzieci tworzą coś bez pierwotnego zamysłu i podczas opowiadania co 

przedstawia praca, dziecko zaczyna dostrzegać coś nowego, lub też za każdym 

razem tworzy inną opowieść do tej samej pracy. Raz wielka kula jest karetą 

wiozącą księżniczkę, innym razem
 
ślimakiem, czy kamieniem. 

Niewątpliwie takie tworzenie rozwija wyobraźnię i kreatywność 

przedszkolaków. Dlatego uważam, że nauczyciel pracujący  z małymi dziećmi 

powinien zachęcać dziecko do pracy twórczej z wyobraźni, ograniczając 

podawanie gotowych wzorów w postaci kolorowanek, tak popularnych i 

nadużywanych obecnie w placówkach przedszkolnych. Kolorowanki zatrzymują 

dzieci  na etapie prototypu. Nie rozwijają dziecięcej wyobraźni, ani zdolności 

twórczych, jak praca indywidualna, gdzie dziecko samo komponuje przestrzeń, 

rozmieszczając rysowane elementy na płaszczyźnie. 

  

 Kolejnym bardzo ważnym problemem jest kwestia kolorów. Bardzo 

często nauczyciel narzuca wychowankom jakim kolorem powinno namalować 

drzewo, słońce, czy trawę. 

„Kora jest brązowa”, „Słońce jest żółte”, „Trawę musisz pokolorować na 

zielono”. 

Ale czy rzeczywiście tak jest? Przecież kora ma różne kolory poczynając  od 

bieli, przez brązy, fiolety i pomarańcze. Czy słońce jest żółte? Nie zawsze. 

Zachodzące ma odcienie różu. Bywa też pomarańczowe. A trawa może mieć 

kolor jasnego brązu, żółci a nawet może być niebieska. 

Pozwólmy dzieciom to zobaczyć, przyjrzeć się rzeczywistym kolorom, a nie 

przyporządkowywać za nie barwę do obiektu. Przecież nasze kategorie też są 

schematyczne i uproszczone. Nie mówmy im: „niebo zawsze jest niebieskie”, bo 

one w to uwierzą i „zablokują” się na obserwacje. 

Nie należy ograniczać dzieciom kolorów. Zachęcajmy je do mieszania barw, 

zestawiania ze sobą czystych plam i zapełniania całej kartki kolorem, a efekty 

będą niesamowite.  
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                                                                                           Agatka lat 5 

    

 

                                                                                           Amelia lat 5 
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Twórczość dziecka w wieku przedszkolnym zmienia się wraz z rozwojem 

poznawczym dziecka, a co za tym idzie, przechodzi wiele etapów i  przemian. 

To jakie zrobi postępy, zależy w dużej mierze od nauczyciela. Pierwszym 

nauczycielem jest rodzic, którego rolą jest pokazanie dziecku możliwości 

zabawy poprzez  rysowanie. Bardzo ważne jest kiedy maluch zaczyna stawiać 

pierwsze kreski. Zdarza się, że  dziecko przychodzące do przedszkola jako trzy, a 

nawet czterolatek nie potrafi trzymać ołówka, czy kredki. 

Im szybciej pozwolimy mu stawiać pierwsze niepozorne kreski na kartce, tym 

szybciej zakończy on etap bazgrania i przejdzie do wytworów bardziej 

przedstawieniowych. 

  

 Rola nauczyciela w rozwoju aktywności plastycznej dziecka jest ogromna. 

To od jego postawy zależy, czy dziecko chętnie będzie podejmowało próby 

tworzenia i wyrażania siebie, czy będzie to dla niego przymus nie mający nic 

wspólnego z zabawą. Najważniejsza w procesie tworzenia jest motywacja 

wewnętrzna twórcy. Aby zmotywować dziecko, należy je poznać. Wiedza o 

dziecku pomaga nauczycielowi zachęcić je do działania, zainspirować. 

Odpowiednie pochwały i nagradzanie osiągnięć dzieci sprawiają, że przeżywają 

one radość podczas pracy, więc chętnie podejmują działalność twórczą i sięgają 

po kredki. 

Ważne jest również, aby pokazywać dzieciom różne techniki plastyczne. Pastele 

olejne, bardzo lubiane przez dzieci, dają bardzo czyste i nasycone kolory. Nie 

wymagają dużej siły nacisku, by uzyskać głęboką, intensywną  barwę. 

Dodatkowym atutem tych kredek jest możliwość położenia jednego koloru na 

drugi, dzięki czemu można uzyskać efekt mieszania i przenikania barw. Ten sam 

efekt można uzyskać używając pasteli suchych, ale należy pracę utrwalić i jest to 

technika bardzo brudząca, niemniej jednak dobrze jest pokazać ją dzieciom. 

Ulubionym przez dzieci tworzywem są farby, zwłaszcza te do malowania 

palcami. Pozwólmy im pracować na większych formatach, nie ograniczajmy do 

popularnego w przedszkolach A4. Duży format papieru, oraz większe narzędzia 

(pędzle, patyki, dłonie), uczą rozmachu, odwagi w działaniu, a przede wszystkim 

ćwiczą motorykę, nie tylko małą (palce, dłoń), ale i dużą, angażując cały staw 

barkowy. Duże znaczenie ma także zabawa z różnego rodzaju formami 

rzeźbiarskimi,  jak plastelina, glina, czy masa solna. Dzieci bardzo chętnie 

podejmują tego typu działania. Wiele radości sprawia im ugniatanie, ściskanie i 

wałkowanie masy, czy tworzenie z niej postaci lub przedmiotów. Bawiąc się,  

poprawiają koordynację ruchów ręki, ćwiczą motorykę. 

Dostarczanie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości manipulowania, 

lepienia, przyklejania, (czyli częstego angażowania mięśni dłoni i nadgarstka),  

przygotowuje je  do nauki pisania, a więc ułatwia im start  w edukacji szkolnej. 


