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O twórczości dziecka słów kilka… 

  

Ktoś kiedyś powiedział mi, że człowiek rodzi się w 100% twórczy, jednak proces 

wychowania skutecznie twórczości go pozbawia. Ale zacznijmy od początku. Pierwszym 

dowodem naturalnej twórczości dziecka jest sposób pojawiania się na świecie. Mój syn 

udowodnił to dobitnie rodząc się w noc zmiany czasu z letniego na zimowy o godz. 2.05. 

Trudno było mi znaleźć logiczne wytłumaczenie na fakt, że po 55 minutach jego życia nastała 

znowu godzina 2.00, a o tej godzinie przecież był on jeszcze w środku. Dodatkowo wychodząc 

z brzucha pokazał wszystkim najpierw swoją pupę i jasne było, „że twórczość to on nam 

jeszcze pokaże”.  

 Szybko okazało się, że owa twórczość jest cechą dziedziczną. Wg mojego męża – 

naukowca domowego, syn otrzymał dodatkowy chromosom zwany „siedzeniem na 

zmysłach”. Siedzenie na zmysłach to nieustanne kombinowanie, kręcenie się, 

zniecierpliwienie i wymyślanie. Skoro matka na zmysłach siedzi (a matka jest przedszkolanką, 

więc jasne, że „siedzi”) – syn też musi. Siedzimy zatem sobie na tych zmysłach we dwoje.  

 Nam - dorosłym twórczość kojarzy się z dorobkiem życiowym, a tymczasem twórczość 

jest radosna i prosta jak dziecko. Subiektywny stosunek do odkrywania świata, JA i MOJE = 

twórczość. Tak. Dziecko to twórczość. I im szybciej to zaakceptujemy tym większa szansa na 

to, że w procesie wychowania tej naturalnej twórczości, która dana nam jest z urodzenia 

więcej nam zostanie.  

Twórczość mojego dwu i pół latka przejawia się na co dzień „sam” i „ja pomogę…”. 

Kwintesencją jego odkrywania świata jest zdanie „znów mam pomysły”, którego używa 

bardzo często i czasem aż boję się za nim iść po takim wstępie. Przerabiamy zatem tą 

twórczość codziennie i codziennie ją odkrywamy.  

I. Tata odkurza dużym odkurzaczem, synuś zabawkowym, ale za to na baterie – 

buczącym i z rurą. Co tata zrobi – synek także. I dywaniki w łazience podniesie by 

pod spodem odkurzyć, krzesełka poodsuwa. A na koniec wszystkiego jeszcze 

farfocle z rury poodczepia i ustawi odkurzacz dokładnie tak jak stoi ten 

prawdziwy. Czasem wymaga to odrobiny złości – bo przecież nie stanie od razu 

idealnie, a idealnie być musi.  



II. Synuś nie raz pomaga przy przygotowaniach do posiłków. Solniczka i pieprzniczka 

to jego marzenia, które czasem spełniamy. Któregoś razu nasz dwu i pół latek 

przychodził raz za razem do nas z pięknym „poproszę” i paluszkiem wskazującym 

na różne warzywa. I tu pomidorek koktajlowy dostał, tu rzodkieweczkę, tu 

ogóreczka małosolnego. Wszystko pięknie nazwane, matkę duma rozpiera, że 

synuś tak ślicznie mówi. Po 10 minutach wszystko już było w miseczce. 

Zamieszane, posolone, popieprzone. A w zasadzie panierowane w tychże 

przyprawach. „Mamusiu powiedz dziękuję, jak ci daję” – i jak tu nie zjeść takiego 

pysznego dania.  

III. RAM, ZAM, ZAM - ulubiony pląs z przedszkola mojego synka towarzyszy nam 

każdego dnia. Nawet w Lidlu na zakupach z naszego wózka dobiegło ostatnio 

doniosłe Ram, zam, zam… z dokładką: „Mamusiu ta Pani nie śpiewa. Śpiewaj 

Pani…” mówi moje dziecko wymownie patrząc na starszą panią. Cóż mogła 

pomyśleć owa starsza pani? Chyba wolę nie wiedzieć.  

IV. Gdy tylko nasz maluch zaczął chodzi musieliśmy dokonać zmian w „szafiszczach”. 

Wszystko, co nieodpowiednie musiało się znaleźć poza zasięgiem. Te 

bezpieczniejsze przedmioty mieszkają w zasięgu ręki i do woli także można z nich 

korzystać (przecież skoro dosięgnę czy wygrzebię to jasne, że mogę). Można więc 

także robić tosty w tosterze, bo skoro mieszka on w dolnej szufladzie to czemu nie. 

Toster musi być podłączony  do prądu, bo na prąd działa, a prąd można znaleźć 

tam, gdzie dziurka. Dziurka jest w buciku, w zabawce – żółwiku z otworkami w 

różnych kształtach, czasem pod poduszką. „Tu jest prąd. Niepieczne – mówi synuś. 

Uważaj mamo”. I nastawia toster ze złożoną chusteczką higieniczną w kwadracik. 

„Mmmm… jakie pyszne – no powiedz mama”. Mmmm jakie pyszne!!! 

V. Pora snu nie jest ulubioną porą naszego dwu i pół latka. No, bo przecież 

wieczorem najlepsze rzeczy się dzieją. Zatem trzeba rozbrajać rodziców różnymi 

sztuczkami „jeszcze raz mamusię pocałować”, „mamusiu, o maleństwie mi 

zaśpiewaj”, „tato, cześć – pomachaj mi”. Gdy bezsilni zasiedliśmy wreszcie prze 

telewizorem, żeby „zapuścić filma” nasz synek dumnie wyszedł z pokoju ciągnąc 

za sobą kołderkę i misia i oznajmił „wszyscy oglądają, ja też będę” po czym zasiadł 

w wolnym fotelu.  



Twórczość dziecka towarzyszy każdemu, kto z dziećmi przebywa. Czasem nie wiemy, że to 

twórczość, że ten nasz szkrab to nagrodę powinien jakąś dostać za to właśnie, że „osiwieć 

można”. Czasem trzeba przemilczeć dziwne miny sąsiadów, machnąć ręką na ich komentarze 

– to nie nasza twórczość.  

Tak. Dzieci rodzą się w 100% twórcze. Boże spraw proszę, abym potrafiła towarzyszyć 

swojemu dziecku w jego twórczości tak, abym zbyt dużo tych procentów twórczości dziecka 

mu nie zabrała. Amen.  

 

 


