
TAKIE SOBIE ZWYKŁE KOŁO… 

 

Twórczość nie jest zarezerwowana tylko dla wybranych. W dzisiejszym świecie 

postawa twórcza ma charakter coraz bardziej powszechny jako dyspozycja właściwa każdej 

normalnej jednostce. W związku z tym uruchomienie tej dyspozycji staje się sprawą 

wychowania. Postawa twórcza jest odpowiednikiem myślenia dywergencyjnego 

(poszukiwanie wszelkich możliwych rozwiązań, ujmowanie związków między faktami 

potocznie od siebie oddalonymi, zdolność do przeobrażania rzeczy, nadawania nowych 

znaczeń) w odróżnieniu od myślenia konwergencyjnego (istnieje tylko jedno poprawne 

rozwiązanie). 

Dzieci są wspaniałymi twórcami. Żeby je zainspirować wcale nie trzeba sięgać daleko. 

Wynikiem postawy twórczej jest dzieło, może niezbyt cenne dla innych ale posiadające 

wielką wartość dla autora. Z jakim pietyzmem dzieci przechowują swoje rysunki, z  jaką dumą 

zanoszą je rodzicom. 

 Zaufanie, wolność, otwartość, swoboda – tylko w takim klimacie dziecko jest w stanie 

stworzyć oryginalne dzieło. Wszystko zależy od nauczyciela, który powinien zmierzać bardziej 

do szczęścia i rozwoju dziecka niż do wygody i osobistego spokoju. Nie każdy dorosły chce 

być uznany za autentycznego rozmówcę, partnera dziecka, wielu jest jeszcze 

„wszechwiedzących przywódców”, przez których dzieci uczą się myśleć za pośrednictwem 

cudzych myśli, obawiają się przejawiania inicjatywy w obawie przed złą jej interpretacją. 

Czy dzieci twórcze są jednocześnie inteligentne? Z moich obserwacji wynika, że w 

większości przypadków tak. Inteligencja potrzebna do rozwiązywania problemów wpływa też 

na możliwości twórcze; rozwiązanie problemu jest często aktem twórczym. 

Dzieci robią znakomity użytek ze swojej wyobraźni i pamięci. Odtwarzają to, co 

zasłyszały, odgrywają to, w czym brały udział lub tylko obserwowały, dodają nowe sytuacje, 

modyfikują, ulepszają je czyniąc bardziej atrakcyjnymi. 

W literaturze przedmiotu można napotkać stwierdzenia, iż rola rodziców i nauczycieli 

polega na dostarczaniu dzieciom różnorodnych wiadomości, zapewnieniu im kontaktu ze 

sztuką, z przyrodą, starannym dobieraniu materiałów i technik plastycznych, stwarzaniu 

bogatych możliwości wyboru. Z pewnością jest to potrzebne i ważne, jednak ci, którzy sądzą, 

że w przy minimum środków nie będzie możliwe rozwijanie kreatywności - są w błędzie. 

Postawę twórczą można rozwijać zawsze i wszędzie. Zwykłe rysowanie staje się czynnością 

bardzo twórczą, jeśli zaproponujemy dzieciom inspirujący, frapujący temat np. : O czym śni 

śpiący Staś? Gdzie mieszka muzyka? Tajemniczy ogród, Radość, Smutek. 



Najlepszymi kreatywnymi zabawkami najczęściej wcale nie są zabawki. To zwykłe 

przedmioty codziennego użytku: opakowania, sznurki, korki, pokrywki. Można z nimi 

eksperymentować, wymyślać ich nowe zastosowania, wyjść poza schemat. 

  Zwykłe koło w sprzyjających warunkach stanowi świetną inspirację. 

W zabawie „Niezwykłe wykorzystanie koła” dzieci pokazują, że koło może być: tacą, 

kapeluszem, miską, spodem do pizzy, lustrem, gniazdkiem, stawem, tarczą, poduszką, 

bębenkiem, zegarem, pojazdem UFO, studnią, kamieniem. 

Chętnie będą wyszukiwać przedmioty z otoczenia w kształcie koła, badać ich fakturę, 

porównywać ze sobą, określać, w czym są podobne, czym się różnią. 

 Treść utworu W. Chotomskiej „Wyspa Kołowata” jest zabawna i ciekawa. Z pewnością 

zachęci do stworzenia dzieła plastycznego – Wyspy Kołowatej. Można też dzieciom 

zaproponować tworzenie pytań do gotowego obrazka Wyspy Kołowatej zaczynających się 

od: Czy…?  Gdzie…? Kiedy…? Jak…? Dlaczego…? Czemu nie…? Co jeśli…? Co się stanie, gdy…? 

Dokąd…? 

Zestaw kółek wyciętych z papieru będzie stanowić inspirujący materiał plastyczny do 

wykonania zabawnej dżdżownicy, bałwanków, czarodziejskich kwiatów.  

Za pomocą kółek dzieci układają „swoje” rytmy, projektują wzory na suknię dla mamy, dla 

pani Wiosny, tworzą mandale, witraże w układzie kołowym. 

Koła w różnych kolorach zachęcają do zabawy słownej: to koło jest żółte jak… 

Z wykorzystaniem kół można utworzyć żywą grę planszową na dywanie, w której pionkami są 

dzieci, a pułapki i premie są ustalane wspólnie. 

Przedszkolaki chętnie wyszukają w sali coś, z czego ułożą kształt koła np. sznurek, klocki, 

gumki do ścierania, kartki, warzywa, talerzyki. 

W zabawie „Personifikacja” – zadajemy pytania tak, jakby koło było osobą (jedno z moich 

wychowanków spytało: Na kiedy koło jest umówione do logopedy?) 

Zabawy z guzikami są również odmianą zabawy z wykorzystaniem kół – można dzieciom 

zaproponować, by same ułożyły je w podgrupy ze względu na jakieś cechy np. małe, duże z 2 

dziurkami, z 4 dziurkami, wg kolorów. 

A zabawy w kole? Jest ich całe mnóstwo, ale możemy zaproponować dzieciom, by wymyśliły 

nową wersję starej zabawy np. Stary borsuk, stary jeżyk mocno śpi itd. 

Test Kółek jest jedną z metod diagnozowania inwencji twórczej dzieci. W tym teście 

osobom badanym daje się 10 kół, a zadaniem jest uzupełnienie ich nowymi elementami w 

taki sposób, aby powstały nowe obrazy. Podobne rysunki łączy się w klasy (np. wszystkie 



twarze zwierząt i ludzi traktowane są jako jeden pomysł). Część moich wychowanków 

wykonała dużo podobnych rysunków: kwiatek, słońce, głowa, piłka, ale były też oryginalne 

pomysły np. kłębek włóczki, znak drogowy, planeta, koło wozu. 

Butelka plastikowa to doskonały materiał na stworzenie kukiełki, księżycowej rakiety, 

ryby. Może służyć też jako przybór gimnastyczny, który można podrzucać, łapać, przekładać, 

przeskakiwać, zataczać koła, zbijać jak kręgle. Warto urządzić „burzę mózgów” polegającą na 

wytwarzaniu jak największej liczby pomysłów na ćwiczenie z butelką. Butelka wypełniona 

grochem stanowi oryginalny instrument, zwłaszcza jeśli dziecko ozdobi go folią 

samoprzylepną wg własnego pomysłu. 

Różne zastosowania mogą mieć plastikowe łyżki, płatki kosmetyczne czy nakrętki od 

butelek – przedmioty łatwo dostępne czy kupione za przysłowiowy grosik. 

Ćwiczenia i zabawy twórcze przynoszą dzieciom wiele radości, są ciekawe, 

nietuzinkowe, nie podlegają ocenom: dobrze – źle. Nie ma powodu, by nie włączyć 

nauczania twórczości do codziennej praktyki edukacyjnej, nie ma powodu, by nauczyciele nie 

spróbowali swoich sił jako inicjatorzy i przewodnicy twórczego rozwiązywania problemów. 
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