
 

 

Rozwój zdolności plastycznych  

w wczesnym wieku przedszkolnym 

 

Badania dotyczące działań twórczych najmłodszych trwają już ponad sto lat. Na ich 

przykładzie można zaobserwować jak wraz z upływem czasu zmieniło się postrzeganie sztuki 

dziecka i jak istotna jest ona w jego rozwoju. W minionym czasie stwierdzono, np. że prace 

najmłodszych mają wartość artystyczną i dają możliwość poznania osobowości dziecka oraz 

informują o jego rozwoju intelektualnym. 
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To, że rozwój twórczości jest niezwykle wartościowy w kształtowaniu każdego 

człowieka podkreśla wiele osób. Jedna z nich - Anna Drewecka pisze o tym w ten sposób: 

„Plastyka w wychowaniu dziecka odgrywa ogromną rolę. Dziecko w procesie dobierania 

środków plastycznych ujawnia swoje myśli i uczucia, których nie potrafi jeszcze wyrazić 

słowami.”
2
 Z kolei Herbert Read stwierdził, że celem takiego wychowania jest to by postawa 

wygody i bezmyślności, została zastąpiona przez aktywną wyobraźnię.
3
 Tego typu opinii, 

ukazujących wartość rozwoju artystycznego dzieci można byłoby wymieniać zdecydowanie 

więcej, ale warto w tym momencie przejść do samego procesu rozwoju twórczości.   

Badania nad tym zagadnieniem prowadziło wiele osób, byli to: Stefan Szuman, Victor 

Lowenfeld i W. Lambert Brittain, Stanisław Popek, Rudolf Arnheim, Anna Trojanowska, czy 

Urszula Szuścik.
4
 Badacze różnie ujmują granice faz rozwoju twórczości dziecka. Według  

niektórych: dzieci rozpoczynają rozwój twórczy w czasie poniemowlęcym. Inni z kolei 

twierdzą, że dopiero, kiedy mają 4 lub 5 lat. Różnice w opiniach badaczy są, więc dość duże.
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Jak dziecko rozpoczyna działalność twórczą? Na samym początku jest zaciekawione 

ruchem swojej ręki, następnie dostrzega przekształcenie otaczającego go środowiska i jego 

zaciekawienie tą czynnością wzmacnia się i motywuje go do dalszej działalności. Rysunek 
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ilustruje skonkretyzowaną treść, lub osobne kreski, okręgi, lub figury. Mały twórca może 

określać wtedy dany obrazek, jako mamę, czy ogród, podczas, gdy inna osoba tego nie 

zauważy. Dziecko w tym okresie tworzy też coś zupełnie odrealnionego, to wówczas 

powstają różne formy graficzne, które później są fundamentem rysunku małego artysty.
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Około pół roku od rysunku nieprzedstawiającego dziecko zaczyna okres, kiedy dostrzega, że 

z znaków, które zrobiło coś zaczyna powstawać. Tworzy wtedy zwykle w niewielkiej 

odległości od kartki i w właściwy sposób potrafi trzymać narzędzie do rysowania.
 7

 Potrafi też 

zrobić koło  i jego prace powoli zaczynają przypominać rzeczywistość. To jak dziecko tworzy 

dane elementy człowieka wiąże się z jego wiedzą w tym zakresie i emocjami, które 

towarzyszą danemu człowiekowi, czy rzeczy. Można zauważyć, że np. osoby przedstawione 

na pracy są różnej wielkości.
 8

 Po tym czasie prace dziecka zaczynają być sprecyzowane pod 

kątem treści i formy, nieraz są schematyczne. Pierwszy obrazek, który powstanie po okresie, 

tzw. Bazgroty jest wręcz przełomowy w rozwoju człowieka. Wraz z rozwojem mowy  

i myślenia dziecko zaczyna określać to co stworzyło, okres ten rozwija się w wieku mniej 

więcej 4 lat i umożliwia nazwanie tego, co zostało przedstawione. Malec nieraz precyzuje, 

kiedy zaczyna rysować, co przedstawi, ale nie może jeszcze przewidzieć jak jego praca będzie 

wyglądała na końcu. Ten spontaniczny rysunek ma dla dziecka duże znaczenie, dlatego 

dorośli powinni go zachęcać do tej aktywności.
9
 W dalszym etapie rozwoju zachodzi jeszcze 

wiele zmian, jednak te najbardziej przełomowe mają miejsce właśnie w wczesnym etapie, 

opisanym powyżej. 

Jak można zobaczyć okres wczesnego wieku przedszkolnego przynosi duże zmiany  

i jest okresem wielkiego rozwoju plastycznego dziecka, dlatego też ważna jest postawa 

opiekunów, którzy powinni wówczas zachęcać dziecko do rozwoju i obserwować postępy 

swoich maluchów. 
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