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Od Autorki

Oglądanie rysunków dziecięcych jest zawsze przyjemne. Odznaczają się 
one bowiem świeżością spojrzenia, które jest istotą dzieciństwa. Zwłaszcza 
małe dzieci wyrażają swe pomysły i uczucia ze szczerością, która niemal 
peszy dorosłych. Czasem nawet zawodowi artyści zazdroszczą dzieciom 
spontaniczności w malarstwie, ich bezpośredniości, otwartości i intuicyj-
nego poczucia kompozycji, które są tym, czego pragnie sam artysta.1 Słowa 
te są jak najbardziej aktualne w dzisiejszych czasach nastawionych na 
konsumpcyjny styl życia. Codzienność naszych dzieci zdominowana jest 
przez media i nowe technologie. I jest to naturalny tok rozwoju świata. 
Jednak należy pamiętać o tym, że korzystanie z całego dobrodziejstwa 
współczesnego świata techniki to tylko i wyłącznie mała część naszego 
życia. Korzystanie z nowych technologii jest niezbędne w dzisiejszych 
czasach, ale należy sobie zadać pytanie, w jak dużej skali i od jakiego wie-
ku dziecka (o tym problemie pisze wielu pedagogów). Problem jednak 
tkwi w wyważeniu pewnych działań. Nic nie zastąpi naturalnych potrzeb 
dziecka, wynikających z chęci bezpośredniego kontaktu z materiałem 
plastycznym, potrzeby eksperymentowania i doświadczania, czasami 
popełniania błędów. To bezpieczny świat, w którym kształtują się i roz-
wijają ważne dla dalszego rozwoju człowieka kompetencje, a pośród nich 
niewątpliwie sprawność manualna, koordynacja, wyobraźnia… Wczesne 
eksperymenty plastyczne są z pewnością elementem na drodze budowa-
nia zainteresowań i pasji na dalszych etapach edukacyjnych.

Twórczość plastyczna jest wpisana w naturalny proces rozwojowy 
każdego człowieka. Dzieci chętnie podejmują wszelkie działania o cha-
rakterze artystycznym. Na początku są to spontaniczne zabawy, które 
z czasem przybierają bardziej złożone formy. Za każdym razem jest to ak-
tywność, dzięki której możemy obserwować, w jaki sposób kształtują się 
umiejętności twórczego myślenia i działania jednostki.

Oglądanie dziecięcych wytworów jest zawsze fascynujące, inspirujące 
i przyjemne. Dlaczego? Jak już wspomniałam wyżej, większość prac od-
znacza się szczerością wypowiedzi, spontanicznością w posługiwaniu się 
narzędziami, bezpośredniością, otwartością i intuicyjnością, której mógł-
by pozazdrościć niejeden profesjonalny artysta. Ale czy jest to „twórczość 

1) V. Lowenfeld, W.L. Brittain, Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa 1977, s. 203.
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wybitna”? Byłabym daleka od takiego stwierdzenia. Twórczość plastycz-
ną dziecka i jej wytwory należy rozumieć jako proces dziecięcego myśle-
nia, odczuwania, spostrzegania i reakcji na otoczenie, w którym dokonuje 
się akt odkrywania nowych sytuacji. Podejmując działania artystyczne, 
można zdobywać nowe wiadomości potrzebne do dalszych poszukiwań 
i eksperymentów. Jeśli zachęcamy dziecko do stałego tworzenia – oparte-
go na wiedzy, którą aktualnie posiada – to stwarzamy najlepsze warunki 
rozwoju jego przyszłej aktywności twórczej. Jak zatem korzystać z tego 
„dobrodziejstwa”, jakim jest samoistna zdolność tworzenia? Co zrobić, aby 
jak najlepiej wykorzystać drzemiący w dziecku potencjał twórczy? Próbę 
odpowiedzi na te pytania częściowo znajdziecie Państwo w tej publikacji. 

Pomysł na napisanie książki zrodził się już dawno, kiedy zaobserwo-
wałam, jak wiele rzeczy – dotyczących klasyfikacji technik plastycznych 
– należy uporządkować. Pisanie na ten temat nie jest sprawą prostą, 
ponieważ potencjalnych czytelników może zwodzić pozorna „łatwość” 
zagadnienia. Wbrew pozorom wymaga obszernej wiedzy z zakresu dzie-
dzin sztuki, warsztatu plastycznego i oczywiście psychopedagogicznych 
uwarunkowań procesu twórczego.

Oddając do Państwa rąk tę książkę, mogę zapewnić, że nie jest ona 
„wymyślona” w zaciszu naukowego gabinetu. Każde ćwiczenie zostało 
zrealizowane w pracy z dziećmi.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym mogła powstać 
ta publikacja. Dziękuję za każde wsparcie i pomoc. Dziękuję też recen-
zentom za wszystkie cenne uwagi.

Zamieszczone w publikacji prace plastyczne znajdują się w archi-
wum Katedry Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej 
i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie lub zosta-
ły przekazane mi przez przyjaciół. 


