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Wygotski w akcji! 

Dwanaście modułów – jedna praktyka 

Kreatywne modelowanie 

Poprzez kreatywne modelowanie jesteśmy w stanie nauczyć dzieci, jak tworzyć reprezentacje aspektów 

świata rzeczywistego; podczas tego procesu pomagamy dzieciom rozwijać modele mentalne rzeczywisto-

ści oraz umiejętność emocjonalnego reagowania na nie.  

Galina Uradowska 

Modelowanie percepcyjne oraz tworzenie obrazów tematycznych 

Sednem każdej sesji jest praktyczne zastosowanie matematyki sensorycznej. Dzieci analizują, 

porównują i dobierają figury matematyczne o różnorodnych kolorach a następnie łączą je ze 

sobą w celu stworzenia obrazów tematycznych, dotyczących np. lasu, sadu, łąki, miasta, uli-

cy, warunków pogodowych, przedmiotów użytkowych,, zwierząt i tradycji świątecznych.  

Rozumienie transformacji  

Każde zajęcia obejmują proces przekształcenia pierwotnego, oryginalnego obrazu tematycznego. To prze-

kształcenie może odzwierciedlać naturalne procesy (zmiana pór roku), formę naturalną (uzupełnienie nie-

kompletnego obrazu rośliny lub zwierzęcia) lub czynność (wykonanie wzorów dekoracyjnych, pokazanie 

form świętowania). Pracując wraz z nauczycielem, małe dzieci tworzą kompozycje w ramach najważniej-

szych typów sztuki ilustracyjnej: pejzaży miejskich i wiejskich, martwej natury, reprezentacji przedmiotów 

użytkowych i ozdób oraz zwierząt.  

Tworzenie ekspresji symbolicznej i artystycznej 

Na zajęciach z tym modułem wykorzystywane są specjalnie przygotowane zestawy kształtów filcowych – 

praca z tymi materiałami umożliwia dzieciom „przerośnięcie samych siebie o głowę” w tworzeniu satys-

fakcjonujących obrazów, bowiem redukują one proces tworzenia tych obrazów do najbardziej istotnych 

elementów. W konsekwencji bardzo łatwym jest dla dzieci - oraz dla ich mniej utalentowanych artystycz-

nie nauczycieli! - zaspokojenie ich pragnienia stworzenia wiarygodnych wyobrażeń symbolicznych na 

długo przed rozwinięciem przez nie dobrej sprawności motorycznej, potrzebnej do umiejętnego manipulo-

wania narzędziami artystycznego rzemiosła. Dzięki wsparciu otrzymanemu w najtrudniejszych, technicz-

nych elementach zadań, małe dzieci są w stanie skoncentrować się na opanowaniu tych czynności, które są 

w zasięgu ich możliwości. Do tych elementów należy rozpoznawanie kształtów i kolorów, korzystanie z 



 

 

- 2 - 

linii i kropek, zagospodarowywanie całej przestrzeni oraz zrozumienie pojęcia symetrii i wzoru. Kolejnym 

ważnym aspektem tego typu działań jest również rozwój umiejętności wysnucia osobistej refleksji na temat 

kompozycji. 

Wczesne sukcesy podbudowują pewność siebie i poczucie własnej wartości. To z kolei inspiruje dzieci do 

ciągłego zainteresowania i uczestnictwa, które z biegiem czasu doprowadzą do dużej niezależności i bie-

głości w wykonywaniu działań. 

Jednakże „Kreatywne modelowanie” dokonuje czegoś więcej poza umożliwieniem dzieciom przedstawie-

nia ich otoczenia i wyrażenia na nie swojej osobistej reakcji. Praca z tym modułem również:  

• zapewnia dzieciom szansę rozwoju umiejętności społecznych wymaganych w pracy grupowej; 

• pozwala dzieciom na uczenie się od siebie nawzajem; 

• pomaga dzieciom w analizowaniu i rozumieniu ich środowiska, ucząc pewnych umiejętności po-

znawczych. Obejmują one naukę określania cech figur geometrycznych (kolor, kształt i  wielkość); 

symbolicznego wykorzystania takich figur w zastępstwie prawdziwych przedmiotów lub ich części 

w wyobrażeniach symbolicznych oraz wybierania i organizowania zamienników do tworzenia re-

prezentacji bardziej złożonych przedmiotów; 

• pomaga dzieciom rozszerzać swoją wiedzę i zrozumienie świata poprzez rozmowy, odgrywanie 

scenek, piosenki, taniec i tworzenie obrazów wspomagając w ten sposób proces badania różnych 

obszarów tematycznych. 

W jaki sposób się to dokonuje?  

Zajęcia oparte są na wykorzystaniu kształtów filcowych w różnych kolorach i wielkościach. Do każdych 

zajęć potrzebny jest przynajmniej jeden większy, prostokątny koc, np. polarowy (można też zastosować 

tablicę pokrytą filcem lub wykładziną) w odpowiednio dobranym kolorze, by sugerował obszar tematyczny 

zajęć, np. koc w kolorze niebieskim dla stworzenia krajobrazu letniego/wczesnej jesieni, złoty lub żółty dla 

późnej jesieni, szarości i zimne błękity dla zimy, czerń dla tematu nocy. Ten prostokątny koc stanowi pod-

kład. 

Potrzebne są również filcowe kształty do pokazania kształtów naturalnych – w szczególności do przedsta-

wienia słońca, drzew liściastych, jodeł, jabłoni oraz gałęzi, trawy i łodyg kwiatów oraz sopli lodu. Ponadto, 

potrzebne są figury geometryczne różnej wielkości i w różnych kolorach. 

Przylepność filcu oznacza, iż filcowe kształty, umieszczone na polarowym podłożu, pozostają nieporuszo-

ne podczas pracy dzieci z tymi materiałami na stole lub na tablicy zawieszonej na ścianie. Mimo to, po-

szczególne fragmenty można przemieścić, ułożyć i przełożyć w swobodny sposób, jeśli zmieni się zdanie 

na temat danego układu elementów – materiał sam w sobie wspiera proces refleksji i doskonalenia.  

Ponadto filc jest miły w dotyku. Rozkładanie elementów filcowych dostarcza relaksującej dotykowej przy-

jemności, która zachęca do wytrwałości i aktywnego uczestnictwa.  

Gdy posiadamy już potrzebne materiały i kształty, przygotowujemy tło sesji, obraz wyjściowy – wykorzy-

stujemy w tym celu opisy i ilustracje zawarte w scenariuszu zajęć. 
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Notatki i ilustracje nie są w stanie przekazać jak satysfakcjonującym, prostym i skutecznym medium jest 

praca z filcem, pozwalającym na wspieranie ekspresji artystycznej. Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od uło-

żenia bardzo prostych, wyrazistych elementów, a następnie on i uczniowie mają swobodę tworzenia nie-

zwykłych, uderzających rozmachem i imponujących obrazów tematycznych. Dzięki temu, że wykorzysty-

wane materiały są łatwe w użyciu, a także dzięki zręcznemu stopniowaniu zadań i wyzwań stawianych 

przed dziećmi, program wspiera bardzo młodych artystów w tworzeniu prac, które w innych okoliczno-

ściach pozostawałyby poza zasięgiem ich możliwości. 

Wracając do głównego założenia – praca z „Kreatywnym modelowaniem” ma pomóc dzie-

ciom w nabyciu umiejętności rozpoznawania cech sensorycznych poprzez procesy identyfika-

cji, porównywania i modelowania wizualnego, ale co ważniejsze ma spowodować, by dzieci 

były w stanie wykorzystać poznane cechy i procedury do dokonywania analizy napotykanych 

przedmiotów w swoim umyśle. 

Przykładowe zajęcia 

DUŻY MIŚ, MAŁY MIŚ 

 

CELE 

� Rozwijanie ciekawości i kreatywności. 

� Tworzenie reprezentacji misiów w zimowym krajobrazie. 

� Wykorzystanie danej procedury do stworzenia struktury dużego i małego misia. 

� Praca w grupie. 
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MATERIAŁY 

Zimowy las: szary lub niebieski koc a na nim ułożone drzewa liściaste lub/i iglastymi w 

zimowym krajobrazie; pluszowy miś. 

Przygotowane materiały: dla każdego dziecka po dwa zestawy kół na Dużego i Małego 

Misia. Dla Dużego Misia potrzebne będzie: duże brązowe kółko (tułów), średnie brązowe 

kółko (głowa) i małe brązowe kółka (łapki i uszy). Potrzebnych będzie również kilka białych, 

czarnych i czerwonych kółek do zaznaczenia pyska, nosa i oczu. Potrzebny będzie ten sam 

zestaw kółek mniejszej wielkości dla Małego Misia.  

 

CZYNNOŚCI 

Rozpoznawanie wspólnej cechy pasujących do siebie kół (wielkość) poprzez porównywanie 

ze sobą par kół. Układanie kół jedno na drugim lub trzymanie ich w górze, jedno przy drugim. 

Rozróżnianie kół o różnych rozmiarach. 

Zastępowanie części ciała misia brązowymi kołami. 

Tworzenie modelu misia (tzn. czyli fizycznego modelu, które może zostać zapamiętany, 

wyobrażony i przypominany jako mapa budowy misia). 

Kształcenie rozumienia języka symboli i doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania 

się nim – wykorzystanie koloru oraz rytmu do utworzenia figury dużego i małego misia; 

wyrażenie osobistych reakcji na ten temat. 

Rozwijanie pojmowania sensu transformacji - pokazywanie związków między 

przeciwieństwami. 

 

PROCEDURA 

� Przyjrzyjcie się Misiowi i porozmawiajcie o tym, co widzicie; nazwijcie główne 

części widocznych części ciała misia – głowa, tułów, uszy i łapy. Porozmawiajcie o 

wyglądzie misia, pokaż dzieciom rozkołysane ruchy. 

� Na przygotowanym podkładzie pokaż dzieciom, w jaki sposób zbudować Dużego 

Misia, wykorzystując w tym celu brązowe koła jako części ciała oraz małe białe, 

czerwone i czarne kółka do zaznaczenia rysów pyska. Podczas pokazywania każdego 

kroku procedury, opowiadaj dzieciom o tym, co robisz. Powtórz wszystkie czynności 

by utworzyć Małego Misia, wykorzystując mniejsze kółka. 

� Pomóż dzieciom ułożyć ich własne brązowe misie. Rozdaj im przygotowane podkłady 

i poproś, aby dodały Dużego i Małego Misia. Najpierw rozdaj zestawy brązowych 

kółek, potrzebnych do przygotowania dużych misiów. 
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� Jeśli dzieci będą miały problemy, podpowiadaj im zadając pytania, np. „Którą część 

ciała misia chcesz teraz utworzyć? Czy głowa jest większa niż tułów?”. 

� Teraz poproś dzieci, aby powtórzyły cały proces tworząc Małego Misia. 

� Gdy już skończą tworzyć misie, zachęć dzieci do podziwiania swojej pracy. 

� Możesz zakończyć zajęcia czytając na głos bajkę dla dzieci o misiach. 

 

WYNIK DYDAKTCZNY 

Wspólne dla każdej sesji: 

� Dziecko słucha nauczyciela i angażuje się w zadania grupowe. 

� Dziecko rozumie i przestrzega prostych zasad kulturalnego zachowania. 

� Dziecko współpracuj z rówieśnikami i dorosłymi. 

� Dziecko uczestniczy aktywnie i entuzjastycznie we wszystkich zadaniach. 

� Dziecko szybko przestawia się z jednego zadania na drugie (np. od nadawania figur do 

słuchania bajki). 

� Dziecko umiejętnie wykorzystuje materiały do tworzenia obrazów, tzn. wie, co 

oznaczają kółka brązowe oraz gdzie i jak ich użyć. 

� Dziecko traktuje materiały z należną troską. 

� Po uzyskaniu podpowiedzi dziecko poprawia swoje błędy.  

� Dziecko bierze udział w dyskusji grupowej, a ochotnicy odpowiadają na pytania 

nauczyciela. 

� Dziecko jest dumne ze swojej pracy. 

 

Wynik specyficzny: 

� Rozróżniając kółka, dziecko bierze pod uwagę ich wielkość. 

� Dziecko, pracując samodzielnie, trzyma się określonej procedury do prawidłowego 

zbudowania Dużego i Małego Misia. 

WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ 

 

CELE 

� Rozwijanie ciekawości i kreatywności. 

� Uzupełnianie oraz przekształcanie reprezentacji budynków nocą. 

� Wykorzystanie danej procedury do zmiany własności (włączanie świateł). 

� Praca w grupie. 

� Zdobycie wiedzy o świetle elektrycznym. 
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MATERIAŁY 

Nasza ulica: czarny podkład z księżycem na niebie oraz mieszkaniami z ciemnymi oknami. 

Przygotowane materiały: żółte kwadraty, przedstawiające światło świecące w oknach. 

 

CZYNNOŚCI 

Rozpoznawanie wspólnej cechy pasujących do siebie kwadratów (kolor) poprzez 

porównywanie par kwadratów. Trzymanie ich w powietrzu, jeden przy drugim. 

Zastępowanie elektrycznego oświetlenia widocznego przez okna żółtymi kwadratami. 

Rozróżnianie ciemnych i żółtych kwadratów. 

Tworzenie modelu domów z rozświetlonymi w nocy oknami (tzn. fizycznego modelu, które 

może zostać zapamiętany, wyobrażony i przypominany jako pomoc organizacyjna). 

Kształcenie rozumienia języka symboli i doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania 

się nim – wykorzystanie koloru rytmu do stworzenia sugestywnego obrazu kompleksowych 

zachowań ludzkich. Wyrażenie osobistych reakcji na ten temat. 

Rozwijanie pojmowania sensu transformacji – pokazywanie związków między 

przeciwieństwami. 

 

PROCEDURA 

� Porozmawiajcie o „Naszych ulicach”. Ludzie mieszkają w mieszkaniach; mieszkania 

te mają okna, tak jak te w klasie; szyby są szklane; w ciągu dnia światło dostaje się do 

mieszkań przez okna; wieczorami robi się ciemno i wtedy włączamy światła, żeby 

dobrze widzieć. 

� Pokaż dzieciom, jak „włączyć światło” (zakryj ciemne okno żółtym kwadratem). 



 

 

- 7 - 

� Poproś dzieci, aby pomogły ci „zapalić wszystkie światła” (tzn. zakryć wszystkie 

ciemne okna żółtymi kwadratami). Pozwól dzieciom pracować samodzielnie. 

Naprowadzaj je, jeśli potrzebują podpowiedzi (np. „Włączyłeś tak dużo świateł, ulica 

wygląda niesamowicie. Ale tutaj jest ciemno! Włączymy jakieś światła?”). Zachęć 

dzieci, aby podziwiały swoją pracę. 

 

WYNIK DYDAKTYCZNY 

Wyniki dydaktyczne programu wspólne dla każdej sesji oraz dodatkowo wyniki 

specyficzne dla tej sesji: 

� Dziecko wykorzystuje otrzymany wzór przekształcając ciemne okna w okna 

rozświetlone. 

� Dziecko bierze udział w grupowej dyskusji, ochotnicy odpowiadają na pytania 

nauczyciela. 

� Dziecko podziwia piękno swojej ulicy z rozświetlonymi oknami. 

 

 

KURCZĘTA MIĘDZY DMUCHAWCAMI 

 

CELE 

� Rozwijanie ciekawości i kreatywności. 

� Uzupełnianie i modyfikowanie krajobrazu. 

� Stosowanie podanej procedury w celu dodania i zmiany określonych cech. 

� Przestrzeganie instrukcji. 

� Praca z nauczycielem i innymi dziećmi jako członek grupy. 

� Rozwijanie świadomości zmiany pór roku. 
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MATERIAŁY 

Łąka: zielone tło z gałązkami dmuchawców – (jeden lub dwa dmuchawce), słońce z 

promieniami oraz kura i kurczaczek. 

Przygotowane materiały: koła o różnych rozmiarach i kolorach (w tym białe i kilka odcieni 

żółtego); różne substytuty geometryczne do stworzenia łodyżek, liści i części ciała 

kurczaczków, np. zielone paski, małe czerwone trójkąty, pomarańczowe trójkąty, 

pomarańczowe półkola, małe czarne koła. 

 

CZYNNOŚCI 

Tworzenie modelu łąki latem z dmuchawcami i kurczaczkami, (tzn. fizycznego modelu, które 

może zostać zapamiętany, wyobrażony i przypominany jako pomoc w organizowaniu myśli, 

w tym budowanie modelu ciała kurczaczka). 

Porównywanie i kategoryzowanie figur geometrycznych. Rozróżnianie ich na podstawie 

koloru, kształtu lub wielkości. Zadanie to wykonywane jest poprzez wzrokowe 

porównywanie par przedmiotów (umieszczanie jednego na drugim lub trzymanie w 

powietrzu, jeden przy drugim). 

Zastępowanie przedmiotów figurami geometrycznymi (symbolami); łączenie ustawienia 

przestrzennego symboli z rzeczywistym przedmiotem. 

Ćwiczenie modelowania percepcyjnego. Wzrokowa analiza przedmiotu. Wizualizowanie, 

która część może zostać przedstawiona przy pomocy różnych substytutów. Tworzenie modelu 

przedmiotu poprzez użycie odpowiedniego rozmieszczenia przestrzennego substytutów. 

Powiązanie modelu z rzeczywistością. 

Zmiana i przekształcanie wyobrażeń. Zmiana ich cech. 

Kształcenie rozumienia języka symboli i doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania 

się nim – uczenie się stosowania koloru, wielkości, rytmu i symetrii, w celu utworzenia 

ekspresyjnego wyobrażenia; uczenie się wyrażania reakcji osobistych na dany temat. 

Rozwijanie rozumienia przekształceń – zrozumienie istoty przeciwieństw i kolejności 

czasowej. 
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PROCEDURA 

� Przed zajęciami, w miarę możliwości zabierz dzieci na spacer na poszukiwanie 

kwiatów mniszka i dmuchawców; znajdźcie rozkwitnięte mniszki oraz kilka 

dmuchawców. Porównajcie żółte kwiatostany, liście oraz białe puszyste dmuchawce. 

� Zagrajcie w „zegar dmuchawca”. Zdmuchnij nasiona z dmuchawca. Policz, ile razy 

trzeba było dmuchnąć, żeby wszystkie nasiona odleciały – taka jest godzina na 

zegarze dmuchawca. 

� Spójrzcie na „Łąkę”. Skupcie się na mniszkach i porozmawiajcie o nich („Mają 

zielone liście, długie łodygi i miękkie, żółte kwiaty”). 

� Nazwij te kwiatki; jeśli grupa wyszła na spacer w poszukiwaniu dmuchawców, 

porozmawiajcie o wrażeniach. 

� Poproś dzieci, żeby „zasadziły na całej łące więcej dmuchawców”. 

� Jeżeli to konieczne, pomóż im („Krótkie zielone paski to liście, dłuższe zielone paski 

to łodyżki, żółte koła to kwiaty”). Gdy łąka jest już pełna żółtych kwiatów, 

podziwiajcie swoją pracę. 

� Skupcie się na kurze. Zaśpiewajcie odpowiednią piosenkę lub powiedz dzieciom 

wierszyk o kurczaczkach. Porozmawiajcie o tym, co jedzą kury i kurczaczki („Drapią 

w ziemi i wybierają nasionka, robaki, itp.”). 

� Powiedz dzieciom, że mama-kura na obrazku jest bardzo smutna. Zapytaj je, czy 

potrafią odgadnąć, dlaczego (ma ze sobą tylko jednego kurczaczka – reszta się 

schowała). Zapytaj dzieci, jak mogłyby jej pomóc (umieścić pozostałe kurczaczki na 

łące). 

� Poproś dzieci, żeby umieściły więcej kurczaczków na łące. Nie pokazuj tego zadania, 

ani nie mów dzieciom, jakie kroki powinny być wykonane w celu stworzenia 

kurczaczków, chyba że napotkają trudności. 

� Jeżeli dzieci mają problemy w wykonaniu zadania, stwórz reprezentację kurczaczka, 

omawiając kolejne czynności, np.: „Najpierw biorę duże żółte koło, to będzie 

brzuszek kurczaczka, następnie zrobię jego głowę. Biorę  mniejsze żółte koło i łączę je 

z tym większym. W ten sposób! Użyję pomarańczowych trójkątów, żeby zrobić z nich 

nogi i ogon kurczaczka. Zrobię też skrzydełka z pomarańczowych półkoli. I wezmę 

mały czerwony trójkąt, który będzie dziobem kurczaczka. A oczy zrobię z małych 

czarnych kółek”. 

� Zastosuj pytania, żeby pomóc dzieciom i zachęcić je do utworzenia własnego 

kurczaczka tak, by wyglądał, jakby był w ruchu, np.: „Czy twój kurczaczek szuka 
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jedzenia w trawie? Czy twój kurczaczek patrzy na chmury? Czy twój kurczaczek 

biegnie do mamy? Czy ten kurczaczek rozmawia ze swoją siostrą?”. 

� Jeżeli to konieczne, pokaż dzieciom, jak zmieniać wygląd kurczaczka poprzez 

ostrożne przełożenie jego dzióbka, skrzydeł, nóżek, oczu… 

� Gdy dzieci skończą, spójrzcie na kurczaczki i porozmawiajcie o nich (są mniejsze niż 

kura, robią wiele różnych rzeczy, dziobią, szukając jedzenia, patrzą w niebo, biegają, 

itp.). 

� W trakcie, gdy dzieci tworzą swoje kurczaczki, wymień część „żółtych kwiatków” na 

„puszyste dmuchawce”. 

� Powiedz dzieciom, że gdy robiły kurczaczki, coś stało się z kwiatkami. Zapytaj dzieci, 

czy potrafią powiedzieć, co się stało (niektóre dmuchawce zmieniły kolor na biały); 

zapytaj dzieci, czy potrafią powiedzieć, dlaczego tak się stało (kwiaty zmieniły się w 

nasiona). Poproś dzieci, żeby dokonały przemiany „kwiatów dmuchawca” poprzez 

zastąpienie żółtych kół białymi. 

� Na zakończenie sesji dzieci podziwiają piękno łąki; zaśpiewajcie odpowiednią 

piosenkę lub powiedzcie pasujący wierszyk o kurczaczkach. 

 

WYNIK DYDAKTYCZNY 

Wyniki dydaktyczne programu wspólne dla każdej sesji oraz dodatkowo wyniki 

specyficzne dla tej sesji: 

� Dziecko rozumie i zmienia model łąki z pomocą nauczyciela. 

� Dziecko analizuje budowę kurczaczka; wykorzystuje figury geometryczne do 

samodzielnego odtworzenia jego budowy. 

� Dziecko rozmawiają o swojej pracy, stosując bogate słownictwo w celu opisywania 

świata przyrody oraz do wyrażania własnych myśli i uczuć. 

� Dziecko pokazuje, że praca w czasie zajęć sprawia mu przyjemność (np. poprzez 

skupienie się na zadaniu; podziwianie zakończonej pracy; rozmawianie o pięknie 

własnej pracy i pięknie tych aspektów rzeczywistego świata, które ich praca 

przedstawia). 

 

Ida Winiarek 

 

 


