
ZNACZENIE AKTYWNOŚCI PLASTYCZNEJ W ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA. 

 

Aktywność plastyczną można rozpatrywać w wielu aspektach. Jest to także forma komunikacji. Komunikacja wizualna była 

najwcześniejszą formą porozumiewania się, zanim pojawiło się słowo i pismo. Dziś rola komunikacji wizualnej bardzo wzrosła. Zwraca się 

dość powszechnie uwagę na również inne, poza artystycznymi, funkcje sztuki i szerzej – twórczości czy aktywności plastycznej. Wymienia 

się np. funkcję rozwojowo – ekspresyjną, komunikacyjno – informacyjną, projekcyjną, terapeutyczną, asocjacyjną, kreacyjną, wychowawczą 

czy prozdrowotną. Gdy weźmiemy pod uwagę dziecko powinniśmy się skupić na jej funkcji stymulującej rozwój oraz funkcji terapeutycznej. 

Twórczość plastyczna i kontakt ze sztuką to nie tylko rozwój sprawności manualnej, ważny wpływ wywierają one również na rozwój 

poznawczy, społeczny i kulturowy. W terapii stosuje się sztukę /arteterapia/ m.in. po to, by pomóc dziecku w uświadomieniu sobie i 

wyrażeniu emocji, wyrażeniu potrzeb, marzeń, lęków itp., w poznawaniu siebie i otaczającego świata. 

Twórczość plastyczna powinna być obecna w życiu dziecka od lat najmłodszych, nie wymaga to posiadania specjalnych uzdolnień 

artystycznych. „Najważniejsza jest sama chęć podejmowania aktywności i ekspresji oraz zgodność tej aktywności i ekspresji z zamiarami czy 

intencjami dziecka, a nie obiektywny walor artystyczny stworzonego dzieła”. Z całą pewnością plastyka rozwija u małego dziecka sprawność 

manualną, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w szkole /pisanie/. W trakcie rozwoju dziecka rysunek zmienia swoje znaczenie; na 

etapie przedszkolnym w aspekcie manualnym jego rolą jest rozwijanie sprawności ręki /o czym już zostało wspomniane/, kształtowanie 

integracji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenie prostych umiejętności manualnych; w aspekcie poznawczym – pomoc w zdobywaniu wiedzy o 

świecie, rozwijanie spostrzegawczości, nazywanie, wspomaganie pamięci – zapamiętywania i przypominania sobie;  w aspekcie kulturowym 

ważne jest obcowanie ze sztuką i wytworami plastycznymi, poznawanie różnorodności dzieł plastycznych. Spośród różnych dziedzin plastyki 

/np. rysunek, malarstwo, rzeźba, kolaż/ różne techniki będą szczególnie przydatne dla dzieci o określonych predyspozycjach. Dla dziecka 

nadpobudliwego, by wyładowało nadmiar energii korzystne będzie rzeźbienie, gwałtowne emocje łatwiej wyrazić kolorem, a dziecko 

zahamowane chętniej wykona kolaż, korzystając z gotowych elementów. Poznawanie sztuki wzbogaca dzieci o wrażenia estetyczne, 

stanowi pożywkę dla wyobraźni, zaznajamia ze światem innych ludzi i ich doznań. 

Dla dzieci przedszkolnych w aspekcie terapeutycznym ważne jest wyrażanie treści nieświadomych podczas spontanicznej 

ekspresji. Poza tym bardzo ważna jest funkcja edukacyjna. Przykładem jest rozwijanie świadomości przestrzeni. Ważny jest także aspekt 

kreacyjny: powstaje wytwór, który może pełnić rolę wzmacniającą poczucie własnej wartości u dziecka, doceniania jego wysiłków i fantazji. 

Pierwsze próby rysowania i malowania podejmują już dzieci dwuletnie. „Początkowo prace te nie mają charakteru 

przedstawieniowego. Są często plątaniną pozornie bezładnych kresek. Pozornie, bo dziecko potrafi powiedzieć, co narysowało, i pokazać to 

na swoim rysunku. Powstawanie tych pierwszych rysunków jest jednak szczególnie istotne, gdyż są wstępnym etapem nabywania nowych 

umiejętności”. W wieku 1 – 3 lat dziecko intensywnie rozwija się ruchowo i poznawczo. Niektóre dzieci korzystają w tym czasie z zajęć 

różnego rodzaju: ruchowych, rytmiki, twórczości plastycznej czy zabawy, co przygotowuje je do pójścia do przedszkola i jest to niezwykle 

ważne, nie tylko w aspekcie adaptacyjnym. Ten okres to również kształtowanie się stylu przywiązania dziecka do opiekuna. Jedynie 

właściwym jest tzw. bezpieczny styl przywiązania, pozwalający na kształtowanie prawidłowych relacji z ludźmi. Rozwijać więź z dzieckiem 

można również przez wspólne rysowanie. W tym najwcześniejszym okresie środowisko dziecka powinno stworzyć podstawy jego dalszego 

rozwoju, mimo „częstego braku ‘spektakularnych’ efektów”. Trzeba w nim wspierać ciekawość i aktywność w poznawaniu siebie, innych i 

świata. Aktywność plastyczna dobrze temu służy. Szczególnie dzieciom rozwijającym się nieharmonijnie należy stwarzać możliwości 

rozwoju poprzez otoczenie bogatsze w bodźce, zmuszające do reakcji i uaktywnienia.  

W wieku 2 lat dziecko rozwija komunikację werbalną, to jeden z kamieni milowych jego rozwoju. Nieprzecenioną rolę pełnią w 

tym okresie wspólne zabawy – manipulacyjne i ruchowe /z rodzicem/, podczas których rozmawiamy z dzieckiem. Gdy dziecko tworzy 

pierwsze rysunki, niech rodzic pyta, co narysowało. 

Kolejny etap to okres przedszkolny. „Jedną ze sfer, w których dokonuje się zasadniczy przełom, są umiejętności manualne, a 

zatem także plastyczne.” Poszczególne dzieci rozwijają się swoim tempem zależnym od wielu czynników /np. temperament, zamiłowanie 

do rysowania itd./. Jednak w rysunkach dzieci można zauważyć pewne prawidłowości i wyróżnić etapy. Pierwszą formą, jaką dziecko 

odtwarza jeszcze w okresie poniemowlęcym są kształty spiralne i okręgi, linia prosta jest jeszcze zbyt trudna do narysowania dla tak małego 

dziecka. Kolejny etap to bazgroty /kreski i kropki, brak realizmu./. Faza ta trwa do 3 rż. Następnie dziecko uczy się rysować proste kształty 

geometryczne /kombinacje kół i kresek/ - symbole graficzne /bazgroty przedstawiające/. Kolejna faza trwa do 6 – 7 rż. Najpierw pojawiają 

się głowonogi: kombinacja okręgu, linii prostych i kropek, służąca do przedstawiania istot żywych – ludzi i zwierząt. Tułów i głowa 

zaznaczone są na rysunku jednym okręgiem. Dziecko nie uwzględnia proporcji w rysowaniu, jednak zaczyna od 5 rż. wyrażać przestrzeń, 

najpierw poprzez układ pasowy, potem topograficzny. Dalszym etapem /7 – 12 lat/ będzie układ kulisowy. Dzieci posługują się schematami 

przedstawieniowymi, początkowo nie uwzględniając cech indywidualnych obiektów, potem często je wyolbrzymiając. „W wieku 

przedszkolnym dzieci zaczynają rysować to, co wiedzą o danym obiekcie, a niekoniecznie to, co rzeczywiście widzą. Charakterystyczne jest 

przekształcanie rysunku zgodnie z afektem, jaki dziecko odczuwa wobec danego obiektu /na przykład matka może być większa od drzewa/ 

/…/”.  

W tym okresie dzieci chętnie rysują i niechęć do tej aktywności powinna zwrócić uwagę rodzica. Na tym etapie rozwoju ważna 

jest również obecność rodzica, rozmowa, zainteresowanie, zachęta, pochwała, także wspólne rysowanie. „Dobrze jest też poza 



powiedzeniem, że rysunek jest po prostu ładny, opisać go /…/”. Sprawność manualna powinna być w tym czasie rozwijana , także z uwagi 

na kształtowanie samodzielności dzieci /koordynacja ruchów, precyzja/. „Małemu dziecku na początku lepiej dać do rysowania miękkie 

kredki – pastele lub kredki świecowe, albo bardzo miękki ołówek /najlepiej 2B – 5B/”. Jeśli chodzi o prawidłowości rozwojowe badania 

wskazują, że dzieciom w wieku przedszkolnym sprawia jeszcze trudność kopiowanie figur geometrycznych i liter / ok. 3 lat dziecko rysuje 

koło, 5 –6 lat – kwadrat, 6 – 7 lat – trójkąt/. Na etapie kształtowania umiejętności manualnych ważną jest też nauka rysowania linii prostej. 

„ /…/małym dzieciom można na początku proponować poprawianie kredką w innym kolorze konturów figur geometrycznych narysowanych 

przez dorosłego”. Kolejny etap to kolorowanie elementów rysunków. Można w tym celu skorzystać z gotowych kolorowanek, ale najlepiej, 

gdy dziecko koloruje swój własny rysunek. „Podczas kolorowania warto zwrócić uwagę na dwa aspekty: na dokładność wykonania i na to, 

czy użyty przez dziecko kolor jest adekwatny do przedmiotu”.  

Dodać należy, że stosowanie schematów przedstawieniowych to nuka kategoryzowania: „dziecko uczy się stosować prosty 

schemat do przedstawiania danej kategorii obiektów – ludzi, domów, kwiatów, kotów, samochodów /…/”. Z czasem dziecięce rysunki 

zaczynają wzbogacać się o charakterystyczne cechy obiektów /czyli np. kolor oczu i włosów/. Również w wieku przedszkolnym dziecko 

powoli zaczyna zwracać uwagę na proporcje. Pomocne w ćwiczeniach manualnych jest przerysowywanie przez kalkę lub cienki papier. Nie 

powinno się tego nadużywać, aby nie tłumić indywidualizmu dziecka. Wspólne rysowanie z rodzicem jest także dobrym pretekstem do 

rozpoczęcia nauki pisania /podpisywanie prac/. Jest to również okazja do poszerzania wiedzy o świecie /aspekt poznawczy aktywności 

plastycznej dziecka/. „Przebywając z rodzicem, dziecko rozwija się nie tylko poznawczo, ale też emocjonalnie i społecznie. Dla dziecka w 

tym wieku rysowanie nie jest nauką, bliższe jest zabawie. Jednakże właśnie dzięki takiej zabawie w sposób spontaniczny dokonuje się jego 

wszechstronny rozwój”. Rysowane czy malowane prace trzeba omówić z dzieckiem i skomentować.  

Tworząc dziecko myśli, ćwiczy spostrzegawczość, pamięć, uświadamia sobie relacje przestrzenne /schemat własnego ciała!/, 

obserwuje, ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową, percepcję wzrokową, rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak potrzebne w życiu. 

Doświadczenia wyniesione z własnej aktywności twórczej przydadzą się dziecku we wchodzeniu w świat kultury. Każde dziecko ma z nią 

styczność, choćby poprzez zwyczaje świąteczne. To także świat symboli, które dziecko chłonie, by móc funkcjonować w społeczności tu i 

teraz. Już starsze przedszkolaki warto zabrać na wycieczkę do muzeum. „Rozwinie to wrażliwość na otoczenie i sprawi, /…/ że gdy dziecko 

będzie starsze i dojrzalsze, pewne procesy rozwojowe będą zachodziły szybciej i sprawniej”. 

Osobnym zagadnieniem jest arteterapia. „Arteterapia jest bardziej procedurą niż słowną psychoterapią, a polega na tym, że 

klient wyraża swoje myśli i uczucia poprzez rysowanie, malowanie, lepienie w glinie itp. w obecności arteterapeuty”. Niektóre jej elementy 

rodzice mogą jednak włączać w swoje zajęcia z pociechami. Służy to nie tylko rozwiązywaniu problemów, ale „może służyć kształtowaniu 

pozytywnych zachowań i nawyków, rozwijać pozytywne emocje, wspierać pożądane i prorozwojowe cechy dziecka”. Dzieciom w wieku 

przedszkolnym „rysunek pozwala na wyrażenie treści mimo kłopotów z werbalizacją oraz trudności w nazywaniu emocji i odczuć, a także 

umożliwia im wgląd w swoje doznania. Poza tym rysunek wprowadza element zabawy, co rozładowuje napięcie i zmniejsza lęk – jest 

jednym z najważniejszych elementów diagnozowania małych dzieci i terapii zabawą”. Rysunek można zastosować do: ćwiczeń 

kształtowania schematu własnego ciała, budowania poczucia Ja, odreagowania, rozwijania rozumienia emocji i ich opanowywania, 

rozpoznawania jak się dziecko zachowuje, odkrywania mocnych stron i umiejętności dziecka, autoprezentacji. Dziecko może rysować swoją 

złość, swój sen, symbolicznego „opiekuna”. „Zastosowanie formy komiksu pozwala na bardzo skuteczne wykorzystanie rysunku do 

modyfikowania relacji z innymi”. Dzieci mogą rysować np. siebie wśród rówieśników szukając sposobów na lepszy kontakt. Ich rozwój 

można zwracać w kierunku empatii, która kształtuje się w wieku przedszkolnym. Stopniowo poprzez rysowanie dzieci można uczyć roli 

ucznia, aktora w przedstawieniu, stwarzając lepsze warunki do odnoszenia sukcesów na następnym etapie rozwoju, jakim jest pójście do 

szkoły. 

Podsumowując można stwierdzić, że aktywność plastyczna małych dzieci pełni bardzo ważną rolę edukacyjną i dodatkowo może 

być pomocą terapeutyczną. Szczególnie ważna tu jest spontaniczna ekspresja, która – jak wynika z opisu – rozwija się etapowo i jest 

związana z kolejnymi fazami globalnego rozwoju dziecka. 
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