
Zabawa a twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym. 

 

 Zabawa, obok uczenia się i pracy, to jedna z głównych form aktywności ludzkiej. Jest czynnością 

wolną, swobodną, podejmowaną dobrowolnie, spontanicznie, niosącą przyjemność, odprężenie  

i rozrywkę. Zabawa daje dziecku pełnię życia, której ono potrzebuje. Ma ogromne znaczenie  

w procesie wychowawczym. Wpływa korzystnie na sferę poznawczą, intelektualną  

i emocjonalną dziecka. W zabawach przejawiają się nie tylko indywidualne cechy i zdolności każdego 

dziecka, ale i panujące nastroje, sympatie, zainteresowanie całego kolektywu dziecięcego. 

W wieku przedszkolnym zabawa odgrywa niezmiernie ważną  rolę gdyż jest dla dziecka nauką, 

pracą i najpoważniejszą formą wychowania. Dzieci poprzez zabawę poznają otaczający świat, 

wszechstronnie się rozwijają, kształtują i rozwijają swoje zmysły, wzbogacają jego wyobraźnię życie 

uczuciowe, wpływają na rozwój społeczny. W zabawie kształtują się zadatki moralności, dzielności, 

przedsiębiorczości. 

 Zabawy rozwijają myślenie, spostrzegawczość, uwagę, pamięć wyobraźnię, orientację  

i inteligencję twórczą. Rozwijają poczucie koleżeństwa, przyjaźni, solidarności, estetyki. Uczą 

wytrwałości. Najcenniejszymi walorami zabaw organizowanych na terenie przedszkola są: jej autentyzm, 

wieź z naturą i pełna spontaniczność. Zabawa musi być dla dziecka zawsze źródłem sukcesów i radości 

życia. L. S. Wygotski twierdzi, że „W zabawie zawsze dziecko jest powyżej swego średniego wieku, 

powyżej swego zwykłego, codziennego zachowania jest ono jakby o głowę wyższe od samego siebie. 

A oto charakterystyka pięciu funkcji zabaw, która obrazuje jej wpływ na rozwój osobowości człowieka: 

1. Funkcja poznawcza. Zabawa umożliwia dzieciom wielostronne poznanie świata i siebie. Dostarcza 

wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, technice i sztuce, utrwala ją i systematyzuje, bogaci doświadczenie. 

W zabawach dziecko poznaje także własną kształtującą się osobowość, buduje obraz własnej osoby, uczy 

się dokonywać samooceny. Od zabawy uzależniona jest także życiowa kariera oraz pomyślność. 

2. Funkcja kształcąca. Funkcja ta realizuje się poprzez wszystkie typy zabaw przejawia się w stymulacji 

rozwoju całej osobowości człowieka. Dzięki zabawie doskonalą się u dzieci sprawności manualne, 

koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz funkcjonowanie każdego zmysłu. Rozwija się także sfera 

intelektualna (spostrzeganie, uwaga, pamięć) i pobudzana jest wyobraźnia twórcza i odtwórcza. 

Czynności zabawowe pełnią bardzo ważną rolę w rozwijaniu języka tzn. uczy jego kultury, nawiązywania 

kontaktów społecznych, wyrażania przeżyć i stanów uczuciowych a także bogacą słownictwo dziecka. 

Aktywność zabawowa przygotowuje dziecko do działalności praktycznej (poznawczej, produkcyjnej, 

społecznej i kulturalnej), która pozwala poznawać i przekształcać przyrodę, społeczeństwo i kulturę, 

stymuluje rozwój sprawności umysłowych i zdolności poznawczych, wdraża do samo edukacji i pracy 

nad sobą przez całe swe życie. Tylko czynny stosunek dziecka do naturalnego, materialnego 

i społecznego otoczenia Może zapewnić mu wolność i niezależność oraz pełnię rozwoju osobowości. 



3. Funkcja wychowawcza. We wszystkich elementach zabawy tkwią wartości wychowawcze, zarówno 

w formie jak i treści, a także w wysiłku i emocjach, jakimi jest ona przesycona. To właśnie poprzez 

zabawy dzieciom o wiele łatwiej jest przystosować się do norm i reguł postępowania. Na gruncie zabawy 

rodzą się także pożądane uczucia społeczne takie jak: życzliwość, chęć niesienia pomocy, poczucie 

obowiązku i odpowiedzialności. Aktywność zabawowa dziecka ćwiczy pozytywne cechy charakteru, 

takie jak: odwaga, opanowanie, uczciwość, szlachetność, wytrwałość i cierpliwość. W różnych formach 

ekspresji towarzyszących zabawom kryją się elementy wychowania estetycznego. Odpowiednie ich 

podkreślenie kształtuje u dziecka poczucie piękna, ładu i harmonii.  

4. Funkcja diagnostyczna (projekcyjna). Dzięki zabawom dziecko ma możliwość wyładowania napięć 

nerwowych i konfliktów wewnętrznych. Dogłębna obserwacja zachowania dziecka podczas zabawy 

umożliwia dorosłym poznanie świata wewnętrznego dziecka, pozwala wniknąć  W trapiące go dylematy, 

określić jego możliwości i potrzeby. 

5. Funkcja terapeutyczna (korekcyjna). Zabawy pomagają dzieciom w osiągnięciu równowagi 

psychicznej, rozładowują napięcie i emocje, ułatwiają pozbycie się lęku i zagrożeń. Dziecko w zabawie 

wyzbywa się agresji, postaw opozycyjnych i obronnych, uczą się także różnych sposobów wyrażania 

swoich uczuć oraz rozwiązywania osobistych problemów. Dziecko dzięki zabawom jest spontaniczne, 

swobodne, lepiej przystosowane do społeczeństwa, jest bardziej naturalne a także plastyczne w swych 

codziennym zachowaniu. Dziecko żyje bardziej w świecie życzeń, niż w świecie rzeczywistości. Ściśle 

mówiąc, żyje ono w świecie marzeń, które są wyobrażeniami spełniającymi życzenia lepiej od 

rzeczywistości. Obcuje ono z rzeczywistością, bawiąc się nią. Dziecko w ten sposób stwarza bajkę wokół 

siebie. Wciela w nią tak dalece swoje marzenia, że na życzenie laska przemienia mu się w rumaka a ono 

samo w rycerza z bajki. W ten sposób dookoła dziecka nie ma szarej codzienności. Zabawa krasi jego 

czyny, natomiast fantazja ozłaca mu świat. Twórczość dziecka to „wielostronna działalność, której 

owocem są nowe i oryginalne wytwory. Podstawowym czynnikiem w rozwijaniu twórczości plastycznej 

dziecka w wieku przedszkolnym jest systematyczna i ciągła inspiracja jego ekspresji.  Źródłem tej 

inspiracji są zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela, a przede wszystkim bezpośrednie 

kontakty z otoczeniem społecznym, przyrodniczym, techniką i sztuką. „Zjawiska przyrody: światło  

i barwa, bogactwo kształtów kwiatów i roślin, śpiew ptaków itp. silnie oddziałują na sferę przeżyć 

umysłowych i emocjonalnych dziecka, fascynują i pobudzają jego wyobraźnie i fantazję. To właśnie w 

świecie rzeczywistych kształtów i barw nauczyciel pełni role przewodnika, skłania dziecko do obserwacji 

otoczenia. Pierwsze obserwacje dziecka i wrażenia pobudzają go do plastycznego wyrażania przeżyć, 

rozwijając wrażliwość na jakość waloru, na harmonię kontrastów barwnych i różnorodność kształtów. 

Przeżycia dziecka obcującego ze zjawiskami przyrody pogłębiają się i wzbogacają szczególnie wtedy gdy 

odbiera je polisensorycznie np. poczuje zapach kwiatu, dotknie palcami korę drzewa itp. Organizowanie 

przez nauczyciela zabawy (zbieranie jesienią liści o rozmaitych kształtach, obserwowanie owadów itp.) 

rozwijają spostrzegawczość dziecka, wzbogacają jego wiedzę o zjawiskach przyrody a przede wszystkim 

doskonała ekspresje plastyczną.  



„Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny lub plasteliny i inne formy zajęć manipulacyjno – 

konstrukcyjnych, wykonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, są to czynności, które można 

zaliczyć do zabaw dziecięcych bo świadczy o tym sposób w jaki są wykonywane z własnego popędu, dla 

zabawy, z ochotą twórczą. Dziecko znajduje w nich spełnienie utajonych życzeń i popędów, ogarnia na 

swój sposób rzeczywistość. Uświadamia sobie tę rzeczywistość, tworząc ją raz jeszcze w swych 

wytworach. Dziecko podejmując działalność plastyczną, tak jak przy każdej zabawie, nie ma żadnego 

celu na oku. Tworzy, bo to mu sprawia przyjemność, bo to je bawi. Dziecko jest nieświadome korzyści, 

które spełniają te zabawy Nie wie, że w ten sposób zbliża się do rzeczywistości i przekształca ją 

ideoplastycznie”.  

Dziecko zawsze odczuwa zadowolenie ze swoich wytworów, nie zajmuje krytycznego stanowiska 

wobec nich, tak jak nie razi go naiwność i prymitywność własnych zabaw i zabawek. 

 Wytwory dzieci zawdzięczają swój wdzięk w dużym stopniu właśnie temu, że dziecko stworzyło 

je podczas zabawy i dla zabawy, można powiedzieć, że jest to wynik mimowolny a dziecko nie jest tego 

świadome. Dziecko podczas rysowania, malowania czy też konstruowania nieświadomie łączy różne 

elementy swego doświadczenia stwarzając przy tym nową sensowna całość. Rysowanie i malowanie jest 

swoistego rodzaju zabawą dla dziecka. Dziecko staje się zarówno twórcą jak również widzem. Dziecko 

podobnie jak twórca, zanim narysuje najpierw przeżywa. Dziecko podczas malowania dąży do 

ujawnienia tego co w nim żyje a także urzeczywistnia swoje marzenia. ,Doznaje na sobie działania 

obrazu, który samo stworzyło. Staje się widzem, przeżywającym działanie barw  

i kształtów własnego dzieła. 

Obserwowanie swoich rysunków staje się nic innym jak tylko zabawą. Dla dziecka jedyną 

wartością jest to co się staje „na  nowo”, dlatego też ciągle burzy domki z klocków, aby je „na nowo” 

odbudować. Reasumując dziecko rysuje nie dla posiadania rysunku, lecz dla rysowania tak jak nie dla 

wyniku zabawy, lecz dla niej samej się bawi. 

           Sztuka dziecka rodzi się w radości, wyraża nastroje dziecka, kształtuje świat ich marzeń jednym 

słowem obrazuje samo siebie. Ta dziecięca zabawa nie służy wprawdzie na tworzeniu dzieł mających 

wartość dla samych dzieci, jest wykonywana z dużym wysiłkiem i staje się jednocześnie ważnym 

czynnikiem poznawania przez dziecko otaczającego je świata oraz służy kształtowaniu się jego 

osobowości. Dziecko poprzez zabawę ma szansę osiągnąć kolejne stadia, znamionujące postęp w jego 

czynnościach wytwórczych i twórczych. 

 

 


