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Abstrakt
Od najmłodszych lat dziecko odczuwa wewnętrzną potrzebę uczenia się i podejmuje
szereg aktywności. Twórczość dziecka obejmuje szeroki zakres aktywności, w trakcie
których rozwija ono wszystkie rodzaje ekspresji: ruchowo-mimiczną, ruchowo-muzyczną, słowną (werbalną), słowno-muzyczną, muzyczną, plastyczną, konstrukcyjno-techniczną i zabawową. W każdym rodzaju podejmowanych przez dzieci aktywności
twórczych kształtują one i rozwijają w różnym stopniu swoją osobowość, intelekt, wyobraźnię oraz sferę fizyczną, emocjonalną i społeczną. Twórcza aktywność dziecka jest
istotnym elementem jego rozwoju, stanowiącym jednocześnie wyzwanie dla współczesnej edukacji. Dziecko, by prawidłowo rozwijać swój potencjał twórczy, potrzebuje
odpowiedniej stymulacji i wsparcia, a także eliminacji barier ze strony osób dorosłych.
Zachęcając i inspirując dziecko do samodzielnej eksploracji i interpretacji świata należy stworzyć mu przestrzeń, w której doświadczanie i eksperymentowanie poprzez
twórcze działanie będzie odbywało się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Jedynie spełnienie warunków sprzyjających twórczemu rozwojowi pozwoli dziecku na
wgląd w siebie, autokreację, integrację myśli, uczuć i spostrzeżeń oraz finalnie na harmonijny i wieloaspektowy rozwój. W niniejszym rozdziale przedstawiono definicję
twórczej aktywności oraz obraz dziecka dokonującego percepcji i eksploracji otaczającego je świata. Dokonano charakterystyki twórczej aktywności dziecka w wybranych
obszarach sztuki: plastycznej, muzyczno-ruchowej oraz teatralnej z wykorzystaniem
wszystkich rodzajów ekspresji, jednocześnie ujmując ją nie tylko w teoretycznych rozważaniach, ale także prezentując praktyczne przykłady twórczych zadań i ćwiczeń
dla dzieci do trzeciego roku życia oraz dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Przedstawiono również opis i przykłady gier i zabaw twórczych,
stymulujących rozwój procesów percepcyjnych i poznawczych, a także sferę emocji,
motywacji i eksploracji.

Wprowadzenie
Podejmowanie dowolnej aktywności przez dziecko wynika z jego naturalnej potrzeby rozwoju. Jednak nie każda aktywność dziecka ma charakter
twórczy. Niektóre z działalności dotyczą naśladowczych, a zatem odtwór-
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czych form wyrazu. Funkcjonowanie twórcze dziecka dotyczy obszarów,
w których jest ono zaangażowane nie tylko w obserwację i analizę, ale także
w czynne eksperymentowanie, poszukiwanie i przeżywanie doświadczeń.
Twórczość można rozpatrywać w czterech wymiarach: jako dzieło (wytwór), proces, zespół zdolności intelektualnych lub osobowościowych oraz
zespół stymulatorów społecznych (Popek, 2001). Jednak dziecko od najmłodszych lat rozwija się na podstawie własnej działalności, kształtuje osobowość
i wyraża siebie poprzez podejmowanie różnorodnych aktywności, a zarazem
z samego aktu tworzenia czerpie radość. Zatem w podejściu edukacyjnym
aktywność twórcza dziecka, to „wszelka aktywność poznawcza i emocjonalno-motywacyjna prowadząca do subiektywnie bądź obiektywnie nowych
i wartościowych wytworów w różnorodnych dziedzinach życia” (Dąbek,
1988, s. 9), w której należy koncentrować się na procesie rozwojowym, a nie
na walorach artystycznych wytworu.
Według Grahama Wallasa, proces twórczy składa się z czterech faz:
preparacji (przygotowania); inkubacji (generowania); iluminacji (olśnienia)
i weryfikacji (sprawdzania) (Szmidt, 2013), w trakcie których dziecko tworzy i poddaje nowe i oryginalne pomysły autorefleksji oraz niejednokrotnie
społecznej ocenie w zakresie wartościowania ich w danym okresie rozwoju
dziecka. Wśród aktywności twórczych dziecka można wyróżnić szereg obszarów związanych bezpośrednio z jego funkcjonowaniem. Aktywności twórcze
dziecka można podzielić m.in. ze względu na: cel (nauka, zabawa, praca),
źródło (spontaniczna, inspirowana, kierowana), liczbę uczestników (indywidualna, zespołowa, grupowa), dominującą sferę osobowości (poznawcza,
emocjonalna, fizyczna) czy wynik aktywności, biorąc pod uwagę rodzaj wytworu (językowa, plastyczna, muzyczna, ruchowa) (Uszyńska-Jarmoc, 2003).
Sztuka jest jedną z najczęściej wykorzystywanych przestrzeni w zakresie stymulowania, wspierania i rozwijania twórczej aktywności dziecka. Pozwala na jego wieloaspektowy rozwój poprzez doświadczanie i różne formy
ekspresji. Dzieci bardzo chętnie podejmują twórcze aktywności, by za pomocą słów, dźwięków, kolorów, kształtów i gestów przekazać swoje emocje, spostrzeżenia i wiedzę. Aktywność twórcza pozwala im kształtować oraz
wzmacniać swoje umiejętności i kompetencje w każdej sferze, a w związku
z tym jest jednym z najważniejszych komponentów harmonijnego rozwoju.

1. Dziecko w świecie sztuki
W ujęciu wielu pedagogów, m.in. Lorisa Malaguzziego, Emmi Pikler,
Magdy Gerber, Marii Montessori, Carolline Pratt, a także Lucyny Telki,
dziecko jawi się jako kompetentny, autonomiczny budowniczy własnej
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rzeczywistości i rozwoju. Od momentu urodzenia dziecko jest zainteresowane wszystkim, co je otacza. Dokonuje percepcji świata za pomocą samodzielnej eksploracji, swobodnej zabawy, nauczania okolicznościowego,
naśladowania oraz poprzez zmysłowe doświadczenia czy interakcje z otoczeniem, jednocześnie dokonując recepcji otaczających je zjawisk – tworząc
swój własny obraz świata. Przestrzeń dla sztuki, tak jak każda edukacyjna
przestrzeń dziecka, powinna więc opierać się na edukacji otwartej, naturalnej, wynikającej z potrzeby interakcji, dialogu z dorosłym, z potrzeby
eksploracji i przeżywania świata. Wprowadzając dziecko w świat sztuki
należy przyjąć przekonanie o jego własnej odrębności w każdej sytuacji,
jak zaznacza Lucyna Telka, „gdy dziecko chce, potrafi zrealizować coś
samodzielnie i uczyni to lepiej i «właściwiej» bez interwencji dorosłego”
(Telka, 2017, s. 13). Jednak dla rozwoju małego dziecka najistotniejsze jest
tworzenie mu przez osobę dorosłą warunków wspierających rozwój – bez
nakazów, zakazów i dyrektywnych form oddziaływania (Sadowska, 2018).
Dorosły, zgodnie z bieżącymi potrzebami i możliwościami dziecka, ma
towarzyszyć w jego rozwoju dokonując ustawicznej, uważnej i wrażliwej
obserwacji. Ponadto, powinien zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa
i stworzyć nieskrępowaną przestrzeń do rozwoju autonomii. Eksploracja
i zabawa w tak zorganizowanej przestrzeni ma stać się podstawową formą
aktywności, wyzwaniem i spełnieniem naturalnych potrzeb, w trakcie których zaangażowane są wszystkie zmysły, emocje i ciało dziecka. W wyniku
podejmowania przez dziecko czynności zabawowych powstałe wytwory
„dziecięcej sztuki” posiadają niejednokrotnie walory estetyczne, wyrażają dziecięce emocje, a także bywają odzwierciedleniem dziecięcej wiedzy
o świecie i o sobie.
Do najczęściej podejmowanych przez dzieci aktywności twórczych należą formy plastyczne, muzyczne i teatralne, w których mają one możliwość
ekspresji towarzyszących im emocji za pomocą barw, dźwięków, słów, ruchu
i gestów. Jako młodzi twórcy zaspokajają swoje potrzeby, a jednocześnie podejmowane przez nich aktywności twórcze pozwalają na poznawanie własności przedmiotów i zjawisk, na nabywanie wiedzy o otaczającym je świecie
i kształtowanie dziecięcych kompetencji.
W świecie sztuki dziecko uczestniczy także w roli odbiorcy. Wkraczając
w „inny świat”, stworzony przez percepcję sztuki, kształtuje swoją wrażliwość i wyobraźnię, a także podejmuje aktywność twórczą, gdyż „sam kontakt z dziełem wyzwala u dziecka chęć tworzenia, eksperymentowania, przenoszenia się do świata fantazji” (Dąbrowska, 2014, s. 150). Dorosły powinien
więc zadbać, żeby oferta uczestnictwa kulturalnego dla dzieci była starannie
przygotowana, wyselekcjonowana, różnorodna oraz zgodna z ich wiekiem
i potrzebami rozwojowymi.
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2. Plastyczna twórczość dziecka
Rozwój dziecka w procesie nabywania określonych cech i zdolności uwarunkowany jest wartościami charakterystycznymi dla danej kultury oraz czasu i miejsca, w którym ono wzrasta. Wartości te określają m.in. wyobrażenia,
motywację i przekonania dziecka o tym, co jest dla niego szczególnie istotne
w celu uzyskania wewnętrznej spójności, zaangażowania sfery uczuć, regulacji postępowania, zdefiniowania osobowościowych potrzeb. Jednak zapis
ikoniczny lub symboliczny dziecka jest nie tylko wyrazem jego rozwoju, przeżyć, notacji rozumienia i uporządkowania otaczającej je rzeczywistości, ale
przede wszystkim jest sposobem identyfikacji z własną realizacją plastyczną,
która sama w sobie stanowi dla dziecka subiektywną wartość.
Przez wiele lat prace plastyczne dzieci były badane z różnych perspektyw
m.in. wartości ekspresyjnej, diagnostycznej czy dokumentacyjnej i odnosiły
się do zmian rozwojowych, osobowościowych oraz zdolnościowych dziecka. Badacze zajmowali się m.in. twórczością plastyczną w zakresie (Szuścik,
2006, s. 7; Szuścik, 2018, s. 33-34):
• reakcji na bodźce pochodzące z własnych doświadczeń oraz wiedzy
dziecka (m.in. Stefan Kościelecki, Hanna Krauze-Sikorska, Maria Paula
Stasiakiewicz, Stefan Szuman, Urszula Szuścik),
• rozwoju funkcji psychicznych względem podejmowanych przez dziecko aktywności artystycznych (m.in. W. Lambert Brittain, Jerome S. Bruner, Howard Gardner, Victor Lowenfeld, Jean Piaget, Lew S. Wygotski),
• specyficznego rodzaju zachowań manualnych (m.in. Jerome S. Bruner,
Stefan Szuman, Lew S. Wygotski),
• jednej z form twórczej ekspresji przeżyć dziecka (m.in. Claude Clero,
Robert Gloton, Wiesława Limont, Herbert Read, Anna Trojanowska,
Irena Wojnar),
• niewerbalnych wskaźników twórczego rozwoju dziecka (m.in. Joy Paul
Guilford, Wiesława Limont, Róża Popek, Stanisław Popek),
• tworzenia znaku plastycznego (m.in. Anne Cambier, Maria Paula Stasiakiewicz, Urszula Szuścik, Maria Tyszkowa).
W ramach założonych celów i zróżnicowanych ujęć metodologicznych,
ustalono również fazy rozwoju twórczości plastycznej dzieci z uwzględnieniem badań psychologicznych oraz w wymiarze edukacji, wychowania estetycznego i wychowania przez sztukę (Popek, 1984, s. 25-28). Badania i analiza etapów rozwoju plastycznego dziecka wskazują na wartości wynikające
z procesu przyswajania czynności symbolicznych, obcowania z kulturą oraz
na wartości wewnętrznej interioryzacji doświadczenia i działalności artystycznej. Zatem funkcjonowanie dziecka w kulturze symbolicznej poprzez
przyjmowanie przez niego dostarczane wzory czy porządkowanie wartości,
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inspiruje zarazem do tworzenia własnych systemów plastycznego obrazowania, a etapowość rozwoju plastycznego dziecka jest tego doskonałym przykładem.
Urszula Szuścik zauważa, że „twórczość rysunkowa jest pierwszą i podstawową formą aktywności plastycznej dziecka, w której wyraża się jego osobowość. Występuje od najwcześniejszych lat, bo związana jest z kształtowaniem się struktur poznawczych” (Szuścik, 2006, s. 112). Jednocześnie istotne
w twórczości plastycznej dziecka jest to, by wysiłek wewnętrzny i postawa
twórcza były niezależne od naśladownictwa i stereotypu (Krauze-Sikorska,
2006).
Pierwsze twórcze aktywności plastyczne dziecka mają charakter zabawowy i jest to okres bazgrot, czyli ćwiczenia sprawności ręki i rozwijanie motoryki. Z początku w bazgrotach dziecięcych odnaleźć można kropki i kreski,
mniej więcej dwu i półroczne dziecko jest w stanie naśladować kierunek prostych linii kreślonych przez opiekuna, natomiast pod koniec trzeciego roku
życia dziecko potrafi narysować kółko. W wieku poniemowlęcym dostrzegamy tendencję do rysowania na dużych płaszczyznach (dziecko chętnie rysuje
duże bazgroty na ścianach lub podłodze), a w wieku około dwóch i pół lat
obserwujemy dziecięcą fascynację „mikrobazgrotami” – wówczas powstają
drobniutkie spirale, maleńkie zygzaki, plamki itp. Wraz z końcem drugiego
roku życia dzieci zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że rysunek niesie
ze sobą określone znaczenie (Schaffer, 2008), jednak nie planują one jeszcze
tego, co robią, odbywa się to spontanicznie (Krauze-Sikorska, 2006). Okres
bazgrot najczęściej trwa do czwartego roku życia, „jeśli więc bazgrze dziecko
w późniejszym okresie rozwoju, można podejrzewać, że znajduje się poniżej
poziomu rozwojowego przewidzianego dla swego wieku” (Krauze-Sikorska,
1998, s. 41). Od czwartego roku życia rysunki dziecka mają formę konturu
przedmiotów i z czasem, mniej więcej do siódmego roku życia, dziecko potrafi narysować postacie z głową i nogami (tzw. głowonogi), a także inne proste
przedmioty, znane mu z otoczenia w chaotyczny sposób. Użyte przez dziecko
kolory wynikają z jego preferencji, nie mają jeszcze połączenia rzeczywistego z barwą danego przedmiotu (Krauze-Sikorska, 2006). Do siódmego roku
życia dziecko dokonuje samorozwoju za pomocą rysowania, porządkuje wiedzę i doświadczenia z najbliższego otoczenia (Szuścik, 2006).
W rysunkach wykonywanych przez dzieci w okresie od siódmego do
dwunastego roku życia dostrzec można większą szczegółowość, schematyczność, planowość i realizm (Szuman, 1990, s. 22-30). Od siódmego do dziewiątego roku życia dzieci rysują postacie ludzkie z większą ilością szczegółów
(np. owalna głowa, zaznaczone stawy, odrębność płci, uwypuklony podział
sylwetki). Na rysunkach pojawiają się również przedmioty z najbliższego otoczenia, elementy przyrody oraz zwierzęta. W tym okresie rysowane postacie
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Rycina 1. Początki autoekspresji: stadium bazgrot (2-4 rok życia)

Rycina 2. Pierwsze próby przedstawieniowe: stadium przedschematyczne (4-7 rok życia)
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zyskują coraz większą precyzyjność, najczęściej przedstawiane są z profilu.
Kolory wykorzystywane przez dziecko do namalowania poszczególnych elementów coraz bardziej odpowiadają rzeczywistym barwom. Po dwunastym
roku życia występuje okres poschematyczny, w którym istnieje już związek
przedstawionych na rysunku przedmiotów i osób z realnym ich wyobrażeniem oraz korelacją przeżyć i doświadczeń dziecka.
W twórczości plastycznej dziecka istotne jest także wykorzystywanie
różnorodnych materiałów i technik plastycznych, które pozwalają na autoekspresję oraz integrację doznań wzrokowych, dotykowych i manualnych.
W technikach rysunkowych „można stosować rysowanie palcem, kredą, pastelami, piórkiem zależnie od stopnia sprawności grafomotorycznej dziecka”
(Szuścik, 2016, s. 38). Już dla kilkuletnich dzieci atrakcyjna będzie technika
malarska (np. malowanie palcami, stemplowanie, malowanie pędzlem, dripping – chlapanie farbą). Z wykorzystaniem różnego rodzaju farb i narzędzi
można zachęcić dzieci do malowania po różnorodnych fakturach papieru,
szkle, tkaninie czy drewnie. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym chętnie będą tworzyły różnego rodzaju mozaiki i wydzieranki z dostępnych im materiałów (np. tkanin, tektury, nakrętek, skorupek jajek, kawałków

Rycina 3. Opanowanie kształtu: stadium schematyczne (7-9 rok życia)
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Rycina 4. Początki realizmu: okres grup rówieśniczych (9-12 rok życia)

papieru). Interesująca dla dzieci w tym wieku będzie również technika kolażu (collage – kompozycja z różnych materiałów z połączeniem kolorów, linii
itp.) lub frottage’u (rysowanie na kartce przyłożonej do jakiejś powierzchni np. deski, liści, monet itp.). Inną formą plastycznej aktywności twórczej
są techniki rzeźbiarskie (praca z gliną, plasteliną, modeliną i różnego typu
masami modelarskimi). Zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci zabawy z plastycznym materiałem (tzw. lepianki i/lub modelowanie różnych
kształtów, odciskanie dłoni, przedmiotów i materiałów przyrodniczych itp.)
to bardzo dobre ćwiczenie rozwijania sprawności manipulacyjnej, wyobraźni
i wiedzy o świecie.
W toku działania plastycznego ważne jest również to, że dziecko często
posługuje się mową np. w celu opisania aktywności rysunkowej, określenia
pomysłu lub treści rysunku, który otrzymuje zarazem formę graficzną, jak
i słowną (Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 1996). Twórcza aktywność plastyczna na różnych etapach edukacyjnych, w trakcie której dziecko otrzymuje
należyte wsparcie okazuje się więc istotna nie tylko ze względu na rozwój
jego uzdolnień plastycznych, ale przede wszystkim z uwagi na integrację
wielozmysłową i wielopoziomowość oddziaływań.
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3. Muzyczno-ruchowa twórczość dziecka
Upowszechnienie się środków masowego przekazu oraz aktywna działalność instytucji muzycznych sprawiły, że człowiek styka się z muzyką
każdego dnia, przez co stała się ona ważnym elementem naszej rzeczywistości. Największe znaczenie dla rozwoju muzycznego człowieka ma okres
wczesnego (do ok. trzeciego roku życia), średniego (od ok. trzeciego do szóstego i/lub siódmego roku życia) i późnego dzieciństwa (od szóstego i/
lub siódmego do dwunastego roku życia). Przemyślana edukacja muzyczna, rozwijanie uzdolnień muzycznych, stymulowanie aktywności twórczej,
rozbudzanie zainteresowań oraz nawyków uczestniczenia w kulturze muzycznej stanowią na tym etapie o całościowej orientacji muzycznej człowieka (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2016). Jednak wzbogacanie repertuaru
muzycznego, otaczanie dźwiękami, czyli tzw. „zanurzanie w muzyce”, powinno mieć miejsce już w okresie prenatalnym, kiedy następuje rozwinięcie
aparatu słuchowego dziecka. Od pierwszych dni życia niemowląt obserwujemy zainteresowanie dźwiękami, np. gdy reagują one żywiołowo na bodziec dźwiękowy, a po trzecim miesiącu życia odwracają wzrok w stronę
źródła dźwięku. Potrafiące już chwytać przedmioty niemowlę manipuluje
nimi także po to, by poznać ich właściwości brzmieniowe. Ponadto, u najmłodszych można dostrzec również wyraźne objawy gotowości do słuchania muzyki w skupieniu oraz chęć do podejmowania improwizacji wokalnych (Manturzewska, Kamińska, 1990).
Silny nacisk na bardzo wczesną edukację muzyczną kładzie teoria uczenia się muzyki według Edwina Eliasa Gordona. Pedagog uważał, że wczesna edukacja muzyczna dziecka jest elementem niezbędnym do rozwoju jego
indywidualnych predyspozycji: „poprzez muzykę dziecko uzyskuje możliwość wglądu w siebie, w innych oraz w życie takie, jakim jest. Najważniejsze
jednak jest to, iż jest ono bardziej w stanie rozwinąć i podtrzymać własną
wyobraźnię. (…) Ponieważ nie ma dnia, aby dziecko nie słyszało, czy też nie
uczestniczyło w muzyce, a zatem jest z korzyścią dla dziecka rozumieć muzykę w takiej mierze, jak potrafi” (Gawryłkiewicz, 2016). Wyobraźnia muzyczna zyskuje u Gordona formę „audiacji”, rozumianej jako „proces asymilacji
i rozumienia dźwięku, który słyszymy lub który słyszeliśmy wcześniej” (Sacher, 2012, s. 52). Jest to zdolność do słyszenia i rozumienia muzyki bez fizycznie obecnego brzmienia (Zwolińska, 2000). Zdaniem Gordona, dzieci od
urodzenia do dziewiątego roku życia rozwijają swoje uzdolnienia muzyczne, natomiast po ukończeniu tego okresu przechodzą w stadium uzdolnień
ustabilizowanych, które utrzymują się przez resztę życia. W związku z tym,
działania edukacyjne w odniesieniu do dzieci najmłodszych, tj. od 6 miesiąca
życia najczęściej opierają się właśnie na teorii Gordona.
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Idea nauczania muzyki, stworzona z kolei przez Jaques-Dalcroze’a bazuje
na ćwiczeniach rytmiczno-ruchowych. Wraz z plastyką ruchu, solfeżem i improwizacją, rytmika stała się metodą kształcenia muzycznego wprowadzanego we wczesnej edukacji dziecka. „Najważniejszymi celami metody (…) są:
rozwijanie wrażliwości muzycznej w całym organizmie, tworzenie poczucia
porządku i równowagi po obudzeniu wszystkich możliwości motorycznych,
rozwijanie wyobraźni” (Brzozowska-Kuczkiewicz, 1991, s. 32). Natomiast,
najlepszy porządek metodyczny podczas nauczania rytmiki (muzyki) opiera
się na kolejno: słuchaniu, odczuwaniu, wykonywaniu, nazywaniu, utrwalaniu, zapamiętywaniu (Brzozowska-Kuczkiewicz, 1991).
Systemem znajdującym zastosowanie w edukacji muzycznej dziecka jest
także system Carla Orffa, którego podstawy stanowią założenia ogólnowychowawcze. „W systemie tym tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki
stanowi nierozłączną całość. Szczególny nacisk położony jest na aktywność
twórczą dziecka, a także na to, co ono z muzyką uczynić potrafi, z muzyką, którą gra, śpiewa i której słucha” (Burowska, 1976, s. 26). Istota i koncepcja kształcenia muzycznego dzieci opierała się na muzyce elementarnej,
która nigdy nie jest tylko samą muzyką. Orffowskie rozumienie muzyki
elementarnej wyraża się w momencie, gdy „(…) połączona jest z ruchem,
tańcem i mową, jest taką muzyką, którą trzeba samemu grać, w którym jest
się zaangażowanym nie jako słuchacz, ale jako współgrający” (Orff, 1963,
za: Michalak, 2009, s. 67). Instrumentarium Orffa składa się z instrumentów o określonej i nieokreślonej wysokości dźwięku, których brzmienie
i czystość intonacyjna sprawia, że już w pierwszym etapie pracy z dziećmi staje się ono istotnym czynnikiem kształcenia wrażliwości muzycznej
i wzmacniania poczucia satysfakcji (Malko, 1988). Małe dzieci eksplorując
świat dźwięków wykorzystują często przedmioty codziennego użytku (pokrywki do garnków, sprzęty domowego użytku itp.). Takie eksperymenty
stanowić mogą wstęp do twórczego wykorzystania instrumentarium Orffa
podczas zabaw dźwiękonaśladowczych, rytmicznych czy ruchowych. Natomiast dostarczając dziecku materiału dźwiękowego do eksploracji, jego
słownik sekwencji muzycznych, (zgodnie z tendencją do naśladowania),
będzie pozwalał wybrać i w konsekwencji (w oparciu o dostarczony materiał) tworzyć samodzielne frazy muzyczne. Dzieci doświadczające dźwięków w okresie niemowlęcym, już w drugim roku życia próbują śpiewać
i podejmują próby poruszania się zgodnie z rytmem muzycznym. Dzieci
dwuletnie oraz trzyletnie grają bez dokładnej synchronizacji z rytmem, ale
zgodnie z agogiką (jednym z elementów dzieła muzycznego odnoszącym
się do tempa i jego określeń używanych w całym utworze) oraz dynamiką (jednym z elementów utworu muzycznego odnoszącym się do głośności
dźwięków i przemian natężenia).
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Istotę wczesnej edukacji muzycznej dostrzegał także Zoltan Kodaly.
Szczególne miejsce w systemie Kodaly’a zajmował śpiew połączony z solfeżem i kształceniem głosu. W celu rozwoju wrodzonych uzdolnień w zakresie
słuchu muzycznego ucznia, Kodaly wykorzystywał metodę Tonic Solfa (Pytlak, 1977; Malko, 1988; Przychodzińska, 1989), w której odmiennie w stosunku do metody absolutnej (pojawiającej się u Jaques-Dalcroze’a), nieważne jest
nazywanie dźwięków zgodnie z ich absolutnym brzmieniem, tzn. pierwszym
stopniem zawsze jest do, drugim re, trzecim mi itd. Jak pokazała praktyka, pomimo odmiennego spojrzenia na istotę wysokości dźwięku, metoda relatywna kształcenia słuchu okazała się znacznie łatwiejsza dla przyswojenia przez
dzieci niż metoda absolutna. Wyrażało się to sprawniejszym odczytywaniem
nut głosem, co wpływało korzystnie na pamięć interwałową (Malko, 1988).
Śpiew pieśni jest w systemie Kodaly’a formą centralną, co decyduje o jego
unikatowości w stosunku do innych koncepcji wychowania muzycznego.
Istotna w wykonawstwie wokalnym była interpretacja pieśni, nieskazitelność
intonacyjna, rytmiczna i emisyjna. Osiągnięcie takich efektów jest możliwe
dzięki dostosowaniu utworów do możliwości wykonawczych dzieci, co dodatkowo wzmacnia estetykę i atrakcyjność utworów.
Późniejsze etapy edukacyjne, tj. okres przedszkolny i wczesnoszkolny,
w zakresie edukacji muzycznej w dużej mierze odnoszą się do naturalnej potrzeby ruchu i chęci poznawania świata. Pedagodzy muzyki łączyli te aspekty pogłębiając jednocześnie kompetencje muzyczne dzieci poprzez działania
praktyczne. W rozwoju muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym zwraca
się uwagę na umiejętności postrzegania formy w muzyce, czyli budowy utworu muzycznego, wykształcenie się koordynacji ruchowej związanej z pulsem
i rytmem (np. klaskanie, tupanie, poruszanie się – marsz, podskoki, bieg) oraz
poprzez dokonywanie pewnych operacji umysłowych na konkretach, przejawianie jej w trakcie zabaw ruchowych z piosenką i przy grze na prostych
instrumentach. Jednocześnie zaobserwować można już pierwsze samodzielne próby tworzenia muzyki, np. do podanego tematu, oczywiście jeszcze bez
świadomości zasad (Sacher, 2012). Natomiast w okresie wczesnoszkolnym
muzyka staje się już przedmiotem zainteresowań. Na tym etapie dzieci uczą
się grać na instrumencie, wzrasta samokrytycyzm do własnych osiągnięć.
Rozwijają się zdolności rytmiczne, percepcja rytmu i rozumienie związanych
z nim pojęć (Manturzewska, Kamińska, 1990). Dzieci będące w okresie późnego dzieciństwa grając na niemelodycznych instrumentach perkusyjnych
(czyli instrumentach, na których można zagrać sam rytm, np. talerze, marakasy, kastaniety, w odróżnieniu od instrumentów melodycznych, na których można zagrać zarówno rytm, jak i melodię, np. dzwonki chromatyczne),
pojmują już czas trwania dźwięku, jego wysokość oraz barwę, rozpoczynają
również naukę nut wymagającą abstrakcyjnego myślenia. Zarówno gra na
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instrumentach, jak i małe komponowanie sprawiają dzieciom dużo radości,
dają poczucie zadowolenia i satysfakcji z efektów swoich działań, rozwijając
jednocześnie wyobraźnię i kreatywność.
Wykorzystując w trakcie edukacji możliwości twórczej aktywności muzycznej dziecko ma szansę na harmonijny rozwój w wielowymiarowym
aspekcie, nie tylko w odniesieniu do umiejętności muzycznych. Należy jednak zadbać o prawidłowo prowadzony proces dydaktyczny, który bazować
będzie na sprzężeniu zwrotnym aktywnych form kontaktu z muzyką oraz
procesów poznawczych (m.in. Natalia Wilsz, Ewa Czerniawska, 2010; Michał Kierzkowski, 2013; Gottfried Schlaug, 2006; Eckart Altenmuller, Wilfried
Gruhn, 2002), kompetencji społecznych (m.in. Zofia Bernatowicz, 2005; Wiesława A. Sacher, 2012) i emocjonalnych (m.in. Wiesława A. Sacher, 2004, 2005;
John A. Sloboda, 2008; Natalia Kłysz-Sokalska, 2015).

4. Teatralna twórczość dziecka
W najbliższym środowisku kulturowym przekazywane są materialne
i niematerialne wartości rodziny oraz język, tradycje, zwyczaje i wzory zachowań, na których podstawie małe dziecko buduje i rozwija swoją wiedzę, ciekawość, wrażliwość oraz spostrzeżenia. Ekspresja własnych uczuć i przeżyć
wraz z naturalną potrzebą aktywności dziecka już od okresu niemowlęcego
do około trzeciego roku życia przejawia się za pomocą gestów i mimiki twarzy oraz podejmowania pierwszych prób naśladowania osób i sytuacji z życia codziennego. Kilkuletnie dziecko podejmuje też próby ekspresji słownej
(werbalnej), tj. modelowanie barwą i dynamiką głosu, podejmuje interpretację utworów, a także tworzy własne, krótkie opowiadania, bajki czy rymowanki. Mowa odgrywa istotną rolę również w podejmowanych przez dziecko zabawach schematycznych (około trzeciego roku życia), później natomiast
tematycznych (od około piątego roku życia), w których dziecko naśladuje
i odgrywa role, sceny ruchowe i pantomimiczne nie tylko z najbliższego środowiska rodzinnego, ale także ze znanych mu utworów.
Pierwsze doświadczenia i doznania bogactwa wrażeń kulturowych w gronie rodzinnym oraz edukacja teatralna na poziomie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego przygotowują dziecko do kontaktu ze sztuką, która
sprzyja kształtowaniu trzech komponentów: wiedzy o teatrze, uczestnictwa
w kulturze teatralnej i rozwijaniu twórczej aktywności teatralnej. W procesie edukacji teatralnej dzieci poszerzają wcześniej nabytą wiedzę, a także
kształtują szereg kompetencji i umiejętności w zakresie rozwoju społecznego,
emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego i artystycznego. Z tego względu
stworzenie odpowiedniej oferty teatralnej dla dzieci (w zróżnicowanych for-
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mach) w zakresie uczestnictwa biernego i czynnego pozwala na stwarzanie
im odpowiednich warunków do wieloaspektowego i harmonijnego rozwoju.
Istnieje kilka rodzajów inicjowania edukacji teatralnej w świat dziecka. Z jednej strony dziecko może uczestniczyć w spektaklach w teatrze lub
w innym miejscu, np. w przedszkolu, szkole, parku itp., z drugiej, może
ono uczestniczyć w różnych zajęciach z wykorzystaniem form teatralnych
w domu, przedszkolu, szkole itp. W obu przypadkach dziecko ma możliwość
podejmowania twórczej aktywności, która z zastosowaniem środków teatralnych pozwala na wykorzystanie wszystkich rodzajów ekspresji i autokreację.
Współcześnie teatry prowadzą zróżnicowaną ofertę dla dzieci, przygotowując zarówno spektakle interaktywne, jak i klasyczne. Dobra sztuka dla
dziecka powinna cechować się przede wszystkim formułą zabawową z konkretnym przesłaniem, w ramach której dziecko będzie mogło doświadczyć
różnorodnych przeżyć i emocji oraz na podstawie której będzie chciało podejmować jakąś aktywność twórczą. Wśród teatrów dla dzieci można wymienić m.in. teatry małego widza dla dzieci do trzeciego roku życia, czyli tzw.
teatr dla najnajów. Ich oferta jest skierowana głównie dla dzieci z rodzicami.
W spektaklach tego typu dominują ruchy sceniczne, dźwięki i rekwizyty. Organizowane są na mniejszych, kameralnych scenach lub w pomieszczeniach,
gdzie nie ma podziału na scenę i widownię (np. sale, parki itp.). Spektakle grane są z różnych perspektyw (przed lub pomiędzy małymi widzami) i trwają
maksymalnie pół godziny. W trakcie inscenizacji lub na jej zakończenie dzieci
angażowane są przez aktorów np. otrzymując rekwizyty, zadania od aktora
itp., co stanowi swoistą zachętę do podejmowania samodzielnej aktywności
twórczej.
Teatr aktorski i teatr lalki, swoją ofertę spektakli dzielą na poszczególne grupy wiekowe: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spektakle mają określony próg wieku, od którego można w nim uczestniczyć. Teatry te zapraszają głównie dzieci od wieku przedszkolnego wzwyż, a w związku z tym,
zdecydowanie częściej dzieci uczestniczą w nich z grupą przedszkolną
lub/i szkolną, niż z rodzicami. Spektakle te mają często klasyczny podział
na scenę i widownię, nie oznacza to jednak, że brakuje elementów integracji
aktora i widza. W spektaklach pojawia się więcej żywego słowa, scenografii
i dłuższych historii. Na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
do najczęściej wykorzystywanych form teatralnych w ramach inicjowania aktywności twórczych dzieci na podstawie wizyty w teatrze należą: „inscenizacja oraz działania literackie, plastyczne, muzyczne i techniczne inspirowane
spektaklem teatralnym” (Królica, 2008, s. 35). Ponadto, dzieci w trakcie zabaw
swobodnych naśladują aktorów lub odtwarzają zapamiętane fragmenty spektaklu. Nauczyciele mogą również zaproponować dzieciom twórcze ćwiczenia
teatralne. W trakcie zajęć w żłobku, przedszkolu czy szkole dzieci podejmują

170

Część I Edukacyjny świat dziecka

się odgrywania pierwszych ról w przedstawieniach (bardzo często z jakiejś
okazji np. dnia edukacji narodowej czy świąt). Nauczyciele powinni szczególnie zadbać o komfort i bezpieczeństwo dzieci w trakcie przygotowywania
ich do określonych ról, np. treści powinny być dostosowane do wieku i możliwości dzieci oraz nie powinny być one zmuszane do podjęcia roli. Inscenizacje grane przez dzieci do trzeciego roku życia nie powinny trwać dłużej niż
10 minut. Dzieci od czwartego do szóstego roku życia powinny uczestniczyć
w około 30 minutowych inscenizacjach. W późniejszych etapach edukacyjnych ten okres wydłuża się wraz z wiekiem dzieci, poszerzają się również ich
wiedza, możliwości i zdolności teatralne, dzieci podejmują próby tworzenia
własnych scenariuszy przedstawień oraz scenografii i charakteryzacji postaci.
Teatr lalki (lub formy łączone: teatr lalki i aktora) pozwala dzieciom zagłębić się w metaforyczny świat symboli i przedmiotów. W trakcie spektaklu
lalkowego aktor wykorzystuje maskę – w celu animacji lalki lub pozostaje
w ukryciu, by uwypuklić postać przedmiotu. Wówczas „lalkarz musi odkryć
jego możliwości animacyjne, wykorzystując jego kształt, materiał, z którego
jest wykonany, kolor, wielkość, a także możliwości motoryczne, ruchowe”
(Tomaszewska, 2018, s. 190). W edukacji najczęściej wykorzystuje się amatorski rodzaj teatru lalek, gdzie parawan stanowi element, za którym aktorzy
mogą się schować. Dzieci mogą tworzyć także własne lalki, zróżnicowane
pod względem konstrukcyjnym: kukiełki, pacynki, marionetki czy jawajki (Fastyn, 2010). Dzieci chętnie inicjują zabawy własne z wykorzystaniem
lalek, tworzą historie, bajki, opowiadania, zagadki, a także odgrywają lub
tworzą rolę danej postaci. Innymi, atrakcyjnymi rodzajami teatru lalkowego
dla dzieci są teatr rąk, teatr cieni czy teatr animacji. Tworzenie postaci (ludzi,
zwierząt, przedmiotów) za pomocą rąk już najmłodszym dzieciom sprawia
wiele radości i poprawia sprawności manualne (Sąsiadek, 2005). Teatr cieni
wykorzystuje ciemne pomieszczenie, ekran i światło, które skierowane jest
na dany obiekt: dekoracje, rekwizyty, lalki teatralne, aktorów lub ręce, które
z drugiej strony ekranu tworzą cień. Dzieci mogą odgrywać role lub oglądać
spektakl np. przygotowany przez nauczycieli czy rodziców. W teatrze animacji wykorzystuje się jakąkolwiek materię i zabiegi jej ożywiania, łącząc sztukę
klasyczną z nowoczesną np. teatr lalki i aktora w połączeniu z fragmentami
filmu, animacjami komputerowymi itp.
W edukacji teatralnej dziecka, poza wizytą w teatrze, goszczeniu w przedszkolu czy szkole teatrów objazdowych, tworzeniu przedstawień z dziećmi,
wykorzystuje się również ćwiczenia teatralne do których należą m.in. ćwiczenia dramowe, logopedyczne, artystyczne itp. Najczęściej w kontekście
twórczej aktywności teatralnej dziecka wykorzystywana jest metoda dramy.
Krystyna Pankowska definiuje dramę jako „metodę dydaktyczno-wychowawczą angażującą w działanie ucznia całą jego wiedzę o świecie, tworzącą
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nowe jej jakości w związku z wykorzystywaniem wyobraźni, emocji, zmysłów, intuicji. Podstawą dramy jest rozgrywanie w różnych możliwych rolach
nowych, nieznanych wcześniej, nieraz bardzo trudnych sytuacji, w celu ich
zrozumienia, uwewnętrznienia, zdobycia bądź pogłębienia wiedzy o świecie,
o sobie, o innych ludziach” (Pankowska, 2000, s. 22). W związku z tym, że
drama jest metodą pozwalającą na całościowy i wszechstronny rozwój dziecka wykorzystuje się ją na różnych poziomach edukacji. Do technik dramowych zaliczyć można m.in. pozę, rzeźbę, żywy obraz, stop-klatkę, fotografię,
pantomimę, scenkę improwizowaną z tekstem a vista, płaszcz eksperta, tunel
myśli, rysunek, dramę z obrazu, rolę (Gudro-Homicka, 2015). Dzieci młodsze
w ćwiczeniach pantomimicznych lub krótkich inscenizacjach improwizowanych chętnie wykorzystują wykonane przez siebie maski teatralne, które ułatwiają im uzewnętrznienie własnych lęków, myśli, emocji i uczuć. Podczas
zajęć dramowych, dzieci wchodząc w rolę improwizują i kreują w fikcyjnej
przestrzeni, w której najważniejszy jest ich rozwój, a nie zdolności aktorskie
czy artystyczne walory sztuki teatralnej. Natomiast ćwiczenia logopedyczne
i artystyczne pomocne będą w spektaklu, metodzie dramy, jak i w codziennym życiu np. podczas prezentacji własnych pomysłów czy projektów. W zakresie ćwiczeń teatralnych będą to przede wszystkim: praca nad głosem, gestykulacją, ruchem scenicznym, interpretacją tekstu, wyrazem artystycznym.
Wielopoziomowość oddziaływań edukacji teatralnej ma odzwierciedlenie
także w dalszym życiu człowieka, gdzie nabyte umiejętności: „formułowania
celów, perspektywicznego planowania i konsekwentnej realizacji, dostrzegania
nowych problemów, odwagi podejmowania ryzyka intelektualnego, zdolności
komunikacyjnych, posługiwania się metaforą, myśleniem obrazowym, radości
z twórczego rozwiązywania problemu, zdolności oryginalnego myślenia, twórczej ekspresji, tolerancji wobec odmienności, doceniania społecznego znaczenia
twórczych pomysłów własnych i cudzych” (Świeca, 2011, s. 109) pozwalają na
świadome pełnienie i realizowanie różnych ról społecznych.

5. Gry i zabawy twórcze
Istotnym elementem twórczego rozwoju dziecka jest tworzenie mu przestrzeni do podejmowania różnorodnych aktywności nie tylko podczas zajęć, ale także w czasie wolnym. Należy pamiętać, że dziecko, posiada silną
potrzebę kreacji, dlatego też uwzględnienia wymagają te formy aktywności,
które będą okazją do jej realizacji. W perspektywie dziecka „akt twórczy to
moment, w którym natrafia się na nowe, wcześniej nieznane działanie, inne
niż dotychczasowe i tradycyjne” (Krzywoń, 2008, s. 13), a takiej płaszczyzny
dostarczają mu także gry i zabawy.
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Gry i zabawy wspierające rozwój twórczej aktywności dzieci cechują
się wykorzystaniem oraz pogłębianiem umiejętności i zdolności intelektualnych, poznawczych, emocjonalnych, fizycznych i społecznych. Motywują dzieci do podejmowania efektywnej pracy, a także wspierają rozwój mowy i zmysłów. Do zabaw i gier twórczych zaliczane będą te, które
pozwalają dziecku na manipulację, konstruowanie, swobodne poruszanie
się w świecie fantazji i fikcji, tworzenie oryginalnych, niestandardowych
działań lub rozwiązań. Natomiast do gier i zabaw odtwórczych można
zaliczyć oparte na konkretnym, niezmiennym schemacie działania, np.
zabawy tematyczne (naśladowcze), dydaktyczne i ruchowe. Jednak gry
(m.in. zręcznościowe, przygodowe, fabularne, symulacyjne, sportowe,
strategiczne, logiczne, edukacyjne, komputerowe itp.) i zabawy (m.in. manipulacyjno-badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i ruchowe) mogą posiadać elementy lub być w całości ukierunkowane na twórczy
rozwój dziecka, gdy bazują na jego cechach, tj.: otwartość, niezależność,
wytrwałość, perswazja itp.
Poniżej zaprezentowano kilka przykładów rodzajów gier i zabaw dla
dzieci do lat trzech oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym związanych z:
1. twórczością plastyczną:
• tworzenie kompozycji, mozaik, plecionek, konstrukcji, sklejek itp.,
m.in. ozdób czy przyrządów do codziennego użytku według własnej konwencji dziecka itp.
• rysowanie, malowanie i rzeźbienie w niekonwencjonalny sposób
m.in. lawowanie, czyli „podmalowanie rysunku rozwodnionym tuszem albo rozwodnioną akwarelą, stosowane po to, by podkreślić
jego trójwymiarowość” (Kalbarczyk, 2005, s. 133) lub marmurkowanie papieru, czyli tworzenie ozdobnego papieru poprzez skropienie
farbą olejną powierzchni wody, a w dalszej kolejności zebranie farby
kartką papieru (Michalski, 2014).
2. twórczością muzyczno-ruchową:
• z wykorzystaniem i tworzeniem różnego rodzaju instrumentów,
muzyki i dźwięków np. z materiałów codziennego użytku czy recyklingowych itp., m.in. tworzenie melodii własnego imienia, historii
muzycznej przedszkola itp.
• wszelkie gry i zabawy ruchowe (muzyczno-ruchowe i słowno-ruchowe) z wykorzystaniem ekspresji muzycznej dziecka pozwalające
na wykorzystanie giętkości i oryginalności myślenia, m.in. zabawy z chustkami, podróże muzyczne, muzyczna prognoza pogody,
dżungla itp.
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3. twórczością teatralną:
• gry LARP – jest to rodzaj gier parateatralnych, symulacyjnych,
w których wykorzystywany jest potencjał edukacyjny w zakresie
utrwalania nauczanych treści i pomocy w łączeniu teorii z praktyką
(Mochocki, 2009), m.in. nowa historia trzech świnek, przygody Robinsona Crusoe, co się naprawdę działo w pustyni i w puszczy itp.
• gry fabularne – bazujące na fikcji i wyobraźni dziecka np. nawiązujące do historycznych wydarzeń, odkryć geograficznych itp., m.in.
leśni komandosi, gra symulacyjna „atlanta”, przygody Sherlocka
Holmesa itp.

Podsumowanie
Twórcza aktywność dziecka jest najlepszym sposobem na zaspokojenie
jego potrzeby poznawania i doświadczania świata. Nie powinna więc stanowić dodatku do zadań realizowanych w trakcie wychowania i edukacji dziecka w domu, przedszkolu czy szkole, ale stanowić swoisty „skarbiec edukacyjny”, ułatwiający osiągnięcie zmian rozwojowych w zakresie poznawczym,
intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym. Zatem aktywność
twórcza powinna być traktowana jako podstawowa wartość i narzędzie
wspierające rozwój dziecka.
Wszystkie działania z wykorzystaniem aktywności twórczej, które dzieci podejmują w dzieciństwie, są cenne ze względu na efektywność procesu
edukacyjnego i wychowawczego. Pozwalają one rozwijać m.in. ich ciekawość
poznawczą, wyobraźnię, kreatywność, myślenie dywergencyjne, ale przede
wszystkim przygotowują dzieci do podejmowania zróżnicowanych aktywności twórczych w dalszym życiu, zarówno w mowie, jak i działaniu. Ignorowanie potrzeb dziecka lub nieodpowiednie wsparcie na poziomie wczesnej
edukacji może nieść negatywne skutki w różnych obszarach i na innych etapach życia. W związku z tym, cele edukacji i wychowania twórczego powinny być ujmowane w kontekście holistycznego rozwoju dziecka, niezależnie
od jego początkowych umiejętności i zdolności.
Należy zaznaczyć, że twórczość ma także charakter interakcyjny, co oznacza, że rozwój dziecka (jego postawa i kompetencje) powiązane są z ilością i jakością interakcji oraz wzajemnymi oddziaływaniami czynników zewnętrznych
i wewnętrznych na różnych etapach edukacyjnych. Zatem, w perspektywie
prężnie rozwijającego się świata oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stymulowanie, wspieranie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka od
najmłodszych lat jest szczególnie istotne, gdyż oddziałuje na kształtowanie się
jego kompetencji twórczych, które współcześnie są bardzo pożądane.
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Zapamiętaj!
1. W
 twórczej aktywności dziecka istotny jest proces, w którym dziecko
uczestniczy i w ramach, którego się rozwija, walory artystyczne wytworu
są na dalszym planie.
2. W świecie sztuki dziecko uczestniczy zarówno jako odbiorca, jak i twórca. Dorosły powinien towarzyszyć dziecku oraz wspierać je na drodze
poznawania i kształtowania siebie poprzez różne rodzaje ekspresji, jednocześnie nie zapominając o istotności zapewnienia dziecku twórczej
zabawy w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.
3. Plastyczną twórczość dziecka należy nieustannie wspierać, ponieważ
za pomocą wszelkich technik rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich,
graficznych itp. dziecko poznaje siebie oraz kreuje swój własny świat
przeżyć, pragnień i sprzeczności.
4. Wykorzystanie wszechstronności możliwości działań (z) muzyką (śpiew,
gra na instrumentach, ruch przy muzyce, percepcja muzyki, improwizacja i tworzenie muzyki, korelacja muzyki z innymi dziedzinami sztuki)
daje możliwość efektywnej pracy z każdym dzieckiem, niezależnie od
jego możliwości psychofizycznych.
5. W trakcie edukacji teatralnej dzieci kształtują kompetencje i umiejętności w zakresie rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego
i artystycznego wykorzystując wszystkie rodzaje ekspresji.
Pytania do samodzielnej nauki
1. J ak zdefiniujesz twórczą aktywność dziecka?
2. Jakie są etapy twórczości plastycznej dziecka i co je charakteryzuje?
3. Jakie koncepcje i ćwiczenia wykorzystywane są w rozwoju twórczej aktywności muzycznej dziecka?
4. Jakie rodzaje teatrów oraz form teatralnych wykorzystywane są w rozwoju twórczym dziecka i dlaczego?
5. Jakie są cechy twórczych gier i zabaw?
Warto przeczytać
1. S
 zmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2. Krauze-Sikorska, H., Kuszak, K., Rura, G., Sadowska, K. (2016). Dziecko
do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
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3. D
 ymara, B. (red.). (2010). Dziecko w świecie sztuki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
4. Sacher, W.A. (2012). Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
5. Pankowska, K. (2000). Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
6. Erkert, A. (2013). Nowe gry i zabawy ruchowe. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
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