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Twórczość, twórcze zabawy.

Streszczenie
Twórcze zabawy dzieci
Na tle analizy zagadnień: twórczość, podejścia wobec niej, charakterystyki dziecka 
twórczego i jego aktywność autorka dokonała klasyfikacji zabaw na twórcze i od-
twórcza. Pokazała istotę i specyfikę zabaw twórczych. Wszystkie zabawy twórcze 
wypływają z wyobraźni i marzeń dzieci. Wcześnie pojawiają się zabawy fikcyjne, 
tematyczne. Zabawy twórcze często wynikają z wyobraźni i znacznie odbiegają od 
rzeczywistych. Dzieci twórcze mają swobodne: ruch, gest, ruchy i gesty. One pro-
jektują i wykonują dekoracje, kostiumy, rekwizyty. Często towarzyszy ich działaniu 
ekspresja: ruchowa, wokalna, słowna, dramatyczna, komediowa. Ruch podejmowa-
ny jest przez dziecko zgodnie z jego inwencją, fantazją i doświadczeniem, duży 
pozostaje margines swobody. Zabawy twórcze charakteryzuje: ciekawość poznaw-
cza, fantazjowanie, gra wyobraźni, zabawy tematyczne i konstrukcyjne, plastyka, 
muzyka, ruch. Są one sposobem ekspresji przeżyć i myśli dzieci, a jednocześnie 
naturalną drogą ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, motywacyjnego  
i umiejętności.

Key words
Creativity, creative play.

Summary
Creative play
Based on the analysis of the issue of creativity, the attitude towards it, the characte-
ristics of a creative child and his or her activities, the author has classified play into 
creative and imitative. She showed the essence and specification of creative play. 
All creative play originates from the imagination and dreams of the child. Quite 
early in life fictional and thematic play appear. Creative play often originates in the 
imagination and strays from reality. Creative children use gestures and body move-
ments freely. They design and make decorations, costumes, and props. Their activi-
ty is often accompanied by motor, vocal, verbal, dramatic and comic expression.
Movement is undertaken according to a child’s invention, fantasy and experience, 
and is generally unrestricted. Creative play is characterized by cognitive curiosi-
ty, fantasy, imagination, thematic and constructive play, art, music, and movement. 
These are a means for the child to express his or her thoughts and experiences, and 
at the same time provide a natural way for intellectual, emotional, motivational and 
skill development.
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Wprowadzenie
Wielu badaczy uważa, że twórczość u dzieci ujawnia się bardzo wcześnie, ce-
chuje je specyficzne funkcjonowanie poznawcze i charakterystyczne zachowa-
nia1. Przyjmuje się też, że dziecko twórcze może być zdolne i uzdolnione oraz 
może być twórcze bez specyficznych zdolności lub uzdolnień2. W związku  
z powyższymi tezami, wyprowadzonymi z literatury psychologicznej i pe-
dagogicznej, chciałam w tym tekście wyjaśnić kluczowe pojęcia (twórczość, 
zabawa) i ukazać ich istotę, treść oraz scharakteryzować dziecko twórcze. Za-
bawa, jako podstawowa forma aktywności dziecka, spełnia istotne funkcje  
w życiu, stymulując jego rozwój, dając mu radość, bezpieczeństwo oraz satys-
fakcję. Ona też wypełnia dziecku całą przestrzeń życiową i najbliższe środowi-
sko, tworząc najbardziej korzystne warunki rozwoju. Jest to możliwe dlatego, 
że występują w niej wszystkie konteksty naszego życia: semantyczny, inter-
personalny, zadaniowy i kulturowy.

Geneza twórczości
Pojęcie tworzyć nie było używane do XVII wieku. Zwłaszcza w okre-

sie starożytności i średniowiecza pojęcie stanowiło atrybut Boga. Pojawiło się 
ono w teorii sztuki i poezji dopiero w XVIII wieku i łączono je z wyobraźnią.   
W XIX wieku używano pojęcia twórca w stosunku do: artysty, poety, malarza, 
rzeźbiarza, muzyka. Dopiero w XX wieku zaczęto używać tego terminu w na-
uce i naturze. Język polski operuje dwoma zróżnicowanymi terminami: stwórca  
i twórca. Stwórcą jest Bóg, który stwarza z niczego, a twórcą jest artysta3.  
W XX wieku termin ten zaczęto stosować do całej kultury ludzkiej4. Zatem późno  
z oporem i trudem pojęcie twórczości weszło do kultury europejskiej. Twórcami 
mogą być osoby ze wszystkich dziedzin życia. Człowiek jest twórczy „gdy nie 
ogranicza się do stwierdzeń, powtarzania, naśladowania, gdy daje coś nowego 
z siebie”, czyli jest to działanie człowieka wykraczające poza proste recepty, 
dostarczone informacje5. Otrzymywane z zewnątrz bodźce nie są kompletne, 
dlatego musi formować swój świat, scalać go. Tak rozumiana twórczość polega 
na uzupełnianiu z zewnątrz danych. Jest ona faktem niewątpliwym, wystę-
pującym w każdej dziedzinie i czynności jednostki oraz jest ona powszechną  
i nieuniknioną czynnością. Tak szeroko rozumiana twórczość obejmuje lu-
dzi malujących, komponujących, myślących, widzących i słyszących oraz  

1 W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować. Gdańsk 2010; S. Popek, Psycho-
logia twórczości plastycznej. Kraków 2010; A. Sękowski, Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin 2000.

2 S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej. Kraków 2010; A. Sękowski, Osiągnięcia uczniów 
zdolnych. Lublin 2000.

3 W. Andrukowicz, Wokół fenomenu i istoty twórczości. Toruń  1999, E. Nęcka, Psychologia twórczo-
ści. Kraków 2001; W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1982.

4 W. Andrukowicz, Wokół fenomenu i istoty twórczości. Toruń 1999.
5 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1982.
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obejmuje to, co człowiek ze światem robi, co o nim myśli, jak go odbiera  
i postrzega6. Przedstawiony tutaj pankreacjonizm Tatarkiewicza zbliżony jest 
do koncepcji psychologii humanistycznej. W wieku XXI obserwujemy dalsze 
rozszerzenie się pojęcia twórczość, które występuje też w polityce, gospodarce, 
edukacji. Przyjmuje ono postać subiektywnej wolności człowieka, wypływając 
z ideologii humanistycznej w psychologii. Dla tego nurtu kluczowym tematem 
jest rozwój umysłu i osobowości każdego człowieka bez względu na wiek, płeć  
i rasę oraz wartości tkwiące w indywidualnej inwencji, niezależnie od dziedzi-
ny aktywności, do której się ona odnosi.  

Wymiary i traktowanie twórczości 
Prace badawcze psychologów do lat 90. XX wieku badały jeden z aspek-

tów twórczości. Stąd też – jak zauważył7 K. Szmidt (2007) – nie można było 
zrozumieć istoty i specyfiki twórczości. Ponieważ twórczość jest uwarunko-
wana czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi8, dlatego jest rozpatrywana 
w następujących wymiarach: cech osobowości9, procesu twórczego10, dzieła 
twórczego i jego właściwości11 oraz wartości i stylu życia12.

Zatem, jak wynika z powyższej klasyfikacji definicji, twórczość trakto-
wana jest dwojako. Pierwsze podmiotowe rozumienie akcentuje funkcję oso-
bistą w procesie tworzenia. W tej interpretacji podmiot jest twórczy, jeżeli ma 
pewne specyficzne cechy i jest autorem innowacji, projektów (itp.) uznawa-
nych za twórcze, czyli działanie twórcze przebiega w umyśle, psychice twórcy 
i przyczynia się do jego rozwoju. Drugiej – tzw. przedmiotowej – uwzględnia 
społeczne wytwory procesu twórczego jako elementu kultury. Zatem efektem 
zamierzonej twórczości, czyli uzewnętrznienia myślenia i procesu twórczego, 
jest dzieło twórcze, np. innowacja. Jak z tego wynika, twórczość odbywa się  
w określonym czasie i miejscu. Oceniana jest z perspektywy czasu, z uwzględ-
nieniem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ważny jest przedział cza-
su, w którym dzieło wymyślono i zrealizowano oraz waga tego wynalazku 

6 Tamże.
7 K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości. Gdańsk 2007.
8 E. Nęcka, Psychologia twórczości. Kraków 2001; S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej.  

Kraków 2010.
9 W. Dobrołowicz, Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa 1995; E. Nęcka, Psychologia twórczo-

ści, Kraków 2001; S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej. Kraków 2010; K.J. Szmidt, Pedagogika 
twórczości. Gdańsk 2007.

10 J.P. Guilford, Natura inteligencji człowieka. Warszawa 1978; J. Kozielecki, Transgresja i kultura. 
Warszawa 1998. S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej. Kraków 2010.

11 E. Nęcka, Psychologia twórczości. Kraków 2001; S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej. Kra-
ków 2010; M. Stasiukiewicz, Twórczość i interakcja. Poznań 1999; K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości. 
Gdańsk 2007.

12 A. Strzałeczki, Psychologia twórczości: między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa 2004;  
M. Szymański, Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszawa 1987.
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dla przyszłości. Wynik, czyli dzieło, uznawane jest za twórcze jako powstałe  
„teraz” i jest oceniane z punktu widzenia teraźniejszości oraz zaprojektowane 
w tym miejscu, czyli „tutaj”. Może być tak, że eksperci uważają dzieło za twór-
cze, nie uwzględniając analogicznych dzieł powstałych na innych obszarach. 
Stąd też wyróżnimy twórczość w makro- i mikroskali. Twórczość występuje 
w każdej dziedzinie życia i wiedzy człowieka, w której on swobodnie działa  
i która przyczynia się do wykreowania dzieła.

Podejścia wobec twórczości
W toku badań pojawiło się wiele definicji twórczości, które akcentują je-

den z podanych powyżej wymiarów. Dlatego można te definicje sklasyfikować 
na dwa podstawowe podejścia wobec twórczości. 

Podejście elitarne (zwana też twórczością przez duże „T”, wybitną, czy 
obiektywną, historyczną) przyjmuje, że dzieci nie są twórcze. Zaakcentowana 
jest tutaj funkcja społeczna dzieła twórczego, stopień jego nowości, oryginal-
ności i znaczenia dla społeczeństwa. Stąd też ograniczono zakres tego zjawi-
ska do twórczości wybitnych osób dorosłych13.

Przeciwstawną do powyższego jest podejście egalitarne (tzw. humani-
styczne, subiektywne, osobiste, mini-t, przez małe „t”, powszechne), w którym 
akcentuje się funkcję osobistą procesu tworzenia i jego znaczenia dla rozwoju 
osobowości człowieka. Przyjmuje ona, że dzieci, jak i dorośli, są miej lub bar-
dziej twórcze w niektórych dziedzinach. Przejawia się ona w obszarach bli-
skich codzienności jednostki, czyli innych niż nauka, sztuka, życie społeczne. 
Podsumowując scharakteryzowane (w zarysie) powyżej dwa podejścia wobec 
twórczości, należy zauważyć, że te autorytety, które akcentują wyjątkową no-
wość, oryginalność twórczości (z punktu widzenia szerszego kręgu społeczne-
go) jednocześnie odrzucają twórczość dziecka. Ci zaś, którzy biorą pod uwagę 
subiektywność nowości i wartości dzieła, opowiadają się za twórczością dzie-
ci, która na samym początku przejawia się w zabawach. 

„Dziecko w sposób naturalny jest twórcą” – twierdzą R. Gloton i C. Clero14. 
Aktywność dziecka jest związana z rozwojem, a tym samym jest nakierowana 
na budowanie siebie. Ich twórczość zyskuje więc swój istotny sens biologiczny, 
dzięki życiowej potrzebie wzrastania „całkowicie zwróconego ku przyszłości  
i będącego przekraczaniem samego siebie”15. „Jeżeli dziecko jest twórcze i jeśli 
interesuje się inwencją. Jeśli wszystko musi być uruchomione po to, by sprzy-
jać jego możliwościom twórczym, dzieje się tak dlatego, że aktywność twórcza 
stanowi potrzebę biologiczną, której zaspokojenie jest absolutną koniecznoś-

13 E. Nęcka, Psychologia twórczości. Kraków 2001; S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej.  
Kraków 2010; K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości. Gdańsk 2007; T. Żuk, Uzdolnienie twórcze a osobo-
wość. Poznań 1986.

14 R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1988, s. 54.
15 Tamże, s. 54.
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cią dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie wzrostu”16. Dziecko nie 
jest artystą, ale tylko brak precyzji językowej sprawia, iż tak mówimy, gdyż 
twórczość dziecka i artysty „jest posłuszna tym samym prawom”. Stanowi  
u obu rezultat pracy wyobraźni, która organizuje i porządkuje oraz prze-
kształca informacje ze świata zewnętrznego. „Twórczość dziecka, podobnie 
jak twórczość artysty stanowi wynik gry dialektycznej między umotywowa-
ną obserwacją a spontaniczną wyobraźnią”17. Postawa twórcza jest powszech-
na wśród dzieci, niestety, w miarę rozwoju hamuje się ją przez niewłaściwe 
oddziaływanie rodziny i szkoły, które są raczej zainteresowane stabilizacją  
i reprodukcją struktury społecznej oraz przekazywaniem zastanej wiedzy, niż 
stymulowaniem postaw twórczych.  

Z tezą o powszechności twórczości wśród dzieci zgadza się M. Przetacznik-
Gierowska i G.Makiełło-Jarża18. Sądzą one, że aktywność dziecka, począwszy 
od najwcześniejszych okresów życia ma w znacznej mierze charakter twórczy 
i „to nie tylko u dzieci „«wyjątkowych»” szczególnie pod jakimś względem 
utalentowanych, lecz po prostu u większości dzieci, jeżeli rozwijają się w śro-
dowisku, które nie hamuje wyraźnie ich wrodzonej skłonności do aktywnego 
eksplorowania i  przekształcania świata”.

T. Amabile19przyjmuje, że „Wszystko, co dziecko robi lub mówi, może 
być uznane za twórcze, jeśli spełnia dwa kryteria. Po pierwsze, musi być rze-
czywiście odmienne od wszystkiego, co dziecko do tej pory zrobiło, widziało 
i słyszało. Po drugie, nie może być zwyczajnie odmienne, powinno być po-
prawne, użyteczne dla osiągnięcia celu, atrakcyjne lub znaczące dla dziecka  
w pewien sposób”. Twórcze zachowania dziecka muszą być więc uznane za 
nowe i użyteczne, nie mogą być imitacją czegoś, co dziecko widziało wcześ-
niej, ale muszą być jednocześnie dostępne repertuarowi zachowań dziecięcych. 
Dla oceny twórczości dzieci potrzebne są nam informacje o jego wcześniej-
szych doświadczeniach i wiedzy. Trudno jest stosować kryterium użyteczności  
w odniesieniu do: dziecięcej sztuki, gry, fantazjowania, tworzenia opowiadań. 
Jeśli nowe zachowanie dziecka jest komunikatywne, ma znaczenie i staje się 
źródłem dodatnich uczuć, przynajmniej dla niego, możemy wtedy powiedzieć, 
że jest wartościowe i użyteczne. Dziedziny twórczości dzieci różnią się w za-
leżności od wieku. Dla dzieci 6-7-letnich są to na ogół: gotowanie, rzeźbie-
nie, gry teatralne, stosunki społeczne. Dla dzieci w wieku l2-13 lat to: pisanie, 
przetwarzanie informacji, mechanika. Podstawowa teza Amabile sugeruje,  
iż każde dziecko jest zdolne do generowania twórczych wzorów w określonej 
dziedzinie, w pewnym określonym czasie (ibidem).

16 Tamże, s. 55.
17 R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1988, s. 65.
18 M. Przetacznik-Gierowska, G.Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa. Warszawa 1980, s. 176. 
19 R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1988, S. Popek, Aktywność twórcza 

dzieci i młodzieży. Warszawa 1988.
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Dorosły twórca opiera się na tradycji, tajnikach warsztatu i tworzywa,  
a dziecko jest nieświadome tych zasad. Za każdym razem na nowo odkrywa  
i od nowa się uczy. Nie posiada przy tym ukształtowanych nawyków w posłu-
giwaniu się środkami tworzenia, bo nie zna języka i treści  poszczególnych 
dziedzin twórczości. Dziecko nie ponosi też odpowiedzialności ani za wytwór, 
ani za proces, ponieważ określone działanie twórcze jest dla niego zabawą. 
Natomiast dorosły w przeciwieństwie do dziecka, stawia sobie precyzyjne cele 
działania twórczego, za które ponosi odpowiedzialność społeczną. Dziecko 
nie interesuje się oceną i wartością wytworu, dąży bowiem do samorealizacji  
w procesie tworzenia. Faktem jest też, że tworzy przy niskim poziomie sa-
mokrytycyzmu. Natomiast, gdy wzrasta, następuje okres stopniowego zaniku 
ekspresji twórczej (regres, oschłość twórcza). Dziecko, tworząc, poznaje świat 
i uzupełnia swoje luki formacyjne. Postępuje tak dzięki fantazjowaniu i za-
cieraniu się granic pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Ponadto wyraża swój 
osobisty stosunek do zjawisk poprzez projekcje. Twórczość dzieci, w przeci-
wieństwie do twórczości  dorosłych ujawnia się i realizuje najpełniej jedynie 
w korzystnych warunkach, w klimacie zaufania i zachęty, zapewniając bez-
pieczeństwo psychiczne oraz na bogatym materialnie środowiskowym. Dzieci 
od dorosłych różnią również podejmowane przez nie formy aktywności twór-
czej i sposoby ekspresji. Wśród najbardziej typowych wymienia się: animizm, 
zabawy tematyczne, improwizowane, dramatyzację (grę „w role”), zabawy 
konstrukcyjne, tworzenie tzw. towarzyszy fikcyjnych, marzenia na jawie i fan-
tazjowanie, opowiadania, humor dziecięcy, twórczość plastyczną, muzyczną  
(R. Gloton, C. Clero,1988; S. Popek,1988, 1998). Nie zauważa się u nich twór-
czości naukowej i odkryć. Cechy twórczości dziecięcej ujawniają się w synkre-
tyzmie, witalizmie, spontaniczności, improwizacji, śmiałości, uporczywości 
podejmowanych prób, fantazji i swobodzie formalnej (S. Popek,1988). Proces 
twórczy u dzieci jest pozbawiony na ogół intelektualnego wysiłku, dlatego 
ma postać zabawy, a praca przebiega swobodnie i nie krępuje małego twórcy. 
Wyzwala dużą koncentrację i pozwala na wewnętrzny dialog oraz ma walory 
autoterapeutyczne. 

Dla pedagogiki niezbędne wydaje się przyjęcie szerokiego, podmiotowe-
go rozumienia twórczości i włączenie w jego zakres twórczości dzieci. Za-
pobiega niniejsze relatywizacji kryteriów twórczości w zależności od analizy 
konkretnego przypadku twórczego. Akcentowanie w definicji rozwojowo-wy-
chowawczej funkcji twórczości, samego procesu tworzenia, jest niezbędne  
z pedagogicznego punktu widzenia. Pedagogice potrzebna jest pozytywna wi-
zja działań twórczych, przyczyniających się do samorealizacji dziecka i jego 
zdrowia psychicznego.
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Twórczość dzieci przejawia się najpełniej w innych dziedzinach niż  
w nauce, technice, działalności społecznej. Jej cechami swoistymi są: cieka-
wość poznawcza, fantazjowanie, gra wyobraźni, zabawy tematyczne i kon-
strukcyjne oraz plastyka. Są one sposobem ekspresji przeżyć i myśli, co jest 
naturalną drogą ich rozwoju intelektualnego i emocjonalno-motywacyjnego 
oraz sprawnościowego. Przyjęcie takiego stanowiska pozwala uniknąć wie-
lu problemów, z którymi mają do czynienia zwolennicy przedmiotowego,  
wąskiego rozumienia twórczości.

Twórczość dzieci należy rozpatrywać i oceniać z zastosowaniem kryte-
rium oryginalności i użyteczności, definiowanych jednak w odniesieniu do 
indywidualnego rozwoju  dziecka, a nie w odniesieniu do szerszych obiektyw-
nych norm. Skoro tak czyni się w stosunku do dorosłych i ich aktywność co-
dzienną – jeśli tylko jest oryginalna i użyteczna w skali jednostkowej – określa 
się jako twórczą, czynić tak można również z twórczością dzieci20.

Cechy twórczości dziecięcej
Cechy charakterystyczne twórczości dzieci w poszczególnych dziedzi-

nach są wynikiem: 
– myślenia twórczego, głównie jego giętkość i oryginalność; 
– myślenia dywergencyjnego; 
– dostrzegania problemów; 
– silnej motywacji; 
– indywidualizmu i nonkonformizmu podmiotu; 
– pomysłowoci i niekonwencjonalnych pomysłów; 
– nieprzestrzegania (nieznajomości) zasad obranej dziedziny; 
– bogactwa wyobraźni i fantazji; 
– dużej samodzielności i samosterowania; 
– swobodnego, spontanicznego wyrażanie swoich przeżyć i doznań; 
– ekspresywnej, wytrwałej konsekwencji; 
– synkretyzmu, witalizmu, spontanicznej improwizacji; 
– chętnego eksperymentowania; 
– odporności na krytykę21. 

Zabawa – jej istota, specyfika i klasyfikacja  
Za zabawę przyjmujemy aktywność służąca rozrywce, sięgającą najgłęb-

szych początków ludzkości. Z antropologicznego punktu widzenia członkowie 
każdej społeczność (kultury, cywilizacji) znają zabawę. Ona może również  
 

20 A. Maslow, Motywacja i osobowość. Warszawa 1990.
21 Por. W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować. Gdańsk 2010; S. Popek, 

Psychologia twórczości plastycznej. Kraków 2010; K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości. Gdańsk 2007.
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służyć edukacji („nauka przez zabawę”), czego dowodem mogą być różnego 
rodzaju edukacyjne zabawy. Zabawę charakteryzuje kilka cech:

– Dobrowolność – zabawa jest działaniem, w którym uczestnik z włas-
nej chęci uczestniczy i rezygnuje z niej. Bawiący się robią to dla włas-
nej przyjemności i bez jakiegokolwiek przymusu.

– Wyodrębnienie, zamknięcie w określonych ramach czasu i przestrze-
ni –zabawa stanowią zamkniętą rzeczywistość, rozgrywającą się we 
własnej przestrzeni, starannie oddzielonej od reszty „normalnego” ży-
cia. Posiada też określone ramy czasowe, poza którymi rozciąga się 
czas szary, nienacechowany radosnym napięciem.

– Element niepewności – przebieg zabawy i jej wynik nie są z góry usta-
lone. Ich istota zawiera się w niespodziance i ciągłym zaskoczeniu.

– Bezproduktywność –nie prowadzi ona do wytworzenia jakichkolwiek 
dóbr materialnych. Jest możliwe jedynie przemieszczenie własności  
w ramach grupy bawiącej się. 

– Fikcyjność –zabawom opartym na naśladownictwie towarzyszy po-
czucie odrealnienia, wyodrębnienia się z rzeczywistego życia.

K. Groos obserwując zabawy zwierzęce, dokonał podziału zabaw, na: 
eksperymentowanie, zabawy ze zmianą miejsca (chodzenie, latanie, pływanie, 
skoki), zabawy łowieckie, bojowe, budowlane, zabawy opiekuńcze, naśladow-
cze i społeczne, wreszcie zabawy miłosne22. Natomiast zabawy ludzi podzielił 
on na dwie grupy: eksperymentowanie i popędowe czynności23. 

Inną klasyfikację zabaw przedstawił Ch. Bühler, dzieląc je na cztery róż-
ne kategorie:

– funkcjonalne – np. wstawanie, pełzanie, chodzenie na palcach;
−	 fikcje – palenie papierosów, karmienie i głaskanie zabawek, rozmawia-

nie z nimi;
−	 receptywne – oglądanie obrazków, przyglądanie się czynnościom ry-

sowanie, budowania i lepienia;
−	 konstrukcyjne – budowanie z klocków, rysowanie, budowanie z piasku 

(ibidem).
 Psycholog J. Piaget sklasyfikował zabawy na: funkcjonalne, manipula-

cyjne, pierwotnie naśladowcze, odtwórcze, symboliczne, twórcze, wy-
obrażeniowe24.

 Zaś J. Chatteau wyróżnił cztery typy zabawy: 
 1) funkcjonalne zabawy wczesnego dzieciństwa;
 2) zabawy symboliczne występujące od trzeciego roku życia;

22 W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1987.
23 Tamże.
24 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna: metamorfoza statusu i podmiotu badań. Kraków 2006.
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3) zabawy bohaterskie wykorzystywane głównie w pierwszych latach 
szkoły podstawowej;

4) zabawy społeczne, które pojawiają się dopiero pod koniec 
dziecięctwa25.

 Kolejno radziecka teoria P.A. Rudika wyodrębnia cztery kategorie za-
baw, tj. konstrukcyjne, twórcze, dydaktyczne i ruchowe26. 

Funkcje zabawy dziecięcej
Wiele różnorodnych klasyfikacji zabaw stworzono do chwili obecnej, jed-

nakże najważniejsze w zabawie jest dziecko i jego szczęście w trakcie jej trwa-
nia. Bawiące się dziecko uczy się wielu czynności. Zabawa więc pełni kilka 
funkcji: rozwojową, ekspresyjną, socjalizacyjną, terapeutyczną i edukacyjną. 
W zabawie dziecko zaspokaja ciekawość poznawczą, fantazjuje, wyraża swoje 
przeżycia i myśli. Zabawa jest naturalną drogą rozwoju: intelektualnego, emo-
cjonalnego, motywacyjnego i umiejętności. W czasie jej trwania dziecko rozwija 
każdą sferę osobowości, umożliwiając wyrażanie indywidualnych myśli, prze-
żyć. Ona też pozwala dziecku odgrywać określone role, dzięki którym może od-
reagowywać napięcie, lęki. Zabawa wzbogaca i uatrakcyjnia proces uczenia się  
i nauczania, zachęca do eksploracji, sprzyja opanowywaniu nowych umie-
jętności i wiadomości. Małe dzieci poświęcają cały dzień na zabawę. Starsze 

– bawią się rzadziej, gdyż mają wiele innych obowiązków szkolnych. Natomiast 
dorośli więcej czasu poświęcają pracy, zapominając o zabawie. 

Zabawy twórcze dzieci
Przyjmując za kryterium występowania w zabawach pierwiastka twór-

czego, wyróżnia się zabawy: twórcze i odtwórcze. Dziecko, przeżywając 
własne potrzeby, natrafia na przeszkody, które jest mu trudno pokonać. Dzięki 
obserwowaniu osób dorosłych, tworzy na ich wzór świat, własną rzeczywi-
stość. W tym świecie „na niby” przeżywa to, co dorośli i działa tak, jak oni. 
Nie do końca powtarza ich czynności, zachowania. Wielokrotnie je modyfi-
kuje, dostosowuje do swoich możliwości i potrzeb. Często też je zmienia, aby 
np. matka tak właśnie wobec niego zachowywała się, a nie tak jak czyni do tej 
pory. Zatem działanie dziecka w czasie zabawy jest rzeczywiste. Jednak sam 
fakt, że to dziecko modyfikuje np. role matki, dostosowując jej zachowania 
do swoich marzeń, to już działania fikcyjne. Taka modyfikacja zabawy doko-
nana przez dziecko jest twórczym pierwiastkiem i może wystąpić niemalże  
w każdej zabawie. Osobliwością zabawy jest więc równoczesne istnienie dwóch 
kategorii rzeczywistości. Jednej – prawdziwej, spostrzeganej i drugiej – fikcyj-
nej, odpowiadającej potrzebom, możliwościom i warunkom dziecka. Wyra-
zem niniejszego są „na niby” używane akcesoria w czasie zabawy, np. krzesło 
jest rowerem. Świat fikcji, w którym dziecko może przyjmować różne role, 

25 W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1987.
26 Tamże.
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działać bez granic, pozwala mu rozszerzać swoją egzystencję. W tym świecie 
może ono działać podobnie jak dorosły, często próbuje postępować jak dorosły.  
Ten pierwiastek twórczy, czyli fikcja, może wystąpić w każdym typie zabaw  
(tj. w role, tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, dramatycznych, a na-
wet naśladowczych).

Do zabaw twórczych warto zaliczyć, które inni badacze nazywają: ma-
nipulacyjnymi, konstrukcyjnymi, swobodnymi, fikcyjnymi. Zaś do zabaw od-
twórczych można zaklasyfikować zabawy zwane: naśladowczymi, ruchowymi, 
tematycznymi i dydaktycznymi. 

Koło drugiego roku życia pojawia się jedna z pierwszych form aktyw-
ności twórczej dziecka, którą jest myślenie animistyczne. Maksymalny jego 
rozwój można odnotować w czwartym i piątym roku życia dziecka. Animizm 
(łac. anima – dusza) to cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, 
które przypisuje posiadanie „duszy” i żywotność lalkom i innym przedmio-
tom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego 
dzieciństwa lat. Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole, aktywność ta wyraź-
nie maleje27. Piaget sugerował, że dzieci twórcze posiadają animizm w wieku  
2-4 lat. Jednakże Subbotsky zauważa, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą 
wykazywać animizm. 

Wszystkie zabawy twórcze wypływają z wyobraźni i marzeń dzieci. 
Wcześnie pojawiają się zabawy fikcyjne, tematyczne. Początkowo zabawa te-
matyczna ma charakter odtwórczy. Dzieci naśladują zachowania ludzi doro-
słych, sytuacje zaobserwowane w otoczeniu lub w telewizji. Bardzo szybko 
zabawa odtwórcza zastąpiona zostaje zabawą twórczą. W niej dzieci tworzą 
postacie i tematy na podstawie zaobserwowanych w życiu codziennym. Czę-
sto one wynikają z wyobraźni i znacznie odbiegają od rzeczywistych. Dzieci 
twórcze mają swobodne: ruch, gest, ruchy i gesty. One projektują i wykonują: 
dekoracje, kostiumy, rekwizyty. Często procesom tym towarzyszy ekspresja 
ruchowa, wokalna, słowna, dramatyczna, komediowa. Ruch podejmowany jest 
przez dziecko zgodnie z jego inwencją, fantazją i doświadczeniem, duży pozo-
staje margines swobody. Twórczość ta występuje w postaci zabaw ruchowych 
(tj. ilustrujących, inscenizacyjnych, rytmicznych, tanecznych, ruchowych, 
orientacyjnych, bieżnych, skocznych, czworakowania, wspinania, rzucania, 
chwytania), przyjmując postać ekspresji: ruchowej, mimicznej, tanecznej, za-
bawowej, improwizacyjne, interpretacyjnej.

Dzieci twórcze często miewają fikcyjnych przyjaciół lub wyobrażone 
zwierzęta. Opowiadają także o postaciach, które są wytworami ich wyobraźni, 
zapełniających przestrzenie znajdujące się wokół nich. Ich fikcyjni towarzysze 
mają także imiona, cechy osobowości i właściwości fizyczne, jakie dziecko 
lubi. 

27 W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować. Gdańsk 2010.
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Innym rodzajem aktywności twórczej, bardzo wcześnie występującym  
u dzieci, są marzenia na jawie. Marzenia wynikają z wyobraźni i są formą 
zabawy umysłowej. One dotyczą najskrytszych pragnień dziecka. Mogą wy-
stępować wcześniej, zwłaszcza u dzieci wybitnie zdolnych, ale swój szczyt 
osiągają dopiero w okresie pokwitania. 

Typowym wyrazem twórczości małych dzieci są również niewinne kłam-
stwa, często zwane zmyślaniem. Dzieci opowiadają wymyślone przez siebie 
historie, głęboko wierząc w nie. Wiele niewinnych kłamstw powstaje także  
w marzeniach na jawie. 

Przejawem twórczości dziecięcej jest humor związany z umiejętności do-
strzegania i wytwarzania komizmu. Humor wymaga myślenia dywergencyjnego 
i metaforycznego, które pozwala dostrzec sposoby łączenia materiału w nowe 
struktury, a także wytwarzania nowych, wesołych znaczeń. Może przybierać 
on różne formy: od prostych do złożonych  subtelnych. Wytworami dziecięce-
go humoru są zabawy słowne, polegające na przekręcaniu słów, ich znaczenia, 
karykaturalnych rysunkach ludzi lub zwierząt, naśladowaniu mowy, śpiewki, 
dowcipkowaniu, opowiadaniu nieprzyzwoitych historii (głównie na tematy za-
kazane), celowe wprawianie innych w zakłopotanie, złośliwe uwagi. 

Inną formą twórczej aktywności dzieci są także opowiadania, które 
początkowo mają charakter odtwórczy. Potem stają się opowieściami twór-
czymi. W wieku młodszoszkolnym dzieci potrafią coraz lepiej odróżniać rze-
czywistość od fantazji. Dzieci swobodnie wypowiadają się na dowolny temat. 
Indywidualnie układają i piszą redagują opisy, opowiadania i inne teksty. Im-
prowizują dialogi. Układają ciągi dalsze obrazka, opowiadania. Twórczość  
literacka przejawia się ekspresją słowną i pisemną.

Dzieci 5-8-letnie powoli tracą zainteresowanie zabawami tematycznymi 
i kierują uwagę na zabawy konstrukcyjne. Pojawiają się one wcześniej – rów-
nolegle do pozostałych, omawianych form aktywności twórczej. Zabawy kon-
strukcyjne wiążą się z wykonywaniem określonych czynności, na przykład 
z rysowaniem, malowaniem, lepieniem, wydzieraniem lub budowaniem kon-
strukcji z gotowych elementów. Dziecko twórcze chętnie manipuluje przed-
miotami, nie zastanawiając się nad jego właściwościami i wykorzystaniem. 
Buduje z klocków różne konstrukcje. Przedmioty mają znaczenie zastępcze 
(np. krzesło jest samolotem). Buduje z pisku lub śniegu. Ta twórczość zdomi-
nowana jest ekspresją konstrukcyjną i techniczną.

Bardzo ważnym rodzajem aktywności twórczej jest ekspresja plastycz-
na. Zaczyna się ona ok. drugiego lub trzeciego roku życia i rozwija zgodnie  
z fazami rozwoju do dziesiątego roku życia, do okresu kryzysu. W twórczych 
pracach plastycznych dzieci brak jest uporządkowanej przestrzeni na rysunku. 
Kolory nie zależą od rzeczywistych. Dziecko nadaje scenom i postaciom zna-
czenia uczuciowego. Twórczość plastyczna przejawia się ekspresja plastyczna 
(rysowanie, malowanie, lepienie, klejenie i modelowanie).
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Często występuje u dzieci twórczość muzyczna, która przejawia się  
w improwizacjach rytmicznych (echo, uzupełnianie tekstu w rymy, rytmiza-
cja samodzielna tekstów, wierszy, zagadek), melodycznych i ekspresji, która 
przyjmuje postać: interpretacji własnej i improwizacji wokalnej, ruchowej,  
instrumentalnej, melodycznej i rytmicznej.

Preferencja określonych typów aktywności twórczej, jak podkreśla Ho-
ward Gardner, często jest związana ze zdolnościami kierunkowymi i z póź-
niejszą aktywnością w życiu dorosłym. Mają także związek z twórczością 
subiektywną, która jest intrapersonalną aktywnością powiązaną z procesem 
uczenia się, z podejmowaniem prób rożnego rodzaju aktywności. Bez twór-
czości subiektywnej, która ma charakter poznawczej aktywności rozwojowej,  
w późniejszym okresie nie może być mowy o twórczości codziennej i wybitnej.

Dziecko twórcze w przeciwieństwie do dorosłego twórcy nie ma świado-
mości algorytmów, zasad charakterystycznych dla (np.) danej dziedziny wie-
dzy, którą uprawia. Dziecko twórcze za każdym razem coś nowego odkrywa, 
przy tym ucząc się. Nie ponosi ono odpowiedzialności za swoje wytwory. Nie 
interesuje je ocena zewnętrzna, krytyka. Ono wypełnia swoje luki informacyj-
ne. Jego wyobraźnia i fantazjowanie zaciera granice między fikcją a rzeczy-
wistością. W swojej twórczości wyraża osobisty stosunek, emocje do danego 
zjawiska28.

Zakończenie
Twórczość dziecka charakteryzuje: ciekawość poznawcza, fantazjowanie, 

gra wyobraźni, zabawy tematyczne i konstrukcyjne, plastyka, muzyka, ruch. 
Jest ona sposobem ekspresji przeżyć i myśli dzieci, a jednocześnie naturalną 
drogą ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, motywacyjnego i umie-
jętności. Twórczość dziecięca przybiera różne formy aktywności, charaktery-
styczne dla jego rozwoju. 

Sklasyfikowałam twórczość dzieci na: zabawową, słowną, plastycz-
ną, muzyczna, ruchową, techniczną, aktorską, ruchowo-muzyczną, słow-
no-plastyczną, matematyczną (w tym geometryczną) itp. Twórczość dziecka 
charakteryzuje: ciekawość poznawcza, fantazjowanie, gra wyobraźni, zaba-
wy tematyczne i konstrukcyjne, plastyka, muzyka, ruch. Jest ona sposobem 
ekspresji przeżyć i myśli dzieci, a jednocześnie naturalną drogą ich rozwoju: 
intelektualnego, emocjonalnego, motywacyjnego i umiejętności. Tak rozumia-
na twórczość spełnia funkcję: rozwojową (rozwija każdą sferę osobowości), 
ekspresyjną (umożliwia wyrażanie indywidualnych myśli, przeżyć w dowol-
nym języku, zabawie), socjalizacyjną (pozwala ona dzieciom odgrywać okre-
ślone role, podejmować w jakimś celu wysiłki), terapeutyczną (dzięki niej 
dzieci mogą odreagowywać napięcie, lęki, ucząc rozwiązywać się problemy),  

28 Zob. S. Popek, Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Warszawa 1988.
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edukacyjną (wzbogaca ona proces uczenia się i nauczania, zachęca do eks-
ploracji, sprzyja opanowywaniu nowych umiejętności i wiadomości)29. Do za-
baw twórczych zaliczam te, które inni badacze nazywają manipulacyjnymi, 
konstrukcyjnymi, swobodnymi, fikcyjnymi. Zaś do zabaw odtwórczych warto 
zaklasyfikować zabawy zwane: naśladowczymi, ruchowymi, tematycznymi  
i dydaktycznymi. 
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