
Aleksandra Skowrońska

Formy ekspresyjne jako przejaw
aktywności twórczej dziecka
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 4,
5-18

2008



Z TEORII 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 4/2008 5 

dr Aleksandra Skowrońska 
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie 
Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 

FORMY  EKSPRESYJNE  JAKO  PRZEJAW 

AKTYWNOŚCI  TWÓRCZEJ  DZIECKA 

iek przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem w rozwoju dziecka. 
W tym okresie zachodzą duże zmiany, w wyniku których dziecko coraz 
lepiej dostosowuje się do środowiska i zyskuje większe możliwości 

działania. Pod koniec okresu przedszkolnego dzięki stopniowemu usprawnianiu 
funkcji poznawczych dziecko osiąga wyższy i jakościowo doskonalszy poziom 
rozwoju psychicznego – wzbogaca się jego wyobraźnia, doskonali mowa, tworzą 
się nowe pojęcia, kształtują zalążki uczuć oraz postaw społecznych. Zbiera 
doświadczenia w sposób czynny – uczy się, doskonaląc własne działania. 

To w przedszkolu trzeba tak organizować grupę, aby dzieci umiały 
porozumiewać się w wielu sytuacjach przy pomocy odpowiednio dobranych 
środków językowych. Nie chodzi o opanowanie doskonałości języka literackiego, 
lecz właśnie o to, aby w przedszkolu uczyć naturalnego, poprawnego mówienia, co 
pozwoli porozumiewać się na co dzień z dorosłymi i rówieśnikami1. 

Spontaniczne działanie wyobraźni można traktować jako formę twórczej, 
artystycznej działalności dziecka. Teatr dziecięcy nie ma sztucznych ram i reguł, 
jego wielką zaletą jest spontaniczność gestów i słów. Dzieci na scenie odkrywają 
własne możliwości twórcze, poznają swoje ciało, uczą się wyrażać emocje za 
pomocą mimiki i mowy ciała, a wzajemne relacje są dla nich inspiracją do 
działania. Pozwólmy im na swobodę działania, ponieważ tylko wtedy będą 
szczęśliwe, nie zmuszajmy do uczenia się tekstów na pamięć. Krótkie, zabawne 
i rymowane dialogi, dzieci szybciej zapamiętują (warto potraktować tekst jako 
podstawę i inspirację dla ich wyobraźni). Mali aktorzy używają fikcyjnych postaci, 
nadają im osobowość, dlatego często czują potrzebę wzbogacania własnymi 
słowami wypowiedzi bohaterów. Na „swojej scenie” mali aktorzy będą się czuli 
swobodnie i bezpiecznie. 

Kształtowanie twórczej postawy dzieci to jedno z podstawowych zadań 
wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu. Owa aktywność twórcza może przy-
bierać różnorodne formy. Odkrycie, inwencja, twórczość to terminy odpowiadające 
specyficznym sytuacjom. W niniejszych rozważaniach należy przyjąć termin 
„twórczość”, za pomocą którego określamy różnorodne aspekty twórczej aktywności. 
Wielu autorów podejmuje w badaniach próbę stworzenia pewnych ram 
terminologicznych dla problematyki twórczości i tworzenia oraz postawy twórczej.  

                                                 
1  A. Siedlaczek-Szwed, Rola nauczyciela w procesie komunikowania, [w:] Edukacja w jednoczącej się Europie. Wybrane 

aspekty, red. Wł. Szlufik, U. Ordon, A. Siedlaczek-Szwed, E. Skoczylas-Krotla, Częstochowa 2003, s. 123. 
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W badaniach nad twórczością można wyróżnić kilka kierunków: niektóre badania 
koncentrują się na jej procesie, inne na czynnikach sytuacyjnych, które na nią wpływają.  

Określenie „twórczość” W. Okoń definiuje jako: „proces działania ludzkiego 
dający nowe i oryginalne wytwory, ocenione w dalszym czasie jako społecznie 
wartościowe. Może przejawiać się w każdej dziedzinie ludzkiej zarówno artystycznej 
i naukowej, jak i organizacyjnej, technicznej, produkcyjnej i wychowawczej”2. 

Dalej autor twórczość dziecka określa następująco: 
„1. W węższym znaczeniu – twórczość plastyczna dzieci; 
2. W szerszym znaczeniu – wielostronna działalność dziecka, której owocem są nowe 

i oryginalne wytwory w dziedzinie poznania, sztuki i techniki; może nią być zarówno 
rozwiązanie problemu naukowego, skonstruowanie oryginalnego urządzenia 
technicznego czy też zaprojektowanie oryginalnego konkursu, jak i  ułożenie 
wierszyka, skomponowanie piosenki oraz malowanie obrazu. Jeśli dziecko rozwiązuje 
problem, który jest mu znany lub, gdy samodzielnie konstruuje przedmiot już 
wynaleziony, mówi się o twórczości wtórnej lub subiektywnej. Oba rodzaje 
twórczości mają wartość w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży”3. 

J. Zaborowski również definiuje twórczość w dwojakim ujęciu: 

„1. W ujęciu szerokim, gdy przyjmujemy, że możliwości twórcze posiada każdy 
człowiek, rozumiane jako wytwarzanie dzieł sztuki, działalność techniczną, 
naukową, społeczną, a także tworzenie samego siebie; 

2. Twórczość w węższym rozumieniu, jako proces przeżyciowo-realizacyjny, 
podporządkowany wytworowi, zaś wytwór powstający w tym procesie jest 
czymś względnie trwałym istniejącym subiektywnie wartościowym i nowym”4. 

Większość teoretyków twórczości przychyla się do zdania, że proces twórczy 
przebiega stopniowo w kilku fazach. Analiza procesu twórczego według 
B. Ghiselina każe wyróżnić w nim dwa poziomy twórczości – niższego i wyższego 
rzędu. Twórczość niższego rzędu polega na wykorzystywaniu istniejących już kon-
cepcji, zasad, pojęć i rozciągnięcie ich na nowe dziedziny zastosowań. Wyższy 
poziom twórczości jest zjawiskiem nadrzędnym, a opiera się na koncepcji zupełnie 
nowej, mniej lub bardziej rewolucjonizującej dorobek wiedzy, stanowiącej pod-
stawę twórczości drugorzędnej5. 

Definicje twórczości podawane przez różnych teoretyków są bardzo różnorodne. 
Większość z nich ujmuje twórczość jako aktywność charakteryzującą się przede 
wszystkim nowością, łączącą się z wartością o pozytywnej ocenie społecznej. 

Niezwykle szeroko ujmuje proces twórczy T. Kotarbiński, pisząc: „działał twórczo, 
kto czynem osiągnął coś nowego a cennego, m.in. tym właśnie, że nowego. Każdy 
przeto czyn skuteczny jest twórczy. Różna jest wszelako miara twórczości czynów”6. 

                                                 
2  W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 325. 
3  Tamże, s. 325. 
4  J. Zaborowski, Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa 1986, s. 20. 
5  L. Orlicka, Osobowość twórcza a warunki jej kształtowania, „Studia Pedagogiczne” 1974, s. XXX.  
6  T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszwa-Kraków-Gdańsk 1982, s. 141. 
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Trafność tego twierdzenia stanie się uzasadniona, gdy powiemy, że za twórcze 
należy uznać działania samodzielne, nowe w tym sensie, że niepowtórzone w tej 
samej formie, niepowielone, które nie muszą charakteryzować się oryginalnością.  

P. G. Zimbardo i F. L. Ruch stwierdzają, że zgodnie z najbardziej roz-
powszechnioną definicją twórczości, polega ona na występowaniu niepospolitych 
czy niezwykłych, lecz stosownych reakcji. Założenie to stanowi podstawę 
większości testów, które opracowali w celu mierzenia zdolności twórczych. Cho-
ciaż oryginalność uznaje się zwykle za główny czynnik twórczości, to jednak nie 
zawsze zdajemy sobie sprawę z doniosłego znaczenia stosowności. Tymczasem 
jest to kryterium, które odróżnia działania twórcze od bezsensownych. Rozwią-
zania problemu, które są jedyne w swoim rodzaju, lecz całkowicie bezwartościowe, 
czyli niestosowne, nie mogą być uważane za reakcje twórcze. Jak nadmienia 
Zimbardo wiele badań nad twórczością dotyczyło cech osobowości twórczych 
jednostek. Wyniki tych badań pozwoliły wyodrębnić pewną grupę cech, które 
obejmują impulsywność, niezależność, introwersje, intuicyjność oraz samo-
akceptację. Zdaniem autorów tej koncepcji jednostka twórcza to taka, która wy-
kazuje niezwykłe, lecz stosowne reakcje. Twórczość jest cechą dającą się mierzyć, 
polegającą na zdolności łączenia elementów w nowe i odmienne sposoby. Osoby 
twórcze różnią się od innych bardziej swymi zainteresowaniami, postawami i ce-
chami osobowości niż swoimi zdolnościami intelektualnymi7.  

Definicję twórczości stworzyli również psychologowie teorii etapów. Jak podaje 
I. Rozet twórczość to proces: 

– „przygotowania (preparacji) – w fazie tej następuje świadome i nieświadome 
gromadzenie informacji, 

– inkubacji – następuje dojrzewanie pomysłu w podświadomości, 

– iluminacji – (olśnienie, natchnienie) – pojawienie się pomysłu oraz wizji reali-
zacji twórczej, 

– weryfikacji – faza świadomej realizacji zadania twórczego”8. 

Współczesną tendencją jest rozwój badań empirycznych dotyczących twór-
czości i próby powiązania ich z psychologią osobowości oraz myślenia (a szerzej 
biorąc – z psychologią rozwiązywania problemów). Nawiązanie do teorii osobo-
wości gwarantuje, że coraz konkretniejsza będzie nasza wiedza o twórczości jako 
działaniu, w którym bierze udział cały człowiek, a nie tylko intelekt. Wykorzystane 
zostaną tu cenne inspiracje psychologii głębi, które wytrzymały próby weryfikacji. 
Z kolei próby rozpatrywania twórczości jako procesu rozwiązywania problemów 
prowadzą z jednej strony do odbrązowienia twórczości, z drugiej zaś do 
uwydatnienia pierwiastków twórczych nawet w myśleniu przeciętnego ucznia9.  

                                                 
7  P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1994. 
8  I. Rozet, Psychologia fantazji. Badania twórczej aktywności umysłowej, Warszawa 1982, s. 48. 
9  Z. Pietrasiński, Myślenie twórcze, Warszawa 1969. 
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Jak stwierdza I. Rozet badania stadiów twórczości ujawniły ważny fakt: zja-
wisko inkubacji, które nie zostało, co prawda, dostatecznie wyjaśnione, niemniej 
jednak samo jego odkrycie jest niewątpliwą „zdobyczą" eksperymentalną. 
Próby rozwiązania problemu faz twórczości doprowadziły do uściślenia kie-
runku dalszych badań, pozwoliły sformułować pytanie o miejsce i rolę oceny 
w procesie twórczym10. 

Dla psychologów ujawniających eksperymentalno-poznawcze podejście do twór-
czości, jest ona procesem „rozwiązywania problemów”11. S. Popek wymienia nas-
tępujących psychologów, w taki sposób ujmujących twórczość: J. Dewey, L. L. Thur-
stone, E. R. Hilgard, J. P. Guilford12. 

J. Dewey nie utożsamiał procesu twórczego z wysiłkiem intelektu. Nagłość 
wyłaniania się materiału dotyczy przekraczania przezeń progu świadomości, a nie 
progu jego wytwarzania. Gdyby udało się prześledzić w całości przebieg tych 
przejawów wstecz, aż do ich początków, to okazałoby się, że najpierw było 
niesprecyzowane uczucie, które przybiera kształt w miarę przebijania się przez 
serię zmian w materiale wyobrażeniowym13. 

W literaturze przywoływany jest także pogląd B. Clark (jak podaje G. Lewis), iż 
kreatywność jest funkcją uczuć albo samorealizacji, jak również jednym z aspektów ta-
lentu, funkcją wyższych poziomów świadomości. Autorka tej koncepcji dotychczasowe 
badania na temat zdolności twórczych ujęła i zebrała w tzw. „koło sił twórczych”14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schemat 1. Koło sił twórczych wg Barbary Clark15 

                                                 
10  I. Rozet, op.cit., s. 50. 
11  S. Popek, Zdolności i uzdolnienia twórcze – postawy teoretyczne, Warszwa1985, s. 13. 
12  Tamże. 
13  J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975, s. 93–94. 
14  G. Lewis, Jak wychować utalentowane dziecko, Poznań 1998. 
15  Tamże, s. 42. 
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G. Lewis wymienia następujące cechy „twórczego talentu”: 

– „otwartość na nowe pomysły i doświadczenia, 

– własny system ocen, 

– zdolność „bawienia się pojęciami i elementami całości, 

– zdolność postrzegania nowych idei w świeży, nietuzinkowy sposób, 

– zainteresowanie światem zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym, 

– zdolność zmiany poglądów oraz doprowadzenia dzieła do końca, 

– zdolność akceptowania konfliktów i napięć, 

– nieprzeciętne zdolności w sztukach tradycyjnych, 

– wysoki poziom wartości teoretycznych i estetycznych”16. 

W rozumieniu A. Strzałeckiego twórczość może być rozpatrywana w obrębie 
czterech wyodrębniających się kategorii: 

– „twórczość jako dzieło (wytwór), 

– twórczość jako proces, 

– twórczość jako zespół zdolności (właściwości), intelektualnych bądź zespół 
cech osobowościowych, 

– twórczość jako zespół stymulatorów społecznych (społeczny klimat uwarunko-
wań twórczych)”17. 

„Twórczość jest najwyższą formą ludzkiego działania, dlatego jej zakres wiąże 
się ze wszystkimi możliwymi rodzajami aktywności człowieka wyrażającymi się 
w formie przedmiotu lub idei. Pozwala ona na przekroczenie granic, jakie wyzna-
cza ludziom postawa konsumpcyjna. W konsumpcji człowiek nieustannie się pow-
tarza, w twórczości idzie ku temu, co nowe” – pisze B. Suchodolski18. Postawa 
konsumpcyjna uczy organizować całe istnienie wedle oczekiwanych i pożądanych 
zaspokojeń, postawa twórcza pozwala wyjść ponad ten poziom i podejmować 
działalność, która prowadzi jednocześnie do wyników mających znaczenie obiek-
tywne, niezależnie od podmiotowych interesów19.  

S. Popek proces twórczy definiuje jako „szereg ukierunkowanych czynności 
psychicznych i fizycznych mniej lub bardziej uświadomionych przez podmiot 
tworzący, w wyniku, czego następuje ekspresja własnej osobowości zewnętrznej 
i własnego ja i formułuje następujące etapy procesu twórczego (w świetle psy-
chologii myślenia): 

                                                 
16  Tamże, s. 43. 
17  A. Strzałecki, Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Warszawa 1969, s. 13–22. 
18  B. Suchodolski, Twórczość jako styl, „Studia Filozoficzne” 1975, nr 10–11, s. 24. 
19  Tamże, s. 24. 
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1. Uświadomienie problemu twórczego oraz zrodzenie gotowości twórczej. 

2. Analiza myślowa struktury problemu twórczego. 

3. Projektowanie hipotez wiążących się z wynikiem końcowym lub metodami 
rozwiązania problemu. 

4. Proces rozwiązywania problemu oraz wstępna weryfikacja. 

5. Krytyczna ocena i weryfikacja rozwiązania problemu”20.  

Na przestrzeni lat pedagogika twórczości inspirowana była przez wielkie idee 
i weryfikowana w działaniu praktycznym. Stała się przedmiotem badań. W Stanach 
Zjednoczonych zostały podjęte badania przez I. P. Guilforda poświęcone analizie 
czynników pobudzających myślenie twórcze, wyrażające się w rozwiązywaniu 
problemów. Równocześnie V. Lovenfeld zajmował się etapami ogólnego rozwoju 
dziecka łącznie z jego rozwojem twórczym i ustalał zależności między wy-
chowaniem przez sztukę a inspirowaniem dyspozycji twórczych. 

I. P. Guilford i V. Lovenfeld określili osiem kryteriów postawy twórczej: 

1. Wrażliwość na problemy, rzeczy, przeżycia. 

2. Zdolność do pozostawania w stanie gotowości wyrażającej otwartość i płyn-
ność myśli, zdolność do kojarzenia. 

3. Mobilność, czyli możliwość szybkiego przystosowania się do nowych sytuacji. 

4. Oryginalność indywidualnej ekspresji. 

5. Zdolność zmiany funkcji przedmiotu po to, aby uczynić go użytecznym w no-
wej postaci. 

6. Zdolność do analizy i do abstrakcji, pozwalająca na przechodzenie od syn-
tetycznej percepcji rzeczy do określenia ich szczegółów. 

7. Zdolność do syntezy pozwalająca na gromadzenie wielu przedmiotów czy ele-
mentów po to, aby nadać nowe znaczenie. 

8. Zdolność do organizacji koherentnej pozwalająca na przekształcenie danych 
przypadkowych w harmonijną jedność, opartą na integracji myśli, uczucia 
i spostrzeżenia21. 

Psychologowie i pedagodzy wskazują na trzy podstawowe klasy czynników, 
wpływające na kreatywne postawy twórcze. Są to: 

a) właściwości osobowe, 

b) cechy sytuacji, 

c) właściwości zadania. 

                                                 
20  S. Popek, Psychologiczna analiza wychowawczych wartości procesu kreacji plastycznej, „Plastyka w Szkole” 1975, nr 9, 

s. 24. 
21  R. Gloton, G. Clero, Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1985. 
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Pierwszy czynnik określony jest jako dyspozycja do tworzenia albo postawa 
twórcza, czyli potencjalnie istniejąca cecha, ujawniająca się w określonej sytuacji. 
Dla praktyki wychowawczej wynikają stąd duże sugestie:  

– aktywność twórcza wiąże się z równoległym działaniem psychiki podmiotu i je-
go środowiska, 

– w działaniach pedagogicznych możliwe jest uaktywnienie, rozwijanie a nawet 
tworzenie jednostek twórczych22. 

„Natomiast postawę twórczą można rozumieć jako zespół dyspozycji emo-
cjonalnych, motywacyjnych, poznawczych i sprawczych, które w sprzyjających wa-
runkach zewnętrznych pozwalają reorganizować dotychczasowe doświadczenie”23. 

Jak stwierdza S. Popek za J. Zaborowskim na plan pierwszy w nowoczesnej 
szkole wysuwa się kształtowanie twórczej postawy uczniów, która cechuje ot-
wartość na doświadczenia, na dostrzeganie bodźców związanych z emocjami, 
pragnieniami i myślami, czyli dążenie do korzystania z całego bogactwa doś-
wiadczeń. W toku tego procesu zachowanie jednostki staje się mniej schematyczne, 
a bardziej spontaniczne i twórcze24. 

Kształtowanie postawy twórczej może opierać się na założeniach: 

– „możliwości twórcze tkwią w każdym dziecku, 

– rozwijanie na drodze oddziaływań wychowawczych, 

– najważniejszy jest proces tworzenia a nie efekt końcowy wykonywanych 
działań”25. 

Szersze ujęcie postawy twórczej opracował S. Popek, przyjmując następujące 
określenie – „postawa twórcza jest to ukształtowana właściwość poznawcza i cha-
rakterologiczna, wykazująca tendencję, nastawienia lub gotowość do przekształ-
cania świata rzeczy, zjawisk a także własnej osobowości.” Jest to, więc aktywny 
stosunek człowieka do świata i życia, wyrażający się potrzebą poznania, prze-
żywania i świadomego przetwarzania zastanej rzeczywistości i własnego ja26. 

Koncepcje wychowania przez sztukę zakładające wychowanie przez rozwój 
w możliwie najbardziej naturalnych warunkach, z zachowaniem autonomicznych 
praw dziecka do samorozwoju i samowychowania zakładają, iż podstawowym 
procesem owej samorealizacji jest ekspresja.  

W literaturze wielu autorów podchodziło do próby określenia, co nazywamy 
ekspresją, poniżej przedstawiono niektóre stanowiska wybranych autorów. 

„Słowo ekspresja pochodzi od łac. expressio – co oznacza wyrazistość. Według 
H. Reada (podając za H. Grudzińską) ekspresja to wyciskanie piętna na 

                                                 
22  E. Urban-Kojs, B. Dymawa (red.), W stronę osobowości twórczej, [w:] Dziecko sztuki, Kraków 2000. 
23  Tamże, s. 100. 
24  S. Popek, Aktywność twórcza dzieci młodzieży, Warszawa 1988. 
25  J. Zaborowski, Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa 1986, s. 21. 
26  E. Morzyszek-Banaszczyk, Twórcze zabawy przedszkolaków, „Wychowanie Przedszkolne” 1998 nr 8, s. 599. 



Z TEORII 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 4/2008 12 

przedmiotach (dziełach sztuki) lub formie zachowania się lub jest wrodzoną 
potrzebą wyrażania przeżyć w wytworach lub zachowaniu się”27. 

Słownik psychologiczny definiuje ekspresję jako uzewnętrznianie przeżyć, wyra-
żanie zewnętrzne (mimiką, pantomimą, słowami) swoich przeżyć, zwłaszcza 
uczuć; ekspresja, zatem to duża wyrazistość zewnętrznych przejawów przeżyć28. 

Zdaniem H. Semenowicz ekspresja to psychiczna czynność wyrażania siebie. 
Autorka określa ją jako czynność związaną z wyrażaniem estetycznym zjawisk 
emocjonalnych związanych z relacją twórcy-dziecka i jego wytworu. Ekspresja  
– rozumiana jako „wyraz” uczuć, przeżyć, wyobraźni – jest często utożsamiana tylko 
z funkcją terapeutyczną jako rozładowanie napięć psychicznych. 

Jednakże w pedagogice, zwłaszcza w teorii wychowania przez sztukę nadaje się 
ekspresji bogatsze znaczenie. H. Semenowicz podaje stanowisko W. Pilasińskiej, 
która traktuje ekspresję jako potrzebę człowieka do wyrażania własnych uczuć, 
przeżyć, doświadczeń w sposób trwały i uchwytny dla innych, dokonywania tego 
w sposób zachowujący niepowtarzalny ślad twórcy i pełniący również funkcję 
społecznego komunikatu. Takie ujęcie ekspresji podkreśla maksymalne akty-
wizowanie dyspozycji twórczych jednostki w celu kreacji i autokreacji oraz traktuje 
ekspresję jako proces samorealizacji, a równocześnie komunikacji społecznej29. 

S. Popek podaje za J. Ekelem następującą definicję ekspresji: „jest to wyrażenie 
zewnętrzne (mimiką, pantomimą, słowami) – swoich przeżyć, zwłaszcza uczuć, to 
duża wyrazistość zewnętrznych przejawów przeżyć psychicznych”30.  

A. Trojanowska-Kaczmarska uważa, iż „ekspresja ujawnia się w spontanicznej 
zabawie improwizowanej, interpretacyjnej, a nie naśladowczej (dydaktycznej) 
z formalnymi cechami twórczości”31. 

Natomiast H. Elzenberg definiuje ekspresję jako rzeczywiste lub pozorne 
ujawnianie poprzez przedmioty zmysłowo dostrzegalne – objawy, przejawy 
pewnych treści lub przedmiotów psychicznych przynależnych istocie obdarzonej 
psychiką32.  

W. Tatarkiewicz odnosi się do dwóch następujących ujęć tego problemu: po 
pierwsze jako wyrażenie treści psychicznych przez podmioty fizyczne, po drugie 
jako ujawnienie rzeczywistych zjawisk emocjonalnych, które są cechą charakte-
rystyczną istot obdarzonych przymiotem życia psychicznego33. 

                                                 
27  H. Grudzińska, Ekspresja plastyczna – pojęcie i sposoby jej stymulowania. Artykuł zamieszczony w Internecie 

w portalu http://www.metodyk.swidnik.pl. 
28  S. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985, s. 68. 
29  H. Semenowicz, Freinet w Polsce, Warszawa 1980. 
30  S. Popek, Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1985, s. 94. 
31  A. Trojanowska-Kaczmarska, Dziecko i twórczość, Warszawa 1970, s. 34. 
32  H. Elzelberg, Ekspresja estetyczna i pozaestetyczna, [w:] Estetyka. R.I.1967. 
33  W. Tatarkiewicz, Ekspresja i sztuka, [w:] Estetyka. R.III.1962. 
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Szeroki sens ekspresji nadał C. Freinet. Uważał, że ekspresja dzieci może być 
elementem intensyfikującym procesy poznawcze i kontakty społeczne. Charak-
terystyczną cechą freinetowskiej koncepcji ekspresji dziecka było to, że potrafił on 
ustrzec się skrajnego funkcjonalizmu, w którym jedynym celem ekspresji było 
„wypowiadanie siebie”. Zdaniem C. Freineta: „dziecko w swoim nieustannym 
dążeniu do podboju świata wypowiada się właściwymi sobie środkami, a więc sło-
wem, malarstwem, gestem, a cała ta działalność zmierza do naturalnego rozwoju 
sił twórczych. 

Podstawę teoretyczną pedagogiki C. Freineta stanowiła zatem wielokierunkowa 
ekspresja dziecka: językowa, literacka, plastyczna i muzyczna. Źródłami wiado-
mości i ekspresji jest w tej koncepcji przeżyte doświadczenie, które rzutuje na jego 
wypowiedź w słowie, rysunku, rzeźbie, piosence. C. Freinet dążył do zapewnienia 
maksymalnego rozwoju jednostki poprzez udział w różnych formach ekspresji34. 

Powyższe określenia i definicje wskazują na wieloaspektowość tego problemu 
w literaturze przedmiotu.  

Jak podaje W. Pitak – przywołując stanowisko J. Favez Boutonier – u dziecka 
można wyróżnić trzy rodzaje ekspresji: spontaniczną, ukierunkowaną i konfor-
mistyczną. Ekspresja spontaniczna cechuje działalność dziecka do 2,5 roku życia. 
Wyraża ono siebie w obecności innych osób, ale nie zwraca się do kogoś 
konkretnego. Spontaniczność nie jest przez nie kontrolowana. Po ukończeniu 2,5 
roku życia jego ekspresja ma charakter ukierunkowany, zamierzony. Szuka 
zrozumienia, aprobaty u innych osób, a jego wytwory mają już określoną postać. 
Przed ukończeniem 6 roku życia ekspresja zaczyna się pojawiać jako forma 
dostosowania się do ogólnie przyjętych norm. Dziecko sprawnie posługuje się 
mową, a czasem i pismem. Między 6–10 rokiem życia jest ono szczególnie skłonne 
do konformizmu. W okresie młodzieńczym ekspresja wykracza poza postawę 
konformistyczną35. 

Z jednej strony ekspresja jest naturalnym przejawem aktywności psychicznej 
człowieka, potrzebą wyrażania, komunikowania się i łączności z otaczającym 
światem, a z drugiej – jest rzeczą, dziełem, śladem kultury materialnej człowieka. 

Można wyróżnić następujące rodzaje ekspresji: 

1. ekspresja naturalna lub swobodna – jej sprawą jest sam przedmiot 

2. ekspresja kierowana, sztuczna lub zamierzona 

3. ekspresja inspirowana36. 

                                                 
34  Grudzińska H., Ekspresja plastyczna – pojęcie i sposoby jej stymulowania. Artykuł zamieszczony w Internecie na 

stronie http://www.swidnik.pl. 
35  Pitak W., Ekspresja i aktywność twórcza dziecka, Artykuł zamieszczony w Internecie na stronie 

http://maluchy.pl. 
36  Popek R., Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, [w:] Aktywność twórcza dzieci, 

red. S. Popek, Warszawa 1988, s. 45. 
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Tabela 1. Ekspresja i jej cechy 

Ekspresja 

Naturalna  
lub swobodna 

Inspirowana 
Sztuczna, zamierzona  

lub kierowana 

 instynktowna 

 spontaniczna 

 autentyczna 

 nieświadoma 

 twórcza 

 wyrażająca potrzebę 
samorealizacji 

łącząca cechy ekspresji 
naturalnej i sztucznej 

 ukierunkowana 

 zorganizowana 

 nieautentyczna 

 świadoma 

 odtwórcza 

 podporządkowana regu-
łom i algorytmom spo-
łecznego zachowania się 

Wyraża 

Cechy osobowości  
wrodzone i nabyte.  
Jest projekcją osobowości  
(testy projekcyjne  
osobowości) 

 Cechy osobowości nabyte 
w procesie społecznego 
doświadczenia lub 
naśladowcze formy i treści 
działania (zachowania się) 

Źródło: Popek R., Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, [w:] Aktywność 
twórcza dzieci, red. S. Popek, Warszawa 1988, s. 45. 

 „Przedstawione rodzaje aktywności twórczej wynikają z funkcji psychiki czło-
wieka, ukształtowanych w procesie społecznego rozwoju. Powstające w czasie 
dziedziny twórczości są końcowym rezultatem społecznie utrwalonych zachowań 
i zaakceptowanych wzorów, wskazujących w odczuciu człowieka dużą dynamikę 
wartości i przemienności”37. 

Ekspresja dziecka to z jednej strony spontaniczne wyrażenie jego osobistych 
przeżyć i doznań, a z drugiej to odbicie pojmowania przez nie rzeczywistego 
świata, to czynnik intensyfikujący procesy poznawcze, emocjonalne i moty-
wacyjno-wolicjonalne. Ekspresja jest naturalną potrzebą i koniecznością zapew-
niającą pełny jego rozwój. Twórczość dzieci jest autentyczna, samorodna i ory-
ginalna, np. rysując wypracowują własną technikę i własny sposób przedstawiania 
rzeczywistości, charakterystyczną dla siebie kompozycję38. 

Jak podają R. Gloton i C. Clero: „postawa twórcza musi w konieczny sposób 
prowadzić do tworzenia form wyrażających, w języku dostępnym dla innych, 
intencje twórcy”39. Autorzy wyróżniają ekspresję emocjonalną i ekspresję twórczą. 
Ekspresję emocjonalną uważają za formę podstawową o charakterze 
fizjologicznym. Ekspresja tego rodzaju pozwala na zlikwidowanie silnego napięcia 

                                                 
37  S. Popek, Zdolności i uzdolnienia twórcze – postawy teoretyczne, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa 

1988, s. 36. 
38  S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975.  
39  R. Gloton, C. Clero op.cit., s. 70. 
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psychicznego, podniecenia i podświadomych niepokojów poprzez przełożenie 
tych przeżyć na język gestów40. 

E. B. Hurlock stwierdza, iż istnieje wiele sposobów wyrażania twórczości 
w dzieciństwie, najbardziej typowe według autorki to animizowanie, zabawy 
tematyczne i konstrukcyjne, towarzysze fikcyjni, marzenia na jawie, niewinne 
kłamstwa, wytwory humoru, opowiadania, aspiracje do osiągnięć i „ja-idealne”41. 

Porządkując różnorodne formy aktywności twórczej, R. Popek przyjmuje 
następujący podział czynności ekspresyjnych: 

1. Ekspresja ruchowo-mimiczna:  
realizowana jest poprzez gest, mimikę twarzy (w celu wyrażenia stanów emocjo-
nalnych), pozę ciała, spontaniczny ruch (machanie kończynami, podskakiwanie)”42. 

2. Ekspresja ruchowo-muzyczna: 
nadawanie ruchowi rytmicznego wyrazu i symbolicznego znaczenia, impro-
wizowany taniec, interpretacja algorytmów tańca zgodnie z rytmem i charak-
terem (nastrój) utworu muzycznego”43. 

3. Ekspresja słowna (werbalna): 
zachodzi tu czynność wyrażania emocji poprzez modulację barwy i dynamikę głosu 
(krzyk, śmiech, płacz), a także poprzez nadawanie emocjonalnego znaczenia 
symbolom słownym służącym do wyrażania odpowiednich treści, samodzielne 
próby tworzenia nowych konfiguracji słownych (poezja i proza dziecięca) w celu 
wyrażania głębszych stanów świadomości i podświadomości”44. 

„Zdolności twórcze w dziedzinie mowy ujawniają się w ciągu pierwszych lat 
dziecka. Nie zadowala go powtarzanie i uczenie się słów, ono je tworzy onoma-
topeicznie, przez analogie lub pochodne. (...) Dziecko lubi odkrywać nowe 
słowa, cieszy się tymi dźwiękowymi przedmiotami, prowadzi „polowanie” na słowa. 
Gdy mowa jest opanowana, pojawiają się „słowa dziecinne” wraz z naiwnymi 
obrazkami, zaskakującymi powiązaniami dzięki asonansom, mieszanina 
rzeczywistości i fikcji, co stanowi już pewien rodzaj niedostępnej poezji”45. 
Sprawność komunikowania dziecko osiąga stopniowo w miarę doskonalenia nie 
tylko językowej sprawności systemowej lecz także społecznej, sytuacyjnej i prag-
matycznej46. 

4. Ekspresja słowno-muzyczna: 
przejawia się w spontanicznym wokalizowaniu (nuceniu melodii), impro-
wizowaniu słów i melodii, niekiedy bywa połączona z ruchem ciała, tańcem. 

                                                 
40  Tamże. 
41  E. B. Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985. 
42  Tamże, s. 47. 
43  Tamże. 
44  Tamże. 
45  M. Debesse, Zdolności twórcze i zajęcia rozwijające ekspresję, [w:] Rozprawy o wychowaniu – filozoficzne, psychologiczne 

i socjologiczne aspekty wychowania, red. M. Debesse, G. Mialaret, Warszwa 1988, s. 225. 
46  A. Siedlaczek-Szwed, Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu rozwoju mowy dziecka, [w:] Rodzinne i poza-

rodzinne środowiska wychowawcze, (red.) A. Siedlaczek-Szwed, I. Wagner, Częstochowa 2002, s. 226. 
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Często mamy także do czynienia z indywidualną interpretacją poprzednio 
wyuczonych fragmentów melodii i słów piosenek”47. 

5. Ekspresja muzyczna:  
jest zbliżona do form wyrazu poprzednio wymienionych, a prócz tego ma tu 
miejsce improwizowana gra na instrumencie muzycznym bądź »gra« na 
instrumentach zastępczych (oparcie krzesła, butelki), a niekiedy »gra na niby« 
(trąbienie bez trąbki, wystukiwanie rytmów bez użycia bębenka, naśladowanie 
barwy tych instrumentów własnym głosem)”48. 

6. Ekspresja plastyczna: 
jest najbardziej powszechną formą ekspresji. Dzieci w wieku poniemow-
lęcym, przedszkolnym i młodszym szkolnym samorzutnie rysują, malują pędzlem 
i palcami, formują w materiałach miękkich, takich jak plastelina, glina, mokry 
piasek na plaży, montują formy dekoracyjne i przedstawiające z różnych 
materiałów odpadowych na płaszczyźnie i w przestrzeni”49. 
Działalność plastyczna jest obok zabawy najczęściej uprawianą formą ekspresji 
dziecka. Liczne badania potwierdzają, że różne formy twórczości oraz percepcja 
dzieł sztuki odgrywają znaczącą rolę w rozwoju dziecka. A zatem edukacja 
plastyczna powinna opierać się na dwóch równolegle przebiegających i nieroz-
łącznych procesach: ekspresji i percepcji. Dziecko jest twórcą w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Kiedy tworzy i przetwarza uświadamia sobie własne istnienie 
i odczuwa afirmację własnej osoby50.  
H. Grudzińska podaje, iż według A. Trojanowskiej-Kaczmarskiej, „ekspresja 
plastyczna odznacza się głównie spontanicznością i dlatego może być kierowana 
tylko metodą bodźców zgodnych z naturą dziecka”51. W odróżnieniu od twórczoś-
ci dorosłych zasadniczą cechą twórczości dziecięcej jest bowiem spontaniczność. 
Dziecko nie zna sztywnych konwencji, krępujących ekspresję dorosłych. W związ-
ku z tym należy zapewnić dzieciom możliwość ciągłego twórczego rozwoju w taki 
sposób, aby twórczość nie straciła swoich szczerych podstaw uczuciowych. 
Należy stwierdzić, że dla ekspresyjnego wyrażania się dziecka istotne są tematy, 
proponowane techniki plastyczne, środki wyrazu artystycznego. Swobodna 
ekspresja jest charakterystyczną cechą twórczości dzieci okresu ideoplastyki. 
Dzieci w młodszym wieku szkolnym najchętniej ilustrują własne przeżycia 
emocjonalne, a podstawowym źródłem twórczości wypowiedzi jest obiektywnie 
istniejąca rzeczywistość. Dziecko rozumuje skojarzeniami, wybiera z otoczenia 
tylko te formy i przedmioty, które jemu się podobają, są ważne tylko dla niego. 
Rzeczywistość traktuje w sposób selektywny. Należy rozszerzać i wzbogacać 
doświadczenia ucznia, a przez to dążyć do rozwijania twórczej wyobraźni.  

                                                 
47  R. Popek, Zachowania..., op.cit., s. 48. 
48  Tamże, s. 48. 
49  S. Popek, Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1985, s. 96. 
50  H. Grudzińska, Ekspresja..., op.cit. 
51  Tamże. 
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Wśród czynników pobudzających wyobraźnię, a tym samym inspirujących 
własną twórczość dzieci wymienia się między innymi: 

 ilustrację 

 czytelnictwo książek i czasopism 

 muzykę 

 percepcję dzieł sztuki. 
Obecne programy nauczania zintegrowanego kładą nacisk na wyzwalanie 
twórczej ekspresji dziecka w ramach poszczególnych edukacji52. 
„Działalność małego dziecka w zakresie rysunku ma potrójne znaczenie. 
Z punktu widzenia psychologicznego czynności rysunkowe sprzyjają opano-
waniu i strukturyzacji przestrzeni wzrokowej i ruchowej (...) Jest to prawdziwa 
mowa, którą dziecko przyswaja sobie poprzez rozwój aktywności graficznej 
w dwóch kierunkach: jeden z nich kieruje dziecko ku pismu, do świata znaków 
i symboli, drugi prowadzi do form i barw poprzez rysunek i malowanie53. 

7. Ekspresja konstrukcyjno-techniczna: 
przejawia się w dziecięcych próbach konstruowania pojazdów (środków 
lokomocji), budowli, urządzeń technicznych i przyrządów, niekiedy „na niby” 
ze sprzętów domowych, pudełek, mebli i wycofanych z użytku urządzeń 
gospodarstwa domowego oraz ogólnie dostępnych zestawów klocków i pół-
fabrykatów (»Mały konstruktor«, »Mały inżynier« itp.);  

8. Ekspresja zabawowa54: 
na ogół jest syntezą wymienionych uprzednio form ekspresji. Może za-
wierać elementy ekspresji słownej, muzycznej, ruchowo-mimicznej, plas-
tycznej itp. Podporządkowanie tych form akcji treściowej, z pominięciem 
reguł zabawy lub ich częściowa interpretacja (spontaniczność zabawowa), 
tworzą z zachowania się dziecka wielofunkcyjną zabawę. Mogą to być zabawy 
tematyczne w rolę: iluzyjne, inscenizacyjne, fikcyjne, imaginacyjne, zabawy 
konstrukcyjne, ruchowe i muzyczno-ruchowe. Zabawy ekspresyjne zaliczane są 
do zabaw twórczych w odróżnieniu od zabaw naśladowczych i dydaktycznych. 
Jest to najbardziej uniwersalna forma wielostronnej aktywności twórczej. 
Nastawiona jest na kreowanie układów społecznych, życia »na niby«, z cechami 
animizmu i antropomorfizmu. Ale mimo tych cech »zabawa w życie« 
traktowana jest przez dzieci serio. Dlatego też jest najlepszą i najbardziej 
wszechstronną formą aktywizacji i stopniowego wprowadzania dziecka 
w realne życie społeczne człowieka55. 

Aktywność jest podstawą wszelkiej działalności, wynikającej z aktualnego stanu po-
trzeb jednostki, i to zarówno świadomych, jak też nieuświadomionych. S. Popek podaje, 

                                                 
52  Tamże. 
53  M. Debesse, Zdolności twórcze i zajęcia rozwijające..., op.cit., s. 221. 
54  R. Popek, Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, [w:] Aktywność twórcza dzieci, 

red. S. Popek, Warszawa 1988. 
55  R. Popek, Zachowania..., op.cit, s. 48. 
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iż analiza aktywności ludzkiej pozwoliła na wyodrębnienie czterech podstawowych 
rodzajów aktywności: motoryczną, sensoryczną, intelektualną oraz emocjonalną.  

Rezultatem aktywności są procesy przebiegające wielopłaszczyznowo od interio-
ryzacji do eksterioryzacji (i odwrotnie) jako manipulowanie, percypowanie, racjo-
nalizowanie i emocjonowanie. Aktywność człowieka konkretyzuje się w działaniu 
i przybiera postać informacji (śladu, zapisu, dzieła) wynikających z najbardziej rozwi-
niętej u danej jednostki dyspozycji instrumentalnej, która na najwyższym poziomie 
organizacji przejawia się jako zdolność lub uzdolnienie (o charakterze twórczym 
bądź też odtwórczym). Wytwory aktywności twórczej są rezultatem sprzężenia 
zwrotnego różnych rodzajów aktywności. O rodzajach aktywności decyduje forma 
komunikatu, wynikająca z predyspozycji jednostki i jakości tworzywa: słowo pisane, 
ruch, dźwięk, barwa, bryła przestrzenna, symboliczna synteza. 

Aleksandra Skowrońska 
 

Bibliografia: 

Debesse M., Zdolności twórcze i zajęcia rozwijające ekspresję, [w:] Rozprawy o wychowaniu – filozoficzne, psychologiczne 
i socjologiczne aspekty wychowania, red. M. Debesse, G. Mialaret, Warszawa 1988. 

Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975. 
Elzelberg H., Ekspresja estetyczna i pozaestetyczna, [w:] Estetyka. R.I.1967. 
Gloton R., Clero G., Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1985. 
Grudzińska H., Ekspresja plastyczna – pojęcie i sposoby jej stymulowania. Artykuł zamieszczony w Internecie 

w portalu http://www.metodyk.swidnik.pl. 
Hurlock E. B., Rozwój dziecka, Warszawa 1985. 
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszwa-Kraków-Gdańsk 1982. 
Lewis G., Jak wychować utalentowane dziecko, Poznań 1998. 
Morzyszek-Banaszczyk E., Twórcze zabawy przedszkolaków, „Wychowanie Przedszkolne” 1998, nr 8. 
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981. 
Orlicka L., Osobowość twórcza a warunki jej kształtowania, „Studia Pedagogiczne” 1974.  
Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, Warszawa 1969. 
Pitak W., Ekspresja i aktywność twórcza dziecka. Artykuł zamieszczony w Internecie na stronie http://maluchy.pl. 
Popek R., Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, [w:] Aktywność twórcza dzieci,  

red. S. Popek, Warszawa 1988. 
Popek S., Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa 1988. 
Popek S., Psychologiczna analiza wychowawczych wartości procesu kreacji plastycznej, „Plastyka w Szkole” 1975, nr 9. 
Popek S., Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1985. 
Popek S., Zdolności i uzdolnienia twórcze – postawy teoretyczne, [w:] Aktywność dzieci i młodzieży, red. S. Popek, 

Warszawa 1988. 
Rozet I., Psychologia fantazji. Badania twórczej aktywności umysłowej, Warszawa 1982. 
Semenowicz H., Freinet w Polsce, Warszawa 1980. 
Siedlaczek-Szwed A., Rola nauczyciela w procesie komunikowania, [w:] Edukacja w jednoczącej się Europie. Wybrane 

aspekty, red. Wł. Szlufik, U. Ordon, A. Siedlaczek-Szwed, E. Skoczylas-Krotla, Częstochowa 2003. 
Siedlaczek-Szwed A., Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu rozwoju mowy dziecka, [w:] Rodzinne i pozarodzinne 

środowiska wychowawcze, red. A. Siedlaczek-Szwed, I. Wagner, Częstochowa 2002. 
Strzałecki A., Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Warszawa 1969. 
Suchodolski B., Twórczość jako styl, „Studia Filozoficzne” 1975, nr 10–11. 
Szewczuk S., Słownik psychologiczny, Warszawa 1985. 
Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975.  
Tatarkiewicz W., Ekspresja i sztuka, [w:] Estetyka. R.III.1962. 
Trojanowska-Kaczmarska A., Dziecko i twórczość, Warszawa 1970. 
W stronę osobowości twórczej, red. E. Urban-Kojs, B. Dymawa, [w:] Dziecko sztuki, Kraków 2000. 
Zaborowski J., Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa 1986. 
Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, Warszawa 1994. 


