
„Mały Artysta”               

Program zajęć dla 

dzieci 4 i 5- letnich 

przejawiających 

uzdolnienia 

plastyczne. 

       „Warto pamiętać, że pomoc dziecku 
                                                                            zdolnemu to stymulowanie, a nie 

przyspieszanie jego rozwoju” 
M. Partyka 

 

 
 



O programie: 

   Program opracowany został dla dzieci cztero i pięcioletnich wykazujących 

uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Realizowany będzie na dwóch 

poziomach wiekowych, z małą grupą dzieci (10 – 16 osób) dwa razy w miesiącu 

w ramach podstawy programowej, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy 

przedszkola. 

   Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom 

dziecka rozwijanie i wspomaganie jego zdolności zgodnie z jego potencjałem i 

możliwościami. Program zakłada realizację haseł zawartych w podstawie 

programowej poszerzonych o treści różnorodnych działań praktycznych i 

rozwijania indywidualnych zainteresowań dziecka.  
                            

                              GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE 

   Głównym celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju 

dziecka w zakresie: 

 jego wrodzonych możliwości twórczych, 

 poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej, 

 kształtowania twórczej postawy. 
 

   Z celów i zadań ogólnych wynikają cele i zadania szczegółowe, które 

ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i 

oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób aktywny i twórczy. 

   Do celów szczegółowych należą: 

 uwrażliwianie na piękno otaczającego świata; 

 wzbudzanie przeżyć estetycznych; 

 wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne 

środki wyrazu, 

 wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych 

środków i technik plastycznych, 

 wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci, 

 stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery, 

 odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

 rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, 

umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,  

 obcowanie ze sztuką, 

 obcowanie z przyrodą w różnych porach roku, 

 poznawanie różnych technik plastycznych. 

 

 

 



 

 

                               ZADANIA NAUCZYCIELA 

 

   Rola nauczyciela podczas realizacji programu powinna sprowadzać się do 

wspierania dziecka w jego działaniach, zachęcania go do tworzenia, 

odkrywania, wypowiadania się na swój dziecięcy sposób. A zatem działania 

nauczyciela powinny polegać na: 

 budowaniu poczucia bezpieczeństwa; 

 budowaniu poczucia swobody pracy; 

 inspirowaniu do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i 

aktywności; 

 tworzeniu klimatu sprzyjającego pracy twórczej; 

 zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, 

przynależności; 

 tworzeniu  sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu 

problemów plastycznych w sposób twórczy; 

 organizowaniu miejsca pracy do działań plastycznych, zawierające 

różnorodne materiały; 

 zachęcaniu do samodzielnego myślenia i rozwiązywania zadań; 

 motywowaniu dzieci, rozbudzaniu ich ciekawości, wyobraźni, zachęcaniu 

do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów; 

 zapewnieniu dziecku pozytywnych przeżyć; 

 docenianiu wkładu pracy poszczególnych dzieci; 

 podążaniu za grupą w sensie bycia otwartym na potrzeby grupy. 

 

   W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, 

nauczyciel powinien zwracać uwagę na to, aby: 

 zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju; 

 każde dziecko miało swobodę pracy, bez przymusu, ingerencji, 

narzucania woli dorosłego; 

 osoba dorosła, zarówno na początku, jak i w trakcie zajęć, powinna 

inspirować dziecko – różnymi środkami (materiał, narzędzia, 

opowiadania, piosenka) wspierać je w pracy, dodawać pewności; 

 dziecko miało możliwość dokończenia swojej pracy bądź odpoczynku, 

jeśli tego potrzebuje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            TECHNIKI PLASTYCZNE 

 

   Program uwzględnia tylko niektóre techniki plastyczne. Wykorzystanie ich, 

wzbogacanie, łączenie z innymi uzależnione jest od inwencji i pomysłowości 

tak nauczyciela, jak i dzieci.  

 Rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie i 

płótnie za pomocą różnych technik: rysowanie kredką ołówkową, 

świecową, pastelową, kredą, mazakiem, świecą, węglem, patykiem i 

tuszem; malowanie farbą akwarelową, plakatową. Komponowanie całej 

płaszczyzny, próby stosowania zasad stosowania proporcji i aranżowania 

perspektywy. 

 Rysowanie i malowanie inspirowane muzyką, literaturą, własnymi 

przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik. 

 Malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, patykiem, gąbką, pęczkiem 

waty, palcami. 

 Malowanie inspirowane wyobraźnią, wykorzystywanie zdolności do 

tworzenia analogii prostej personalnej, fantastycznej, symbolicznej. 

 Eksperymentowanie z barwną plamą. Obserwowanie efektów mieszania 

kolorów i powstawania barw pochodnych i różnego stopnia nasycenia. 

Tworzenie waloru barwy poprzez dodanie bieli lub czerni (odcienie 

jednego koloru), tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w 

kilku odcieniach. 

 Tworzenie kompozycji rytmicznych, symetrycznych w różnych układach, 

tworzenie kompozycji tematycznych, dekoracyjnych, ornamentów z 

elementów geometrycznych i tworzywa przyrodniczego. 

 Lepienie z różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna,  

papierowa) rzeźby płaskiej i płaskorzeźby oraz całości skomponowanej z 

elementów. 

 Wycinanie z papieru, kartonu, tkaniny różnych wycinanek tematycznych, 

dekoracyjnych i abstrakcyjnych. 

 Wydzieranie z papieru różnych kształtów i form tematycznych i 

dekoracyjnych. 

 Stemplowanie na papierze, kartonie płótnie kompozycji tematycznych i 

dekoracyjnych z samodzielnym wykonaniem prostych stempli. 

 Wykonywanie prac z gazet, bibuły krepiny, szarego papieru. Łączenie za 

pomocą kleju, taśmy samoprzylepnej, sznurka, zszywaczy i spinaczy. 

 Komponowanie kolażu inspirowanego wyobraźnią, literaturą, osobistymi 

wrażeniami i doświadczeniami. 

 Ilustrowanie utworów literackich i własnych opowiadań. 

 Wykonywanie prac zespołowych – wspólne uzgadnianie treści pracy, 

planowanie, podział pracy, wybór niezbędnych materiałów. 



 

 

           PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA TWÓRCZE Z DZIEĆMI 

 

   Podane propozycje mają wskazać kierunek pracy i jej istotne znaczenie dla 

rozwijania wszechstronnej, w tym twórczej osobowości dziecka oraz pomóc 

nauczycielowi w zorganizowaniu inspirujących wyobraźnię zajęć plastycznych 

bez szczególnych nakładów finansowych. 

 

1. Kreatywne rysowanie. 

Materiały: kartki, gruby flamaster, kredki pastelowe. 

Na kartce rysujemy grubym flamastrem dowolny „zygzak”. Prosimy dzieci, aby 

wyobraziły sobie dowolne miejsce: na Ziemi, w przestrzeni kosmicznej lub na 

innej planecie i narysowały swoje wyobrażenia na bazie zaczętej formy rysunku 

( np. „Odkrywamy nowe wyspy”, „Projektujemy nowe pojazdy”). 

 

2. „Gazetowe stwory”. 

Materiały: gazety, taśma lakiernicza. 

Rozbudzamy ciekawość dziecka poprzez postawienie tematu-problemu, na 

przykład „Papierowy świat” lub „Jak zbudować przestrzennie papierowe 

miasto?”. Zachęcamy do indywidualnych rozwiązań lub pracy w grupach. 

 

3. „Malowanie kulką”. 

Materiały: małe kulki plastykowe, farby plakatowe, kartki z bloku, tekturowe 

pudełka po czekoladkach, pędzelki. 

Kartkę umieszczamy w pudełku po czekoladkach. Kulkę malujemy pędzelkiem 

jednym kolorem farby, wkładamy do pudełka i poruszając nim w różne strony, 

malujemy na kartce. Następnie pokrywamy kulkę farbą innego koloru i 

postępujemy jak wcześniej. Powstałe w ten sposób abstrakcje możemy oprawić 

w ramy. Można również dorysować symboliczny akcent farbą plakatową. 

 

4. „Wyczarowane z przydrożnych kamieni”. 

Materiały: kamienie o różnych ciekawych kształtach i wielkościach, farby 

plakatowe, pędzle. 

Każde dziecko wybiera sobie kamień, który najbardziej mu się spodobał i za 

pomocą farb próbuje wyczarować z niego swoje wyobrażenia. Może stworzyć 

całą rodzinę kamiennych postaci (np. ZOO, Leśna kraina). 

 

5. „Patyczaki”. 

Materiały: patyki z ułamanych gałęzi o ciekawych kształtach, papier kolorowy, 

podstawki (np.. ziemniaki), klej. 



Każde dziecko wybiera sobie patyk, który je zainspirował i próbuje wyczarować 

z niego wyobrażoną postać, doklejając elementy z kolorowego papieru. Mogą w 

ten sposób powstać postacie ludzi, zwierząt, drzew i inne. Pracę mocujemy w 

połówce ziemniaka. 

6. „Podwodny świat”. 

Materiały: niebieski tusz, cienkie pędzelki lub patyki, kartki z bloku, miska z 

wodą. 

Na zmoczonej kartce malujemy barwne tło. Po wyschnięciu naklejamy 

kompozycje wycięte z folii samoprzylepnej lub kolorowego papieru. 

 

7. Kolaż gazetowy. 

Materiały: kolorowa makulatura, kartki z bloku, nożyczki, klej, kredki. 

Dzieci wybierają ciekawe ilustracje, które mogą stanowić fragmenty kolażu. 

Kolaż można tworzyć dowolnie lub na określony temat. Brakujące elementy 

można dorysować kredkami tak, aby kolaż stanowił całość. 

 

8. Nakładane obrazy. 

Materiały: kolorowa makulatura, klej, nożyczki, kartki z bloku. 

Każde dziecko zaczyna pracę od wycięcia kształtu wielkiej głowy (ludzkiej lub 

zwierzęcej). Następnie wybiera inne elementy nadające się do naklejania na 

wybraną formę w miejsce oczu, nosa, uszu, włosów (jabłka jako oczy). Można 

również nakładać elementy wypukłe typu: korki, kapsle, pinezki, rolki papieru. 

 

9. Malowanie na określony temat. 

Materiały: tempera, pastel suchy lub tłusty (do wyboru), papier biały lub 

kolorowy umieszczony na sztalugach, pędzle. 

Propozycje tematów: „Ja i moja mama”, „Moje ulubione zwierzę”, „Oto ja, mój 

portret”, „Jestem z mamą na zakupach”, „Ja i moja rodzina”, „Miałem sen”, 

„Jadę samochodem”, „Ptaki, które znam”, „Mój spacer w deszczu”, „Smoki i 

dziwadła”. 

 

10. „Płyną chmurki po niebie”. 

Materiały: duże arkusze szarego papieru przylepione do stołu, pędzle, niebieska 

farba, zmiażdżone kulki papieru do obu rąk, papierowe kółka: białe, różowe, 

szare o średnicy 100/120 mm, klej w sztyfcie. 

Etapy pracy z zastosowaniem systemu „Edukacja przez ruch”: rytmiczne 

kreślenie kropek oburącz, rytmiczne uderzanie oburącz w pomalowaną 

płaszczyznę papierowymi kulkami (rytm wyznacza melodia), swobodne 

wycinanie dużych przestrzeni, komponowanie chmur origami płaskie z koła z 

zastosowaniem zasady jednego zgięcia na kole, konstruowanie wspólnego 

obrazu. 

 

 



11. „Motyle na łące”. 

Materiały: kartki A4 przyklejone w czterech narożnikach do stołu, kolorowe 

kredki olejowe, pastelowe, papierowe kółka o średnicy  47 i 30 mm, kleje w 

sztyfcie. 

Etapy pracy z zastosowaniem systemu „Edukacja przez ruch”: naprzemienne 

rytmiczne kreślenie wiązki z punktu, komponowanie motyli z kół, 

komponowanie wspólnej karty pracy „Motyle na łące”. 
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Program opracowała: 

Magdalena Pietrzak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


