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SPONTANICZNY RYSUNEK DZIECKA – KONIECZNA ZABAWA, 
CZY NIEPOTRZEBNY BAŁAGAN? 

O WPŁYWIE MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH NA ZMIANY 
SCHEMATU RYSUNKOWEGO DZIECKA

Streszczenie: Problem twórczości rysunko-
wej dzieci ma szeroką literaturę, wokół tego 
zagadnienia przeprowadzono wiele badań 
przy użyciu zróżnicowanych metod badaw-
czych. Badania te pozwoliły, między inny-
mi, na stwierdzenie, że rozwój twórczości 
plastycznej dzieci charakteryzuje się fazo-
wością. Podział na fazy rozwoju w general-
nym zarysie pozostaje do dnia dzisiejszego 
nie zmieniony. Jeśli to, co i jak rysuje dziec-
ko, jest wypadkową jego wiedzy i widzenia, 
to można założyć, że współczesne dziecko 
rysuje inaczej niż dziecko opisane w  lite-
raturze przedmiotu. Zarówno wiedza, jak 
i spostrzeżenia związane są nie tylko z oso-
bowością dziecka, z jego emocjami, nasta-
wieniem i inteligencją, lecz także podlegają 

ciągłym zmianom związanym z czynnika-
mi zewnętrznymi, w postaci kolejnych kon-
wencji, zjawisk kulturowych, w tym przede 
wszystkim z  dynamicznie zmieniającymi 
się mediami. Artykuł przedstawia bada-
nia aktywności rysunkowej dzieci w wieku 
2–6 lat przeprowadzone w odstępie 10 lat. 
Tak uzyskana charakterystyka twórczości 
rysunkowej dziecka pozwoliła wskazać nie 
tylko zmiany w tym, co i jak rysuje dziec-
ko, ale przede wszystkim, określić pewne 
niepokojące zjawiska związane z  jego roz-
wojem.

Słowa kluczowe: rozwój twórczości pla-
stycznej, aktywność rysunkowa dziecka, 
rysunek spontaniczny, ideoplastyka

WPROWADZENIE

Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że nowe media odgrywają dużą i wciąż rosnącą 
rolę w  życiu człowieka, intensyfikują rozpowszechnianie procesów globalizacyjnych, 
utrwalają nawyki konsumpcyjne1). Tempo rozwoju mediów jest tak szybkie, że trudno 

1) Lev Manovich (2006) podkreśla, że wszystkie nowe media są cyfrowe, bez względu na to 
czy zostały od początku wytworzone na komputerze, czy też są wynikiem cyfryzacji utworów 
analogowych. Dlatego też z jednej strony są to: Internet, witryny WWW, multimedia kompute-
rowe, CD-ROM-y i DVD, z drugiej zaś grafika, ruchome obrazy, dźwięki, teksty przekształcone 
do postaci danych komputerowych. Według autora opis nowych mediów można sprowadzić do 
pięciu cech: reprezentacja numeryczna, modularność, automatyzacja, wariacyjność, transkodo-
wanie kulturowe.

dres do korespondencji:A bedid@poczta.onet.pl 



BERNADETA DIDKOWSKA88

jednoznacznie je scharakteryzować, a jeszcze trudniej określić ich oddziaływanie. Nie-
wątpliwie media są coraz bardziej doskonałe pod względem technicznym, zwiększają 
możliwości interaktywności i  interkonektywności, usprawniają szybkość przekazu da-
nych. Ponadto postępujący proces miniaturyzacji, upraszczania obsługi i obniżania cen 
wpływa na wzrost tempa ich upowszechniania.

Okres technologicznego rozwoju mediów to również czas refleksji nad ich wpływem 
na rozwój człowieka. Interesujące i ważne wydają się badania dotyczące oddziaływania 
technologii komputerowych na dzieci, które obok świata realnego coraz intensywniej 
poznają świat wirtualny. Mówi się wręcz o immersji, zanurzeniu w masowo wytwarzany 
i głęboko przeżywany świat wyobrażony, coraz częściej uznawany za bardziej atrakcyjny 
niż świat rzeczywisty. Dzieci uczą się odróżniać ikony, zanim nauczą się czytać, a media 
stają się jednym ze źródeł informacji, emocji i doświadczeń.

Wydaje się, że wpływ mediów na rozwój dziecka powinien być widoczny w rysun-
kach, będących ciągle dobrymi narzędziami diagnostycznymi. Dlatego też warto prze-
śledzić zmiany, jakie pod wpływem intensywnych zmian kulturowych dokonują się 
w aktywności rysunkowej dzieci. Interesujące wydaje się, jak i na ile, osadzony mocno 
w  kulturze mediów świat zewnętrzny wpływa na model wewnętrzny (Luquet, 1927) 
określający rzeczywistość psychiczną istniejącą w umyśle dziecka i będący podstawą jego 
schematycznego rysunku. Jest to tym bardziej istotne, że współczesne dziecko spędza 
przed monitorem telewizora lub komputera nawet kilkadziesiąt godzin tygodniowo (Iz-
debska, 2001; Ejsmont, Kosmalska, 2005). Z  pewnością problem jest mniejszy, jeśli 
czynność oglądania telewizji przeplata się z inną, np. bazgraniem pisakiem na kartce pa-
pieru. Znacznie gorzej, jeśli jedna czynność wypiera drugą i widok „bazgrzącego dziec-
ka” zostaje zastąpiony widokiem dziecka przed ekranem komputera lub telewizora. Ste-
fan Szuman formułując wnioski do badań z 1927 r. zauważa, że: „Dziecko u nas zbyt 
rychło dostaje się pod wpływ rycin w książkach, fotografii, kinematografu.... Zbyt łatwo 
i za często nasuwają się ze wszech stron wzory gotowe, płytkie, wzory tandetne, niejed-
nolite. Wzory te jednak są gotowe i dlatego, że są gotowe, dziecko je bierze” (1927/1990, 
s. 61). Stanisław Popek, 50 lat później pisze, że „świat pięciolatków poszerza się o oglą-
dane programy telewizyjne oraz ilustrowane bajki i baśnie. Zaznaczyć jednak trzeba, że 
te ostatnie źródła inspiracji twórczej powodują niejednokrotnie wczesny proces wypa-
czania spontanicznej ekspresji dziecięcej” (1978, s. 77). Dlatego też warto ciągle przypo-
minać o tak istotnej dla rozwoju dziecka aktywności rysunkowej, będącej odbiciem jego 
procesów psychicznych oraz zdobywanej wiedzy i doświadczeń.

Problem twórczości rysunkowej dzieci i młodzieży ma obszerną literaturę. Badania, 
zapoczątkowane w drugiej połowie XIX w. przez Ebencera Cooke’a (1885) oraz Corra-
do Ricciego (1887) i prowadzone przez szereg kolejnych dekad, pozwoliły na stwierdze-
nie, że cechą charakterystyczną dla rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 
jest jej fazowość. Różnice między poszczególnymi autorami sprowadzały się głównie 
do niewielkich rozbieżności w  wyodrębnieniu kolejnych faz rozwoju oraz przesunięć 
w  strukturze wiekowej. Podział na fazy rozwoju, w generalnym zarysie, pozostaje do 
dnia dzisiejszego niezmieniony. Badacze zajmujący się aktywnością dzieci i młodzieży 
wyodrębnili podobne etapy rozwoju w rysunku. Zaczyna się ona od bazgrot między 1. 
a 2. rokiem życia, i poprzez rysowanie form głowonogów między 3. a 4. rokiem życia, 
zmierza w kierunku bardziej zróżnicowanych przedstawień świata zewnętrznego, zgod-
nie z wypracowanym przez dziecko schematem przedstawień bardziej standardowych, 
będących przeniesieniem gotowych wzorów, aż po próby przedstawiania świata poprzez 
realizm wizualny, co jest bezpośrednią przyczyną kryzysu twórczości plastycznej.PS
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Główną przyczynę takiego kryzysu upatruje się w  fakcie, że dziecko zarzuca rysowa-
nie tego, co wie, na rzecz tego, co widzi. Wszyscy autorzy wskazują, że rozwój aktywno-
ści rysunkowej jest uzależniony od pewnych struktur anatomiczno-fizjologicznych, od 
poziomu rozwoju procesów poznawczych i motywacyjnych, jak również od bogactwa 
zdobytego doświadczenia i wiedzy oraz różnorodnych wpływów środowiskowych i kul-
turowych2).

WPŁYW SCHEMATU ZEWNĘTRZNEGO3) NA AKTYWNOŚĆ RYSUNKOWĄ 
DZIECKA

Dla dziecka rysować oznacza uczyć się używania symboli i  relacji łączących znaczące 
z oznaczonym (Wallon, Cambier, Engelhart, 1993). Współczesne przedszkolaki to poko-
lenie, „które przyszło na świat z  myszką w  ręku i  ekranem komputera będącym ich 
oknem na świat” (Lindstrom, 2005, s. 23). Dawniej dzieci bawiły się na dworze w berka, 
kopały piłkę i wysiadywały na trzepaku snując fantastyczne opowieści, bazgrały paty-
kiem na piasku, kredą na ścianie i ołówkiem po papierze. Dzisiaj robią to samo, ale nie 
tak samo, bo podwórko i papier zastępuje im ekran telewizora, komputera czy tabletu.

Badania nad wpływem telewizji na twórczość rysunkową dzieci przedszkolnych 
prowadziła między innymi Liliane Lurçat (1993), która zauważyła, że w spontanicznym 
rysunku dzieci, oprócz tematów klasycznych, takich jak słońce, dom, postacie itd. poja-
wiają się nowe, rysowane bezpośrednio pod wpływem filmów animowanych, które po-
siadają wyraźne cechy odtwarzanych wzorów. Autorka akcentuje znaczenie edukacji po-
średniej odbywającej się przez telewizję, filmy animowane, albumy, komiksy lub też gry 
komputerowe. Dzieci oglądając codziennie telewizję zapamiętują obrazy pokazywane 
w postaci wzorów, które później pojawiają się w ich rysunkach. Rysują to, co szczególnie 
im się podoba, co zapamiętały, co wywarło na nich wrażenie. Jednocześnie można od-
notować wyraźne różnice związane z płcią dziecka – chłopcy koncentrują swoją uwagę 
na scenach związanych z ruchem, dynamiką, a dziewczęta na elementach dekoracyjnych 
(Popek, 1978; Trojanowska, 1988; Wallon, Combier, Engelhart, 1993, Lurçat, 1993). 
Podsumowując swoje obserwacje, Lurçat stwierdza, że oglądanie telewizji można okre-
ślić jako sytuację uczenia się poprzez nasiąkanie (1993). Dynamika obrazów telewizyj-
nych wpłynęła na pojawienie się w rysunkach dziecięcych problemu związanego z ru-
chem. Kształty obserwowane przez dzieci na ekranie telewizyjnym przemieszczają się 
z różną prędkością, ulegają deformacjom zmieniającym ich rozpoznawalność (np. w fil-
mach o tematyce fantastycznej wprowadzane są elementy dynamicznie poruszające się, 
o niespotykanych na co dzień skrótach perspektywicznych a także przedmioty imitujące 
promieniowanie świetlne, obiekty szybko oddalające się lub zbliżające). Wielokrotne do-
świadczenia percepcyjne z poruszającymi się obiektami pozwalają dzieciom na wytwo-
rzenie określonego wzorca ułatwiającego późniejsze ich rozpoznawanie. Wiedza ta 
wpływa na formalne zmiany w pracach plastycznych, takie jak: kolor, kształt, sposób 
budowania przestrzeni na płaszczyźnie. Lurçat uważa, że jeśli faza ideograficzna nie wy-
daje się zmodyfikowana, to faza następująca po niej, stanowiąca strukturę wzorów gra-

2) Dokładnie fazy rozwoju aktywności rysunkowej dzieci w wieku 3–7 lat opisują m.in.: 
Stefan Szuman (1927/1990), Wiktor Lowenfeld (1977), Stanisław Popek (1978), Rudolf Arnhe-
im (1978), Anna Trojanowska (1988), Urszula Szuścik (2006).

3) Według Philippa Wallona (1993) świat oglądany lub spostrzegany dotykowo. PS
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ficznych, wydaje się bardziej otwarta na wpływy telewizyjne. Oddziaływanie telewizji 
manifestuje się w przekształcaniu schematów rysunkowych dzieci poprzez dodawanie 
zaobserwowanych elementów lub przez całkowite zastąpienie ich gotowymi wzorami 
przeniesionymi z telewizji (np. rysunek Kaczora Donalda). Włączenie takiego wzoru do 
aktywności rysunkowej poprzez częste powtarzanie go autorka nazywa formą impregno-
waną. Telewizja może być źródłem kreacji, ale w przypadku zastosowania formy impre-
gnowanej może hamować rozwój wizji plastycznych dzieci i młodzieży. Jednak według 
autorki, „modele telewizyjne nie dokonały ewolucji rysunku dziecka”, ponieważ „Model 
Wewnętrzny stanowi trwałą podstawę, która skutecznie opiera się najróżniejszym wpły-
wom” (za: Wallon, Combier, Engelhart, 1993, s. 130).

Howard Gardner (1980) przytacza przykład z życia swojego syna Jerry’ego, który 
natychmiast po przyjściu ze szkoły rysował postać Batmana. Początkowo był to wzór 
dość wiernie przeniesiony z  ekranu, jednak częstotliwość rysowania sprawiała, że 
dziecko odchodziło od  pierwowzoru, przetwarzając wizerunek bohatera w  rysunek 
„własny”.

Wpływ mediów na twórczość rysunkową dzieci przedszkolnych badała również 
Maria Stasiakiewicz (2000), która zwróciła uwagę na zgoła odmienny problem. Wska-
zała na agresorodną funkcję programów telewizyjnych, gier komputerowych, filmów 
przesiąkniętych przemocą i okrucieństwem oraz na ich wpływ na kształtowanie się sfery 
duchowej dziecka. Jednocześnie badania jej wykazały niewielki wpływ telewizyjnych 
przedstawień na treści artystycznego obrazowania stosowane przez dzieci w rysunkach. 
Według autorki, dzieci chętnie mówią o programach telewizyjnych, naśladują bohate-
rów, cytują ich wypowiedzi, sposób mówienia, ale nie potrafią tego przedstawić w for-
mie rysunkowej. Swoje prace często postrzegają jako nieudolne w porównaniu z wielo-
barwnymi, dynamicznymi przedstawieniami telewizyjnymi, co może wpływać 
hamująco na podejmowanie aktywności plastycznej. Omawiane badania wskazują, że 
już najmłodsze dzieci chciałyby swoje rysunki upodobnić do wzorów medialnych, które 
uważają za szczyt osiągnięć plastycznych. Z tego też powodu może dojść do wcześniej-
szego zniekształcenia rysunku spontanicznego dziecka.

Ciekawe dane związane z wpływem rodzaju bodźców na rysunek dzieci przedszkol-
nych można znaleźć w badaniach Marie Anne Samier (za: Wallon, Cambier, Engelhart, 
1993). Autorka poprosiła dzieci o narysowanie słonia, przy czym część dzieci przyglą-
dała się trójwymiarowej figurce zwierzęcia, inne obejrzały jego stylizowany rysunek, 
a  jeszcze inne oglądały szczegółowy rysunek wykonany przez osobę dorosłą. Okaza-
ło się, że dzieci, które widziały figurkę, nie poczyniły żadnych postępów w rysowaniu, 
te, którym pokazywano uproszczony, stylizowany rysunek słonia – poczyniły znaczny 
postęp w przedstawianiu tego zwierzęcia, natomiast w rysunkach dzieci, które patrzy-
ły na rysunek wykonany przez dorosłego człowieka – nastąpił regres. Uproszczony ob-
raz słonia prawdopodobnie jest najbardziej zbliżony do rysunku dziecka, dlatego też ze 
stylizowanej ilustracji uzyskuje ono informacje, które wykorzystuje w swoim rysunku. 
W przypadku figurki słonia, odległej od przedstawień dziecięcych, złożoność reprezen-
tacji wizualnej powoduje niemożność pełnego dostrzeżenia i wykorzystania zawartych 
w  niej informacji, dlatego trójwymiarowe przedstawienia nie wnoszą żadnych zmian 
do twórczości rysunkowej dziecka. Natomiast rysunek wykonany przez człowieka do-
rosłego, wykracza poza granice zdolności percepcyjnego pojmowania dziecka i dlatego 
wpływa zakłócająco na jego spontaniczny rysunek. Badania przytoczone przez Philippe 
Wallona skłaniają autora do konkluzji, że fotografia, jak i inne wzory zewnętrzne, mogą 
wpłynąć bardzo niekorzystnie na rysunek dziecka. Może ono korzystać z wymienionego PS
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typu modeli wówczas, kiedy osiągnie dostateczny stopień dojrzałości percepcyjnej i po-
znawczej. Należy w tym miejscu odwołać się za autorem do modelu wewnętrznego Lu-
queta (1927), który stwierdza, że modelem tym posługują się dzieci przy wykonywaniu 
rysunków z pamięci, ale też w trakcie rysowania przedmiotu, który mają przed oczami. 
Wallon akcentuje znaczenie modelu wewnętrznego jako głównej siły, będącej podstawą 
rysunku, ale jednocześnie zwraca uwagę na model zewnętrzny, który stanowi drugą waż-
ną siłę. Rysunek dziecka jest wypadkową obu modeli. Badania wskazują, że uproszczone 
wzory, szczególnie proponowane w filmach animowanych, mogą być szybko przyswa-
jane przez dzieci, nawet te najmłodsze. Natomiast im bardziej rysunek jest skompliko-
wany i mocniej przypomina rzeczywisty obiekt, tym mniejsze, a nawet żadne może być 
jego oddziaływanie. Jednak kiedy model zewnętrzny jest dla dziecka zbyt skomplikowa-
ny, rysunek ulega specyficznym pogorszeniom. Troska dziecka o przedstawienie tego, co 
widzi, przeszkadza mu w zintegrowaniu zbioru elementów w pewną całość, rysuje ono 
wzór rozkojarzony. W tym przypadku model zewnętrzny, nakładając się na obraz we-
wnętrzny, powoduje zamieszanie w umyśle dziecka i przeszkadza w tworzeniu rysunku 
schematycznego (Wallon, Cambier, Engelhart, 1993). Rysunek taki, mimo iż posiada 
szczegółowe fragmenty, w całości jest mało czytelny (rysunek 8).

BADANIA WŁASNE I

W latach 1999–2000 przeprowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych i li-
ceach ogólnokształcących badania, których celem była próba określenia zmian zacho-
dzących w rozwoju twórczości rysunkowej dzieci i młodzieży pod wpływem obrazów 
proponowanych przez media elektroniczne. Ważnym celem badań było także zebranie 
prac plastycznych dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, które zostały wykonane 
w standardowych warunkach, w tym samym czasie i na te same tematy. W artykule 
tym, z  racji omawianego tematu, odniesiono się tylko do badań przeprowadzonych 
w przedszkolach.

Głównym problemem badawczym było pytanie: Czy i na ile media elektroniczne 
wpływają na zmiany w przedstawieniach rysunkowych dzieci i młodzieży, analizowa-
nych w perspektywie rozwojowej? Jeśli taka zależność istnieje, to czy jest możliwe okre-
ślenie jej cech charakterystycznych? (Didkowska, 2004, 2008).

Opis badań

Od maja 1999 r. do kwietnia 2000 przeprowadzono w wybranych losowo przedszkolach 
Poznania, Torunia i Piły badania, których celem było zebranie prac rysunkowych dzieci 
w wieku od 3 do 7 lat. Dzieci wykonywały prace w trakcie standardowych zajęć przed-
szkolnych prowadzonych przez nauczycielkę przedszkola, czyli przez tzw. naszą panią. 
Do badań przygotowano formularze czystego papieru formatu A4 i kredki. Na dwóch 
osobnych arkuszach dzieci rysowały dwa rysunki – w pierwszej kolejności rysunek czło-
wieka, a następnie rysunek zwierzęcia. Poleceń tych nie poprzedzała pogadanka ani in-
na metoda pracy z dzieckiem, mogąca być dodatkową inspiracją do wykonania rysun-
ków. Dzieci przedszkolne nie były ograniczane czasowo w trakcie pracy. W ten sposób 
otrzymano 660 rysunków 330 dzieci przedszkolnych. Przebadane dzieci podzielono na 
grupy według kryterium wieku i płci. Otrzymano 40 rysunków chłopców i 40 rysun-
ków dziewcząt w każdej grupie wiekowej. PS
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BERNADETA DIDKOWSKA92

Metoda oceny prac rysunkowych

Zadanie „Narysuj człowieka” jest najczęściej stosowaną formą badania aktywności pla-
stycznej najmłodszej grupy wiekowej (Burt, 1921; Szuman, 1927/1990; Lowenfeld, Bri-
tain, 1947/1977; Hornowski, 1970/1982; Popek, 1978). Również charakterystyka przed-
stawienia zwierzęcia rysowanego przez dzieci przedszkolne jest opisana w  literaturze 
przedmiotu (Szuman, 1927/1990; Lowenfeld, 1947/1977; Popek, 1978). Dlatego otrzy-
many materiał badawczy i jego analiza mogła stanowić podstawę porównań z wynikami 
badań wcześniejszych. Istotny był nie tylko temat, ale przede wszystkim te jakości wizu-
alne, do których odwołują się wcześniejsze charakterystyki i które są dobrze znane i opi-
sane w literaturze przedmiotu. Dlatego też zaprojektowano odpowiednie tabele, w któ-
rych analizowane prace kwalifikowano jako: 1) bazgroty – bezładne kreski, które 
przybierają różne kształty, w tym także kółka, przedstawienie postaci ludzkiej czy zwie-
rzęcej o charakterze wyobrażeniowym – poprzez czynność nazwania jej przez dziecko; 
2) głowonogi – koło oznaczające głowę, do którego dziecko dorysowuje tylko wydłużo-
ne kreski, czy też inne mniejsze koła; 3) schemat – rysunek wysoce indywidualny, do 
którego dziecko dochodzi po wielu eksperymentach, cechujący się zmiennością i  ela-
stycznością; reprezentacja pojęcia a nie konkretnego przedmiotu, może być rysunkiem 
bardzo złożonym albo ubogim symbolem (różnice zależą między innymi od osobowo-
ści, zdolności dziecka, jak również charakteru stymulacji); w analizowanych tematach 
schemat nie jest podobny do żadnego człowieka czy konkretnego zwierzęcia, ma jednak 
konstrukcję reprezentującą w pewien prosty, naiwny sposób budowę ciała ludzkiego, 
bądź ogólnie zwierzęcego; 4) wzór – rysunek schematyczny, nie oryginalny, wyraźnie za-
czerpnięty przez dziecko z  książek, komiksów czy filmów rysunkowych, wyuczony 
i często powtarzany, może być zawsze taki sam i wtedy mówimy o formie impregnowa-
nej, albo może ulegać indywidualnej modyfikacji i w ten sposób zbliżać się do typu; 5) 
typ – typ rysunkowy jest doskonałym schematem; jest to udoskonalony, poprawnie zbudo-
wany, z pełną charakterystyką konkretny obiekt; typ podobnie jak schemat powstaje od 
wewnątrz jako ekstrakt wzoru natury, ale nie jest jego wierną kopią; do typu dochodzą 
tylko dzieci zdolne, o ile wpływ obcych wzorów nie wpłynie na jakość rysunku (Szu-
man, 1927/1990; Lowenfeld, 1977; Popek, 1978); 6) przejście – rysunki będące w jednej 
fazie rysunkowej z wyraźnymi elementami fazy następnej.

Dodatkowo odnotowywano rysunki nawiązujące do konkretnych postaci realnych 
i  medialnych, określonych wzorów zwierzęcia rozpoznawalnego poprzez dorysowane 
atrybuty.

Analizy potwierdziły, że dzieci w wieku od 3 do 7 lat stosunkowo wcześnie odwołu-
ją się do wzorów proponowanych przez filmy animowane, książeczki dla dzieci, liczne 
reklamy i gadżety będące kopiami znanych postaci bajkowych. W analizowanych ry-
sunkach pojawiły się wzory, które istotnie odbiegają od schematów wewnętrznych wy-
pracowanych przez dziecko. Coraz częściej obserwowano zanik, a w skrajnych przypad-
kach wyraźne zmniejszenie aktywności dzieci w zakresie spontanicznego rysunku.

BADANIA WŁASNE II

Mając na uwadze znaczenie aktywności rysunkowej dla prawidłowego rozwoju każdego 
człowieka i jednocześnie świadomość dynamicznych zmian dokonujących się w świecie 
współczesnym badania prowadzone w latach 1999–2000 zostały powtórzone po upły-PS
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wie dziecięciu lat. Celem badań replikacyjnych była ponowna próba dokonania charak-
terystyki rozwoju twórczości rysunkowej dzieci w wieku 3–6 lat. Dlatego też dzieci mia-
ły za zadanie, tak jak w  badaniu I, narysować postać człowieka i  zwierzęcia. 
Zastosowanie takiej procedury badawczej dało możliwość uzyskania materiału porów-
nawczego w stosunku do wyników z wcześniejszych badań własnych oraz danych z lite-
ratury przedmiotu.

Dynamiczny rozwój środków komunikacji, który dokonał się w ciągu ostatnich lat 
sprawił, że tym razem konieczne wydawało się konfrontowanie rysunku dziecka nie tyl-
ko z obrazem medialnym, lecz także z całą audiosferą tworzoną przez współczesną kul-
turę. Stąd badacza interesowało: Czy oddziaływanie współczesnej kultury, także zwią-
zanej z obrazem medialnym, wpływa na aktywność rysunkową dzieci w wieku 3–6 lat 
i czy jest to widoczne w ich pracach?

Opis badań

Badania przeprowadzono w latach 2011–2012 w trzech przedszkolach na terenie Toru-
nia, w jednym przedszkolu w Inowrocławiu i jednym w Gdańsku. Procedura badawcza 
była wzorowana na badaniach z roku 1999/2000. Dodatkowo przeprowadzono badania 
wśród 37 dzieci przedszkolnych w wieku od 2 do 3 lat. Łącznie przeanalizowano 660 
rysunków dzieci przedszkolnych w wieku 2–6 lat.

Przedszkola biorące udział w badaniach to dwa przedszkola publiczne i trzy prywat-
ne. Zajęcia plastyczne w tych placówkach należą programowo do zajęć edukacyjnych. 
Nauczyciele deklarują, że zajęcia plastyczne odbywają się codziennie. W trzech przed-
szkolach dodatkowo (w dwóch raz w tygodniu, w jednym dwa razy w tygodniu), zajęcia 
prowadzone są przez plastyka. Dzieci mogą także rysować w wolnych chwilach – pod-
stawowe materiały plastyczne (papier, kredki, czasem pastele) są dostępne w wyodręb-
nionym kąciku plastycznym. Tylko jedno z przedszkoli, ze względu na ograniczenia bu-
dżetowe, wskazuje na brak narzędzi plastycznych (posiadają tylko mało atrakcyjne 
kredki ołówkowe)4).

Metoda oceny prac rysunkowych

Wstępny ogląd otrzymanego materiału badawczego wykazał duże zróżnicowanie prac 
plastycznych. Obok rysunków typowych dla omawianego wieku wystąpiły prace cha-
rakterystyczne dla dzieci w wieku 7–9 lat. Stąd w analizach prac pojawiła się koniecz-
ność wyodrębnienia dodatkowych jakości wizualnych, nie występujących we wcześniej-
szych badaniach. Ponieważ różnice dotyczyły organizacji płaszczyzny, dlatego analizie 
poddano dodatkowo takie jakości wizualne jak: 1) kompozycja peryferyjna – wiążąca się 
bardzo często z miniaturyzacją kształtów i zamieszczaniem głównej akcji w dolnym lub 
górnym narożniku kartki papieru; 2) przestrzeń cielesna – związana z  rozumieniem 

4) W dalszej części będę oznaczała jako: przedszkole I – prywatne przedszkole w Toruniu, 
gdzie prowadzone są dodatkowe zajęcia z plastykiem raz tygodniu; przedszkole II – publiczne 
przedszkole w Inowrocławiu, gdzie nie ma dodatkowych zajęć plastycznych; przedszkole III – 
prywatne przedszkole w Toruniu, gdzie dodatkowe zajęcia plastyczne z plastykiem odbywają się 
dwa razy w tygodniu; przedszkole IV – prywatne przedszkole w Toruniu, gdzie zajęcia plastycz-
ne prowadzone są przez nauczycielki przedszkola; przedszkole V – publiczne przedszkole 
w Gdańsku, gdzie dodatkowe zajęcia plastyczne z plastykiem prowadzone są raz w tygodniu. PS
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BERNADETA DIDKOWSKA94

przestrzeni przez dziecko jako jakości znajdującej się wokół, związanej z nim samym i je-
go ciałem; 3) przestrzeń pasowa – pas dolny to plan pierwszy, pas wyższy to plan dalszy; 
linia podstawy u dołu kartki oznaczająca najczęściej ziemię a u góry kartki niebo, prze-
strzeń między linią podstawy a linią nieba dziecko określa jako powietrze; 4) płaszczy-
zna – przestrzeń między liniami podstawy ziemi i nieba nabiera znaczenia, linia podsta-
wy przypomina linię horyzontu ale jeszcze nią nie jest; 5) topografia – łączenie rzutu 
poziomego z pionowym, obiekty przedstawione są w swoim najbardziej charakterystycz-
nym widoku.

Z powodu dużych różnic między rysunkami otrzymanymi z poszczególnych przed-
szkoli, konieczne było wprowadzenie dodatkowych analiz. Porównywano prace dzieci 
między grupami wiekowymi, chłopcami i dziewczętami, co miało miejsce we wcześniej-
szych badaniach. Uwzględniono także czynnik związany z profesjonalnym prowadzeniem 
zajęć przez plastyka. Analizowano rozwiązania płaszczyzny rysunku pod kątem jego wy-
pełnienia zgodnie z trzem kategoriami: tło puste, lekko zaznaczone, wypełnione.

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI RYSUNKOWEJ DZIECI W WIEKU 2–6 LAT

Rysunek dzieci w wieku 2 lat

Dominują bazgroty (81%) o charakterze kierunkowym. Małe dzieci już na tym etapie 
eksperymentują z narzędziem, obok klasycznej linearnej „bazgraniny” pojawiają się ko-
lorowe, kontrastowe, intensywne plamy, uzyskane przez mocne operowanie pastelami 
olejnymi. Większość dzieci potrafi już zamknąć kształt koła, pojawiają się bazgroty wy-
raźnie nawiązujące do głowonogów (10%), a nawet same głowonogi (9%). Rysunki te-
matyczne, takie jak człowiek i zwierzę, nie różnią się między sobą. Pojawiają się intere-
sujące komentarze i tytuły prac: mama i tata, bo inaczej nie umiem, bo nauczyć się muszę; 
kret pod ziemią jest; Lwa mama i robi łaaa…

Rysunek dzieci w wieku 3 lat

Rysunki podobne są do wykonanych przez dzieci dwuletnie, jednak wyraźnie widać 
rozwój. Obok bazgrot (46%), których więcej jest wśród chłopców (54%) i w przypadku 
zwierzęcia (55%), występują głowonogi (21%), które coraz częściej przypominają sche-
maty (7%). Dzieci najchętniej rysują mamę, tatę, dziadka, babcię albo przedstawiają ca-
łą rodzinę. Wśród rysunków, szczególnie na temat zwierzęcia, pojawiają się przedstawie-
nia rozkojarzone a  także wzory. Jedna z  dziewczynek zamiast zwierzęcia narysowała 
mamę, mówiąc nie potrafię rysować zwierzęcia, bo tak powiedziała mama.

Rysunek dzieci w wieku 4 lat

Wśród rysunków dziewcząt na temat człowieka nie ma już bazgrot, dominują głowono-
gi (33%) i pojawiają się rysunki schematyczne (16%). Chłopcy rysują jeszcze bazgroty 
(23%), uzupełniając je ciekawymi tytułami, np. nurkuję w wodzie, mama i tata w ciem-
nej kopalni, albo mama w deszczu. Interesujący jest fakt adekwatności tematycznej do 
przedstawieniowej, w tym kolorystycznej, np. mama w deszczu to niebieskie linie, suge-
rujące deszcz. Temat zwierzęcia wydaje się trudniejszy, stąd zarówno dziewczęta, jak PS
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i  chłopcy, rysują jeszcze bazgroty nazywane (8%), ale także pojawiają się głowonogi 
(18%) i schematy (34%). Najbardziej rozbudowane plastycznie prace wyraźnie nawiązu-
ją do przedstawień medialnych, np. Batmana, jednorożca (w dwóch bardzo podobnych 
przedstawieniach). Wśród zwierząt obok rysunków psa i kota pojawiają się rysunki mo-
tyli, rybek, dżdżownicy i cała plejada zwierząt egzotycznych. Tak jak dziewczęta chęt-
niej przedstawiają zwierzęta domowe, np. koty, tak chłopcy rysują z upodobaniem np. 
dinozaury i wprowadzają narrację, np. pokazując dodatkowo rysunki pojazdów. Dzieci 
komponując kartkę najczęściej odwołują się do przestrzeni cielesnej (4%), ale pojawiają 
się też przedstawienia rentgenowskie, topografia, a nawet linia podstawy. Wśród prac 
pojawiają się też rysunki rozkojarzone i przedstawienia peryferyjne.

Rysunek dzieci w wieku 5 lat

Rysując człowieka, dziewczęta najczęściej rysują siebie. Ulubionym przedstawieniem jest 
księżniczka. Chętnie też rysują portrety. Chłopcy rysują sylwetkę taty, ale równie chęt-
nie przedstawiają postacie nawiązujące stylistyką do postaci medialnych. W  grupie 
chłopców można jeszcze spotkać rysunki głowonożne (12%), które najczęściej są wtedy 
bardzo ekspresyjne i ciekawe plastycznie. Chłopcy też chętniej niż dziewczęta sięgają do 
przedstawień narracyjnych (8%). Lubią rysować pojazdy i komputery. Prace są dobrze 
zakomponowane. Najczęściej kompozycja wypełnia całą płaszczyznę. Stosowane są od-
wołania do przedstawień sugerujących przestrzeń na płaszczyźnie. Najczęściej jest to li-
nia podstawy (26%). Wyjątek stanowi większość prac jednego z przedszkoli. Tam moż-
na zobaczyć najwięcej rysunków z kompozycją peryferyjną. Pojawiają się przedstawienia 
rozkojarzone (8%).

Rysunek dzieci w wieku 6 lat

Wszystkie dziewczęta, rysując człowieka, posługują się schematem. W większości jed-
nak schemat ten ma wyraźne elementy wzorów zewnętrznych, dlatego też trudno go 
jednoznacznie zdefiniować. Mieści się między wzorem, schematem a typem. Pojawiają 
się przedstawienia portretowe (8%). Rysunki chłopców ciągle mieszczą się między ba-
zgrotą a typem charakterystycznym. Prace są bardziej dynamiczne, odwołują się do cie-
kawych komentarzy i sięgają do wzorów medialnych oraz rysunków narracyjnych. Ry-
sunek zwierzęcia sprawia więcej trudności zarówno dziewczętom, jak i  chłopcom. 
W tym przypadku wyraźniej widać wpływy wzorów zewnętrznych. Obok psów i kotów 
chętnie rysowane są ryby, motyle, pająki, dżdżownice, żyrafy, słonie i inne zwierzęta eg-
zotyczne, w tym rafy koralowe, węże i patyczaki. Widoczna jest polaryzacja aktywności 
twórczej dziecka. Z jednej strony zwierzęta stosunkowo często pokazywane są w ujęciu 
peryferyjnym (chłopcy z przedszkola II: 48%), a rysunki „tworzone są parami”, z drugiej 
zaś komponowana jest cała płaszczyzna, wprowadzane są różnorodne sposoby tworzenia 
iluzji przestrzeni na płaszczyźnie, takie jak: perspektywa cielesna, wielkość intencjonal-
na, płaszczyzna, linia podstawy, topografia i przedstawienia rentgenowskie.

Ogólna charakterystyka rysunków dzieci w wieku 2–6 lat

Twórczość rysunkowa dzieci w wieku 2–6 lat podlega wyrazistemu rozwojowi i określo-
nej fazowości. W stosunku do opisów zawartych w literaturze przedmiotu widoczna jest 
akceleracja. Już dwuletnie dzieci potrafią zamykać koło, a ich bazgroty są wyraźnie kie- PS
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runkowe i nazywane. Dzieci rozwijają się w swoim indywidualnym tempie, dlatego w po-
szczególnych grupach wiekowych widać duże zróżnicowanie prac plastycznych. Obok 
bazgrot powstają wypracowane schematy nawiązujące do typu, kompozycje są albo pery-
feryjne, albo – wręcz przeciwnie – wypracowane i najczęściej odwołują się do linii pod-
stawy. Analiza otrzymanego materiału badawczego wskazuje, że postać człowieka jest te-
matem, do którego dzieci odwołują się chętnie. Znacznie więcej trudności sprawia im 
rysunek zwierzęcia. Widoczne są także różnice w  twórczości rysunkowej chłopców 
i dziewcząt. Fazowość w rysunkach wskazuje, że dziewczęta rozwijają się nieco szybciej. 
Kiedy w rysunkach chłopców występują jeszcze pojedyncze głowonogi, a nawet bazgroty, 
dziewczęta najczęściej operują wypracowanym schematem. Ich rysunki są bardziej deko-
racyjne i  zawierają sporo detali w postaci spinek, guzików, korali. Chłopcy natomiast 
wprowadzają ekspresję. Ich przedstawienia są bardziej dynamiczne, często odwołują się 
do ruchu i narracji. Obok postaci ludzi i zwierząt chętnie rysują pojazdy. Postać ludzka 
w pracach dziewcząt to autoportret, wizerunki koleżanek i mam, w tym najczęściej jest to 
królewna, księżniczka z piękną koroną na głowie. Chłopcy rysują tatę, dziadka i kolegę. 
Chętnie też nawiązują do fantastycznych bohaterów medialnych, takich jak np. Batman, 
wojownicy Ninja czy Wilkołak. Zwierzęta dziewcząt to najczęściej te domowe – koty 
i psy, a chłopców – pająki, rybki i chomiki. Wszyscy chętnie rysują zwierzęta egzotyczne. 
Prace często powstają „dwójkami”, bo dzieci „odpatrują” od siebie. Analizowane rysunki 
wskazują na bardzo duże różnice między powstałymi w przedszkolach, w których zajęcia 
plastyczne wplecione są w codzienne zajęcia edukacyjne, a tymi, w których realizowane 
są dodatkowe zajęcia plastyczne prowadzone przez plastyka. Już samo podejście dzieci do 
proponowanych zajęć wzbudziło pewien niepokój. Tam, gdzie stymulowana jest aktyw-
ność plastyczna, dzieci podchodziły do zaproponowanych tematów z wielkim entuzja-
zmem i zaciekawieniem. Rysowały z dużym zaangażowaniem i radością. Chętnie opo-
wiadały i  komentowały swoją pracę. Dobrze operowały, a  nawet eksperymentowały 
z narzędziem plastycznym. Ich prace to duże, śmiałe, często oryginalne przedstawienia 
tematyczne, pojawiały się też portrety. Dzieci dbały o wypełnienie całej kartki i nie nu-
dziły się w trakcie rysowania. Jednak wydaje się, że pewne czynności wykonywały me-

RYSUNEK 1. Paweł (6 l.) przedszkole II, kompozycja peryferyjnaPS
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chanicznie i bez większego zrozumienia, stąd np. prace z ciekawymi kolorowymi ramka-
mi, w  środku których narysowane są nieproporcjonalnie małe głowy, niedokończone 
portrety, czy przerwanie „zarysowywania” tła. Inaczej przebiegały badania w przedszkolu 
„bez plastyka”. Tam dzieci do pracy podeszły z lekkim niepokojem, szczególnie do tema-
tu drugiego – „narysuj zwierzę”. Niektóre z nich zaczęły nawet mówić, że nie potrafią, że 
to trudne. Początkowo zaczynały rysować, po czym gniotły kartki i ponownie rysowały, 
ale już na nowej. Z zaciekawieniem zerkały do prac osób blisko siedzących. Zachęcane do 
rysowania, po pierwszych nieporadnych próbach, również zaangażowały się w  pracę. 
W efekcie powstały szczere, ciekawe wypowiedzi plastyczne. Jednak to w tym przedszko-
lu powstało najwięcej kompozycji peryferyjnych.

RYSUNEK 2. Adrian (6 l.), przedszkole III, schemat

RYSUNEK 3. Anna (6 l.), przedszkole IV, wzór
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Analiza prac rysunkowych wskazuje, że rysunki dzieci są wynikiem silnych wpły-
wów zewnętrznych. Powstają rysunki, które trudno jednoznacznie zdefiniować. Przed-
stawienia mieszczą się między samodzielnie wypracowanym schematem, nieporadnie 
przerysowanym wzorem i nakładają się na wypracowany rysunek typu. Problem ten ilu-
strują przykłady rysunków ryby (rys. 2, 3, 4).

Rysowane zwierzęta są często mało oryginalne i bardzo podobne we wszystkich pra-
cach. Istotą różnicy jest bardziej nieporadność manualna niż podstawa modelu we-
wnętrznego, tak istotnego dla tej grupy wiekowej. Dzieci z dumą rysują wzory, które naj-
częściej charakteryzują się stosunkowo sztywną kreską i  brakiem wypełnienia 
kolorystycznego obszaru ograniczonego konturem.

RYSUNEK 4. Natalia (6 l.), przedszkole III, typ charakterystyczny

RYSUNEK 5. Daria (6 l.), przedszkole II, wzór
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Niewątpliwie to ten typ rysowania najbardziej zbliżony jest do formy impregnowanej, 
o której pisze Lurçat. Pojawiają się rysunki rozkojarzone, na które w swoich badaniach 
wskazuje Samier (za: Wallon, Cambier, Engelhart, 1993).

Dzieci coraz częściej mają kłopoty z komponowaniem pracy. Obok kompozycji pe-
ryferyjnych, pojawiają się pełne uroku rysunki, na których postać/zwierzę „dopasowuje 
się” do rozmiarów kartki. Dziecko zmienia proporcje, ale w ten sposób przedstawia całe 
sylwety. Na tle takich przedstawień, wyróżniają się dwa rysunki (z różnych przedszkoli) 
postaci ludzkiej, które nie mają głowy. Dzieci wyraźnie zaczęły swoją kompozycję od 
nóg. W przypadku jednego z tych rysunków, chłopiec po namowie nauczyciela wziął 
dodatkową kartę i dorysował na niej głowę, w drugim przypadku, dziecku w niczym nie 

RYSUNEK 6. Wiktoria (6 l.), przedszkole II, forma impregnowana

RYSUNEK 7. Weronika (5 l.), przedszkole II, forma impregnowana
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przeszkadzał brak głowy w rysunku ojca. Omawiany problem ilustrują rysunki na temat 
„człowiek” (rys. 9, 10, 11, 12, 13a, 13b).

Wydaje się, że wpływ wzorów zewnętrznych jest istotnym czynnikiem zmieniają-
cym rysunek dziecka i nie jest ważne, że wprowadzane są postacie i zwierzęta medial-

RYSUNEK 8. Kuba (6 l.), przedszkole II, rysunek rozkojarzony

RYSUNEK 9. Basia (6 l.), przedszkole I, tata RYSUNEK 10. Klara (5 l.), przedszkole I, portret taty
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RYSUNEK 11. Kuba (6 l.), przedszkole I, autoportret RYSUNEK 12. Kajetan (6 l.), przedszkole II, tata

RYSUNEK 13a. Igor (6 l.) tata RYSUNEK 13b. głowa do rysunku PS
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BERNADETA DIDKOWSKA102

ne. Wzór przyjęty z mediów może być rozwiązaniem twórczym, pod warunkiem, że 
zostanie przetworzony przez dziecko. Badania dowodzą, że dzieci uzdolnione pla-
stycznie szybko sięgają po wzory medialne, lecz równie szybko nadają im rys indywi-
dualny, przetwarzając wzór. „Dzieci mają łatwość naśladowania, i to wielokrotnego, 
a więc często cudzy pomysł zostaje ozdobiony własnymi dodatkami, a te znowu po-
wtarzane są przez pierwszego autora. Na koniec trudno ustalić, kto kogo naśladuje” 
(Czerwosz, 1986, s. 63).

RYSUNEK 14. Lena (4 l.), przedszkole II

RYSUNEK 15. Oliwia (4 l.), przedszkole II
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ZALETY AKTYWNOŚCI PLASTYCZNEJ

Wskazuje się, że małe dzieci chętnie podejmują się każdego tematu rysunkowego, bo 
nie dostrzegają żadnych trudności. Wydaje się jednak, że współcześnie ilość, bogac-
two i  atrakcyjność różnorodnych programów telewizyjnych, gier komputerowych, 
mechanicznych zabawek, a także książeczek jest tak wielka, że dziecko nie ma czasu 
na rysunek. W konfrontacji z kolorowym światem mediów kredka może wydawać się 
mało atrakcyjna. Zbyt szybkie ocenianie, i ciągłe konfrontowanie rysunku z konwen-
cją realizmu, budzi w młodych twórcach zbytni krytycyzm wobec twórczości własnej, 
co może prowadzić do zaniechania tej czynności. Zdarza się, że do przedszkoli przy-
chodzą dzieci, które nigdy nie trzymały w ręku ołówka, kredki. Okazuje się, że rodzi-
ce nie dają dzieciom odpowiednich narzędzi, bo nie przywiązują specjalnej wagi do 
rodzaju aktywności, która często wiąże się z niepotrzebnym bałaganem, zniszczonym 
obrusem czy zabrudzoną ścianą. Lekceważą bazgranie swojego dziecka, ponieważ 
umiejętność rysowania, w ich mniemaniu, nie warunkuje w istotny sposób funkcjo-
nowania człowieka w naszej kulturze, w przeciwieństwie np. do opanowania umiejęt-
ności mówienia, czytania czy liczenia.

Sądzę, że podejście do procesu edukacji, ukierunkowuje zarówno rodziców, jak 
i nieco już starsze dzieci, na osiąganie wyników „mierzalnych” przy pomocy testów. Tak 
więc przedmiotem troski rodziców jest nastawienie na konkret edukacyjny, który będzie 
w przyszłości przepustką do kariery ich latorośli, a nie rysowanie czy malowanie. Dlate-
go też prościej jest układać wspólnie z dzieckiem puzzle, co prowadzi do odtworzenia 
obrazu „na wzór i podobieństwo” i rozwijanie zadaniowości, która w przeciwieństwie do 
kreatywności, liczy się we współczesnym modelu edukacyjnym. Poza tym, jakże trudno 
stwierdzić, czy rysunek dziecka jest „dobry”. Na przykład te bazgroty, czy bazgroły, ma-
zanie kredką bez celu, czy to jest piękne? Na szóstkę, czy nie?

Rzeczywiście bazgrota jest trudna do zweryfikowania, często podlega ocenie dale-
kiej od dziecięcej logiki i rodzice, niekiedy, oglądając takie rysunki, mówią: śliczne. Taką 
nic nie znaczącą oceną, pozornie wspierają dziecko, w rzeczywistości zniechęcając do ak-
tywności plastycznej. Spontaniczne rysunki powstają wtedy, gdy dziecko ma pełną swo-
bodę twórczego wyrażania tego co przeżywa, bez jakiejkolwiek presji czy też ustalania 
pułapu osiągnięć.

Większość dorosłych nie posuwa się w rozwoju swoich umiejętności rysunkowych 
ponad poziom, który osiągnęli w wieku 9–10 lat. Mówią z fałszywą „dumą”, że nie 
mają „takich” (w domyśle – plastycznych) zdolności i nawet narysowanie prostej kre-
ski sprawia im trudność. Takie podejście może się niestety przekładać bezpośrednio 
na zachowania dziecka. W  ten sposób czynność, która – jak dowodzi psychologia 
(Piaget, 1966, 1992; Piaget, Inhelder, 1993; Wygotski, 1970, 1989) jest, obok gawo-
rzenia, drugim z  rodzajów aktywności najważniejszych dla prawidłowego rozwoju 
każdego człowieka, wiązana jest przede wszystkim ze zdolnościami plastycznymi. 
Wydaje się, że we współczesnym świecie rodzice zbyt łatwo zrzekają się swych zadań 
rodzicielskich na rzecz zwykłej wygody i w ten sposób, programy telewizyjne, w tym 
reklamy i filmy nie zawsze przeznaczone dla bardzo młodego widza, mają wpływ na 
rozwój, kulturę i zachowanie dziecka. Również nauczyciele przedszkolni nie zawsze 
pamiętają o  konieczności stymulowania twórczości plastycznej. Samo wystawienie 
pudła z kredkami i przyzwolenie dzieciom na to, by w wolnych chwilach porysowały 
sobie to zdecydowanie za mało.
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ZNACZENIE RYSUNKU SPONTANICZNEGO

W kontekście przedstawionych wyników badań bardzo istotne wydaje się uświadamia-
nie roli rysunku spontanicznego, jego wagi dla rozwoju człowieka.

Bazgrota jest podstawą każdego języka obrazkowego. Rozwija się, podobnie jak ję-
zyk werbalny, według własnych praw i ma własną czytelną i wewnętrzną logikę. „Jest 
wyrazem nieuświadomionego intuicyjnego źródła twórczości. Archaicznego zachowa-
nia ludzi, wiedzionego pierwotnym instynktem twórczym. Dziecko nie naśladuje natu-
ry. Bazgrota nie służy celom estetycznym, a zaspokojeniu potrzeby wyrazu ekspresji ru-
chu. Jest nowym doświadczeniem, które zdobywa dziecko” (Szuścik, 2009, s.  63). 
Rysowanie dla dziecka jest nie tylko przyjemnym zajęciem, jest także środkiem pozwa-
lającym mu ustanowić pewne związki i nadać konkretny kształt myślom, które mogą 
być dla niego ważne. Widoczny jest rozwój pojęć oraz stosunek tych pojęć do rzeczywi-
stości. Jest to ważny czynnik percepcyjno-poznawczy, którego rozumienie może do-
pomóc w pojęciu procesów myślowych dziecka a nawet określić jego rozwój intelektual-
ny. Dla każdego, kto obserwował bazgrzące dziecko, oczywiste jest, że rysunek ten 
ważny jest dla jego rozwoju emocjonalnego. Ołówek/pisak/kreda/patyk/pędzel w ręku 
dziecka prowokuje je do wyrażenia swoim ciałem, gestami, grymasami twarzy „wszyst-
kiego”. Dziecko „wtapia” się w wydarzenia przedstawiane na kartce i w ten sposób roz-
ładowuje napięcia i  lęki. Rysując, dopasowuje zewnętrzny świat do swoich wewnętrz-
nych potrzeb. Ilustruje swoje przeżycia, dlatego też często rozmawia w trakcie tworzenia 
i po wykonaniu rysunku. Rozmowa ta niekiedy przechodzi w wydawanie odgłosów pa-
sujących do narysowanego „przedmiotu”. W ten sposób dziecko nie tylko komunikuje 
innym swoje przeżycia, lecz także dopasowuje słowa do kształtów (Lowenfeld, Britain, 
1977; Stasiakiewicz, 2000; Szuścik, 2006). Niewątpliwie rysunek może, już na tym eta-
pie, stymulować rozwój myślenia twórczego (Limont, 1994, 1996). Jest ważny dla roz-
woju tożsamości dziecka. W sposób zasadniczy wpływa na koordynację wzrokowo-
-ruchową (Arnheim, 1978). Dziecko bazgrzące wyrabia sobie odpowiednią motorykę 
ramienia i całego nadgarstka, co po osiągnięciu miękkości i płynności ruchu, pozwala 
swobodnie kreślić nie tylko linie, ale i (w miarę rozwoju) koła, różne kąty, które następ-
nie potrafi łączyć, tworząc w ten sposób dowolne konfiguracje. Zupełnie inaczej wyglą-
da motoryka małego dziecka, które zbyt szybko zaczyna operować myszką i klawiaturą 
komputera. Jego ruchy są sztywne, wręcz kanciaste. To właśnie w zaniku rysunku spon-
tanicznego można upatrywać jedną z przyczyn trudności młodych ludzi m.in. z pisa-
niem na dobrym poziomie graficznym. Bazgrota również sprzyja rozwojowi obu pół-
kul mózgowych, lewej: werbalno-analitycznej i prawej: wizualno-przestrzennej. Dlatego 
tak ważne wydaje się dzisiaj zwrócenie uwagi na to, aby życie dziecka kształtować tak, 
by słowa nie przysłoniły całkowicie pozostałych rodzajów rzeczywistości. Rysowanie jest 
skutecznym sposobem uzyskiwania dostępu do funkcji prawej półkuli. Nauka patrzenia 
przez rysunek może pomóc dzieciom wyrosnąć na dorosłych, którzy będą wykorzysty-
wali swój cały mózg (Edwards, 2006).

ZAKOŃCZENIE

Wydaje się, że ponad stuletnie badania nad twórczością rysunkową dzieci i młodzieży, 
które wyraźnie uświadamiają, jak ważna jest to aktywność dla prawidłowego rozwoju 
każdego człowieka, w kulturze „obrazu”, przestaje mieć znaczenie.PS
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A jednak upływ czasu, który dzieli opis pierwszych analizowanych rysunków od tych 
tworzonych przez współczesne dzieci, nie zdezaktualizował ich znaczenia. Rysunki dzieci 
ciągle są wykorzystywane w technikach projekcyjnych czy też psychometrycznych techni-
kach badawczych jako poważne źródło wiedzy o osobowości, a także o rozwoju umysło-
wym dziecka. Wysiłek pierwszych badaczy, takich jak: Luquet, Szuman, Lovenfeld skie-
rowany był na wskazanie wartości spontanicznego rysunku dziecka, pokazanie jego roli 
dla prawidłowego rozwoju ze szczególnym zaakcentowaniem konieczności samodzielnej 
pracy twórczej dziecka, w której nauczyciel jest tylko przewodnikiem, dyskretnym ob-
serwatorem i  ewentualnym doradcą. Przedwczesne nauczanie realistycznego odtwarza-
nia otaczającego świata, nakłanianie dziecka do rysowania „jak dorosły”, nie tylko osłabia 
jego twórczość, lecz także niweczy naturalną drogę rozwoju. To, co dziecko przedstawia 
w swoich pracach rysunkowych, jest wypadkową jego wiedzy i widzenia. Zarówno wie-
dza, jak i spostrzeżenia związane są nie tylko z osobowością dziecka, z jego emocjami, na-
stawieniem i inteligencją, lecz także podlegają ciągłym zmianom uzależnionym od czyn-
ników zewnętrznych – kolejnych konwencji i zjawisk kulturowych. Nie bez znaczenia jest 
tu z pewnością rozwój oka i fakt uczenia się korzystania z widzenia.

Spontaniczny rysunek dziecka od zawsze rozwijał i nadal rozwija wszystkie funkcje 
psychiczne, tj. spostrzeganie, myślenie, emocje i wyobraźnię, dlatego może pełnić funk-
cję diagnostyczną. Dodatkowo uwalnia, w trakcie tworzenia, pozytywną energię. Anali-
zy otrzymanego materiału badawczego jednoznacznie wykazały, że współczesna kultura 
wizualna, w tym ta związana z obrazem medialnym, wpływa na aktywność rysunkową 
dzieci w wieku 3–6 lat, co jest widoczne w ich rysunkach. Wielość i atrakcyjność obra-
zów zewnętrznych wpływa na ciągłą konfrontację modelu zewnętrznego z modelem we-
wnętrznym, co bezpośrednio modyfikuje fazę ideograficzną. Obraz medialny może być 
zarówno inspiracją (wzór przetwarzany), jak i inhibitorem aktywności rysunkowej dziec-
ka ( forma impregnowana, wzór rozkojarzony). Wykazane różnice w pracach plastycznych 
i opisane podejście do rysowania, zaobserwowane w różnych przedszkolach, mogą wska-
zywać, jak ważne jest mądre stymulowanie aktywności plastycznej. Niedopuszczalne 
jest zarówno ignorowanie przez dorosłych tej aktywności, wynikające z przeświadcze-
nia, że jak dziecko zechce, to samo zacznie rysować, jak również nadmierne narzucanie 
stylu rozumianego tylko przez nauczyciela.

Należy pamiętać, że każde dziecko posiada potencjalne zdolności w tym kierunku. 
Współczesnemu przedszkolakowi nie wystarczą kredki ołówkowe. Narzędzia plastyczne 
mogą/powinny być atrakcyjne dla dziecka. Pastele olejne, farby, szerokie pędzle, propor-
cjonalne do narzędzia kartki, modelina, wycinanki, wydzieranki, aparat fotograficzny, 
a nawet kamera to świetny pretekst do twórczej, artystycznej zabawy. Pozwólmy dzie-
ciom rysować, bo bazgrzące dziecko to dziecko uczące się i szczęśliwe.
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CHILDREN’S SPONTANEOUS DRAWING – A NECESSARY PLAY 
ACTIVITY OR A USELESS MESS? THE INFLUENCE OF ELECTRONIC 

MEDIA ON CHANGES IN CHILDREN’S DRAWING SCHEMAS

Abstract: The issue of child drawing art-
work has been widely described in the liter-
ature and a lot of research on this problem 
has been conducted with the use of various 
research methods. This research has found, 
among other things, that the development 
of child artwork goes through phases. The 
general outline of these developmental 
phases has not changed to this day. If what 
and how the child draws is the outcome of 
his or her knowledge and vision, it may be 
assumed that the contemporary child draws 
in a different way to the child described in 
the literature on the subject. Both knowl-
edge and perception relate not only to the 
child’s personality, his or her emotions, at-
titudes and intelligence, but they also un-

dergo continuous changes connected with 
external factors in the form of yet another 
conventions and cultural phenomena, in-
cluding, first of all, the dynamically chang-
ing media. The article presents research on 
drawing activity in children aged 2–6 that 
was conducted at an interval of 10 years. 
The description of child drawing artwork 
resulting from the research made it possi-
ble to show not only changes in what and 
how the child draws but, first of all, to de-
fine certain alarming phenomena related to 
child development.

Key words: artwork development, child 
drawing activity, spontaneous drawing, 
schematic stage
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