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 Rysuj!
Wiesław Karolak

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cele ogólne •  wyzwalanie aktywności twórczej,
 •  rozwijanie inwencji twórczej,
 •  odkrywanie przyjemności tworzenia,
 •  rozładowanie negatywnych napięć, emocji, agresji,
 •  przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad obowiązujących 

podczas warsztatów,
 •  integracja dzieci w grupie.

Cele szczegółowe •  wprowadzenie radosnego nastroju wynikającego z zabawy 
twórczej,

 •  stwarzanie atmosfery akceptacji własnego działania 
twórczego,

 •  stwarzanie atmosfery akceptacji działania twórczego innych 
uczestników,

 •  stwarzanie atmosfery przyjaźni i życzliwości,
 •  doskonalenie sprawności manualnych,
 •  doskonalenie koncentracji uwagi,
 •  doskonalenie umiejętności zaprezentowania się na forum 
  grupy.

Metody pracy •  relaksacja,
 •  podające (rozmowa, instruktaż),
 •  ekspresyjne (praktyczne działanie),
 •  prezentacja/konfrontacja (rozmowa o rezultatach).

Pomoce •  sprzęt do odtwarzania muzyki,
 •  płyta z muzyką Cztery pory roku Vivaldiego (lub inna muzyka 

w zależności od uznania prowadzącego zajęcia),
 •  biały papier/kartony o formacie A4, A3 najlepiej gramatury 

220 g/m2 lub powyżej oraz papier pakowy A0,
 •  taśma klejąca do przyklejania kartonu do podłoża (stołu),
 •  różne grubości ołówków (H, HB, B),
 •  kolorowe flamastry i kredki,
 •  opaski na oczy.
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Wstęp

Dobrze, aby nauczyciel posiadał podstawową wiedzę o rysunku: rysunek naskalny z epoki 
kamienia, rysunek historyczny, rysunek w sztuce współczesnej (Międzynarodowe Konkursy 
Rysunku, Biennale rysunku).

Dziś to medium w sztuce o niezwykle szerokim spektrum aktywności: rysowanie palcem na nie-
bie, rysowanie kłodami drewna, rysowanie ogniem, itp.

Pomocna może być np. książka Wiesława Karolaka Rysunek w arteterapiach, twórczości 
i sztuce.

Adresaci

Zajęcia indywidualne i grupowe kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. W szczególności 
do tych posiadających specjalne potrzeby edukacyjne, do dzieci z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej oraz młodszych dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawno-
ści intelektualnej.

Przebieg zajęć

 Przygotowanie potrzebnych materiałów do zajęć (muzyka). Umieszczenie kartonów na 
stołach w zasięgu ręki (przyklejenie taśmą).

 Przywitanie uczestników. Powitanie integracyjne. Zabawa ruchowa do muzyki.

 Wykonywanie przez dzieci ruchów wraz z prowadzącym, starając się poruszać do rytmu 
melodii (wykorzystanie nagrania z utworem).

 Wprowadzenie przez prowadzącego dzieci w tematykę warsztatów (specyficzne możli-
wości i wykorzystywanie rysunku przez współczesnych artystów).

 Ćwiczenia rysunkowe. Ilość wykonanych ćwiczeń zależy od czasu zajęć.

1. Rysuj, co usłyszysz

Prowadzący zajęcia przygotowuje do zajęć muzykę (najlepiej Cztery pory roku Vivaldiego – 
pora roku adekwatna do czasu realizacji). Na stołach umieszcza kartony A4 (przykleja je deli-
katnie taśmą, aby się nie zsuwały). Proponuje pięciominutową zabawę ruchową do słuchanej 
muzyki. Następnie zaprasza dzieci do stołów i prosi o wzięcie w dłoń miękkiego ołówka oraz 
rozpoczęcie rysowania.  W dalszym ciągu rozbrzmiewa muzyka, a dzieci mają narysować, co 
słyszą. To absolutna dowolność wyboru formy plastycznej. Mogą to być: obrazowanie reali-
styczne, abstrakcyjne, a nawet tak zwane „bazgroły”. Trwa około dziesięć minut. Następuje 
prezentacja/konfrontacja wykonanych prac. Ćwiczenie kończy dyskusja o tym, co się działo 
i co powstało.

2. Rysowanie symetryczne

Prowadzący podobnie do ćwiczenia nr 1 przygotowuje do zajęć muzykę (najlepiej muzyka 
o długiej frazie – typu relaksacyjnego). Na stołach umieszcza kartony A3 (przykleja je delikatnie 
taśmą, aby się nie zsuwały). Proponuje pięciominutową zabawę ruchową do słuchanej muzyki. 
Następnie zaprasza dzieci do stołów i prosi o wzięcie w dłonie dwóch kredek (kolory: czarny 
i czerwony) i rozpoczęcie rysowania. W dalszym ciągu rozbrzmiewa muzyka, a dzieci mają 
narysować, co słyszą (rysowanie trwa około dziesięć minut). Zaleca się rysować jednocześnie 
dwiema dłońmi. Następuje prezentacja/konfrontacja wykonanych prac. Ćwiczenie kończy 
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dyskusja o tym, co się działo i co powstało. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, co narysowała 
prawa, a co lewa dłoń. Wszystko kończy rozmowa o sprawności dwóch dłoni.

3. Rysowanie z opaską na oczach

Prowadzący, podobnie jak w ćwiczeniach 1 i 2, przygotowuje do zajęć muzykę (najlepiej dość 
dynamiczną). Na stołach umieszcza kartony A3 (przykleja je delikatnie taśmą, aby się nie zsu-
wały). Proponuje pięciominutową zabawę ruchową do słuchanej muzyki. Następnie zaprasza 
dzieci do stołów i prosi o założenie opasek na oczy. Niektórym dzieciom do zawiązania opaski 
potrzebna jest pomoc prowadzącego. Dzieci, które boją się mieć opaskę na oczach, proszone 
są o zamknięcie oczu na czas wykonywania rysunku. Prowadzący prosi o wzięcie w dłonie 
dwóch kredek (dwa różne kolory) i rozpoczęcie rysowania. W dalszym dalszego ciągu roz-
brzmiewa muzyka, a dzieci mają narysować, co słyszą (rysowanie trwa około dziesięć minut). 
Zaleca się rysować jednocześnie dwiema dłońmi lub w szczególnych przypadkach naprze-
miennie. Następuje prezentacja/konfrontacja wykonanych prac. Ćwiczenie kończy dyskusja 
o tym, co się działo i co powstało. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, co powstaje bez kontaktu 
wzrokowego.

4. Rysowanie dłonią partnera

Prowadzący, podobnie jak w karcie pracy 1, 2 i 3, przygotowuje do zajęć muzykę (najlepiej 
typu medytatywnego). Na stołach umieszcza obok siebie po dwa kartony A3 (przykleja je deli-
katnie taśmą, aby się nie zsuwały). Proponuje pięciominutową zabawę ruchową do słuchanej 
muzyki. Następnie prosi dzieci o dobranie się w pary. Zaprasza kolejne pary do stołów. Wyja-
śnia, że w parach jedno dziecko będzie rysowało dłonią drugiego dziecka. Po kilku minutach 
nastąpi zamiana ról. Prosi, aby jedno dziecko z każdej pary wzięło w dłoń czarny flamaster. 
I tak: dziecko, które trzyma w dłoni flamaster, staje na wprost kartonu, a drugie dziecko za nim 
i bierze dłoń z flamastrem swojego partnera, a kiedy pojawi się muzyka zaczyna rysować dło-
nią partnera. Po kilku minutach następuje zamiana ról i rozpoczyna się rysowanie na kartonie 
obok. Następuje prezentacja/konfrontacja wykonanych w parach prac. Ćwiczenie kończy 
dyskusja o tym, co się działo i co powstało. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, co znaczy 
rysować dłonią partnera.

5. Rysowanie symultaniczne

Prowadzący, podobnie jak w ćwiczeniach 1, 2, 3, 4, przygotowuje do zajęć muzykę (najle-
piej taką z wyraźnym rytmem). Na podłodze umieszcza arkusze papieru pakowego (przykleja 
je delikatnie taśmą, aby się nie zsuwały). Proponuje pięciominutową zabawę ruchową do 
wybranej muzyki. Następnie prosi dzieci o dobranie się w pary. Zaprasza kolejne pary do arku-
szy papieru. Prosi, aby każde dziecko wzięło w dłoń czarny flamaster. Namawia dzieci, aby 
usiadły/przykucnęły naprzeciwko siebie w parach. Kiedy pojawi się muzyka, dzieci zaczynają 
rysować muzykę, rozpoczynając od krawędzi papieru najbliżej siebie i kolejno zbliżając się do 
swojego partnera. Po kilku minutach dzieci proszone są o wypełnianie wspólnie rysunkiem 
środka papieru. Następuje prezentacja/konfrontacja wykonanych w parach prac. Ćwiczenie 
kończy dyskusja o tym, co się działo i co powstało. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, co 
znaczy rysować razem.

 Prezentacja/konfrontacja. Każde dziecko pokazuje swoją pracę grupie.

 Pogadanka. Prowadzący pyta o różnice w pracach i o opinię o pracach.



Plastykoterapia 

 

 

www.forum-media.pl4

Zakończenie zajęć

 Na koniec prowadzący dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach, mówi, że 
nie ma prac lepszych ani gorszych – każda z prac jest jednakowo ważna (nawiązuje do 
sztuki współczesnej, w której „wszystko jest możliwe” i wszystko zależy od osobistej oceny 
oglądającego). 

Podczas rozmowy o gotowych pracach obowiązuje zasada swobodnej wypowiedzi. 
Jednak należy zwrócić uwagę na unikanie krytykowania prac innych osób w grupie na 
rzecz zadawania pytań.

Należy uszanować sytuację, jeśli ktoś nie chce pokazywać swojej pracy lub nie ma 
ochoty przemawiać.

Odstępstwa

W zajęciach mogą brać udziału osoby ze znacznym ubytkiem wzroku, osoby z trudnościami 
w wykonywaniu czynności manualnych oraz te agresywne i nadaktywne psychoruchowo 
(choć takie osoby powinny być prowadzone w sposób szczególny – delikatnie wprowadzając 
je w proces tworzenia).



Muzykoterapia 

 

 

www.forum-media.pl 5

 Co słyszę?
Ludwika Konieczna-Nowak

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5–7 lat 
z elementami muzykoterapii

Cele ogólne •  kształtowanie umiejętności percepcyjnych,
 •  rozwijanie koncentracji uwagi,
 •  integracja grupy.

Cele szczegółowe •  ćwiczenie umiejętności identyfikowania dźwięków,
 •  budowanie świadomości słuchowej,
 •  rozwijanie uważności na dźwięk,
 •  ćwiczenie kontroli impulsów.

Metody pracy •  ćwiczenia i zabawy muzyczne,
 •  piosenki,
 •  zagadki dźwiękowe,
 •  rozmowa.

Pomoce •  piosenki Ludwiki Koniecznej- Nowak: Dzień dobry, 
Gra w chowanego,

 •  drobne instrumenty perkusyjne,
 •  karty pracy/nagrania.

Wstęp 

Umiejętność słuchania i koncentracja uwagi to niezwykle istotne obszary rozwoju dziecka. 
Scenariusz pozwala na ćwiczenie tych kompetencji poprzez wesołą zabawę, co działa moty-
wująco na uczestników zajęć. Ważne, by zajęcia przeprowadzać w swobodnej, akceptującej 
atmosferze, bez budowania poczucia rywalizacji.

Adresaci

Zajęcia grupowe kierowane do dzieci w wieku 5–7 lat.

Przebieg zajęć

1. Przygotowanie potrzebnych materiałów oraz przestrzeni. Dzieci powinny być usadowione 
w kręgu na dywanie lub krzesełkach. W centrum, w skrzyni lub worku, znaleźć się powinny różne 
instrumenty perkusyjne.

2. Prowadzący wita dzieci. Może wykorzystać piosenkę powitalną (karta pracy 1). Następnie 
rozpoczyna zajęcia od wspólnych odpowiedzi na pytania typu: 

 Po co nam uszy?

 Co to znaczy słuchać?

 Czy lubicie słuchać dźwięków?
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 Ulubiony dźwięk to…? 

 Jak można opisać dźwięki?

 Co było najgłośniejsze, co w życiu słyszałem?

 Co wydaje dźwięk w samochodzie, fortepianie itd.?

3. Prowadzący prosi dzieci, by zamknęły oczy i siedząc w ciszy nasłuchiwały dźwięków oto-
czenia. Po ok. minucie rozpoczyna rozmowę zadając pytania:

 Kto słyszał jakieś dźwięki?

 Skąd dochodziły – z sali, z korytarza, z ulicy? Które były najgłośniejsze/najcichsze/najładniej-
sze/najbrzydsze? Czy wszystkie rozpoznajemy?

4. Prowadzący przygotowuje grupę do kolejnego ćwiczenia, prezentując dzieciom brzmie-
nie i wygląd kilku (maksymalnie pięciu) instrumentów perkusyjnych. Następnie upewnia się, 
że zarówno brzmienia, jak i nazwy instrumentów nie są dzieciom obce i chowa instrumenty 
z powrotem do skrzyni lub worka.

5. Ćwiczenie z wykorzystaniem piosenki Gra w chowanego. 

Prowadzący rozpoczyna śpiew piosenki (karta pracy 2), postępując zgodnie z tekstem. Po sło-
wach: „gdzie jest ten instrument” gra na wybranym instrumencie w taki sposób, by dzieci nie 
mogły go zobaczyć. Po słowach „spróbuj znaleźć go” zaprasza wybrane dziecko do siebie, 
aby wskazało odpowiedni instrument i na nim zagrało. Kończy piosenkę i przechodzi do kolej-
nej zwrotki z wykorzystaniem innego instrumentu.

6. Zagadki – jaka kolejność?

Prowadzący rozdaje kilkorgu dzieciom instrumenty o różnych brzmieniach (np. bębenek, tam-
buryno, trójkąt, talerze, gwizdek), zapowiada zagadki muzyczne i zaprasza ochotnika bądź 
wybiera dziecko, które będzie odgadywać kolejność brzmiących instrumentów. Dziecko 
zostaje ustawione tyłem do osób dysponujących instrumentami. Prowadzący dyryguje, wska-
zując dzieciom z instrumentami kolejność, w jakiej mają zagrać. Gdy wszystkie dzieci zagrały, 
zadaniem dziecka odgadującego jest wymienienie ich w odpowiedniej kolejności (dziecko 
może wymieniać nazwy instrumentów lub wskazywać dzieci, które na nich grały). Zabawę 
można powtórzyć kilka razy, zmieniając zarówno dzieci grające, jak i odgadujące. Liczbę instru-
mentów do odgadnięcia można modyfikować zależnie od możliwości grupy (warto zacząć od 
trzech instrumentów a następnie ewentualnie zwiększać ich liczbę).

Ważne, by zgadywanki odbywały się w atmosferze zabawy, ze świadomością, że roz-
wój słuchowy dzieci jest indywidualny, podobnie jak zdolności w tym zakresie. Należy 
pamiętać, że celem nie jest to, by dzieci prawidłowo je odgadywały, lecz koncentro-
wały się i podejmowały próby.
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7. Historie dźwiękowe

Grupa dzieci zostaje podzielona na 3–5 mniejszych (zależnie od liczebności, w podgrupie 
powinno znaleźć się 3–5 dzieci). Każda z grup otrzymuje komplet ilustracji pogody (karta 
pracy 3) oraz kilka instrumentów. Zadaniem dzieci w każdej z grup jest zaplanowanie, w jaki 
sposób mogą zilustrować obrazki dźwiękowo przy pomocy instrumentów, a następnie podję-
cie decyzji, w jakiej kolejności będą je prezentować, wykonując swego rodzaju historię pogo-
dowych zmian. Prowadzący konsultuje i wspomaga grupki. Następnie każda z grup prezentuje 
dźwiękowo swoją pogodową opowieść, a zadaniem pozostałych jest odpowiednie ułożenie 
własnego zestawu obrazków.

Zakończenie zajęć

Prowadzący dziękuje dzieciom za uwagę i udział w zabawach podkreślając, jak ważną umie-
jętnością jest uważne słuchanie (powołując się na życiowy przykład nadjeżdżającego samo-
chodu albo pękającego pod nogami lodu). 

Ważne jest, by pomiędzy ćwiczeniami utrzymywać uwagę dzieci, nie przedłużać nad-
miernie zabaw. Istotne jest także, by dobierać dzieci do kolejnych ról w ćwiczeniach 
w celowy sposób, np. dziecko sprawiające trudności swoim zachowaniem w zagad-
kach można prosić o „dyrygowanie”, czyli wskazywanie kolejności gry instrumentów. 

Odstępstwa

Zagadki można modyfikować zależnie od sposobu funkcjonowania grupy: upraszczać, wyko-
rzystując jedynie 2 lub 3 instrumenty; utrudniać, wykorzystując większą liczbę instrumentów lub 
pozwolić grać na paru instrumentach jednocześnie. Nie trzeba także realizować pełnego sce-
nariusza, lecz dobierać ćwiczenia zależnie od możliwości grupy.



Materiały zgodne z podstawą programową
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Dzień dobry
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Gra w chowanego
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Zasoby osobiste to moje 
wewnętrzne skarby
Ewa Baranowska-Jojko

Dzieci przedszkolne od 5 roku życia oraz dzieci szkolne I–III

Cele ogólne •  rozwijanie samoświadomości,
 •  wprowadzenie dzieci w wiedzę na temat zasobów osobistych,
 •  akceptacja siebie,
 •  akceptacja w grupie,
 •  rozwijanie inwencji twórczej,
 •  rozwijanie ekspresji artystycznej.

Cele szczegółowe •  kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy 
poprzez wypowiedź plastyczną,

 •  dostrzeganie podobieństw i różnic,
 •  znajdowanie różnic i podobieństw między innymi uczestnikami 

zajęć,
 •  wprowadzenie radosnego nastroju wynikającego z zabawy,
 •  uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu 

z innymi osobami w czasie wspólnego działania,
 •  dostrzeganie poczucia sprawstwa,
 •  stwarzanie atmosfery przyjaźni i życzliwości,
 •  doskonalenie sprawności manualnych,
 •  doskonalenie koncentracji uwagi.

Metody pracy •  pogadanka,
 •  dyskusja,
 •  opis,
 •  praktyczne działania,
 •  realizacja zadań,
 •  ekspresyjne.

Pomoce •  kolorowe koraliki/szkiełka dekoracyjne,
 •  woreczki, papierowe torebki,
 •  brystol,
 •  marker,
 •  klej, nożyczki, pudełko,
 •  piasek/piasek kinetyczny,
 •  kredki,
 •  lusterko,
 •  karta pracy: Mój zasobny autoportret.
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Wstęp

 Zadbaj o aranżację sali tak, aby dzieci swobodnie mogły wykonać każde ćwiczenie. Jeśli 
jest taka możliwość, zmień położenie stolików i krzeseł, ponieważ w przypadku sali klasowej 
będzie można wykorzystać jej środek na ćwiczenia z uczniami.

 Zadbaj podczas zajęć o atmosferę pełną akceptacji, tolerancji, otwartości, empatii, 
bezpieczeństwa, współpracy w taki sposób, by wszystkich uczestników spotkania nic nie 
rozpraszało i można było swobodnie wykonać każde ćwiczenie, czując się w tym miejscu 
swobodnie i bezpiecznie.

 Jeśli zdecydujesz się na cykliczną formę warsztatów, stwórz jednolity sposób powitania 
i pożegnania dzieci, który wprowadzi je w nastrój działań plastycznych z elementem artete-
rapii. Pamiętaj również za każdym razem o przypomnieniu obowiązujących na nich zasad.

 Na początku zajęć zadbaj o sformułowanie wraz z dziećmi zasad, które będą obowiązy-
wać wszystkich uczestników np. dobrowolność udziału oraz wykonywania poszczególnych 
ćwiczeń, indywidualne tempo pracy, brak oceny wypowiedzi uczestnika zajęć, ale też brak 
krytyki, diagnozy i oceny wypowiedzi artystycznej dzieci itp. Zasady można narysować czy 
spisać na dużej kartce, w taki sposób, by były czytelne dla wszystkich dzieci biorących 
udział w ich tworzeniu. Potwierdzeniem ich akceptowalności przez wszystkich jest złożenie 
pod nimi podpisu (imię napisane w taki sposób, jak potrafią to zrobić i/lub za pomocą 
symbolu danego dziecka) itp.

 Na początku zajęć wprowadź krótkie wprowadzenie dotyczące tematu, zagadnienia.

 Jeśli ćwiczenia odbywają się w parach, zadbaj o ich dobór losowy.

 Zadbaj o rozmowę po każdym ćwiczeniu, podsumowującą dane ćwiczenie, która pomaga 
dzieciom doprecyzować czy też utrwalić przeżycia, spostrzeżenia dotyczące danego ćwi-
czenia.

 Podczas rozmowy włącz aktywne słuchanie.

 Zadając dzieciom pytania, posługuj się pytaniami otwartymi tj. „Kiedy?”, „Gdzie?”, „Jak?”, 
„Co?”, „Gdzie?”, „Który?”, „Która?”, ”Które?” itp.

 Dostosuj poszczególne polecenia, ćwiczenia, pojęcia, materiały dydaktyczne do indywi-
dualnych możliwości dzieci.

 Pamiętając o podsumowaniu, pamiętaj również o tym, że każdy z uczestników wyniesie 
w różnym stopniu zupełnie coś innego z zajęć, co będzie wartościowe i cenne dla niego.

 Przygotuj pomoce dydaktyczne: pudełka wypełnione piaskiem z umieszczonymi w środku 
ośmioma różnej wielkości koralikami/szkiełkami dekoracyjnymi/kamyczkami, brystol, mar-
ker, okrągłe małe lusterka.

 Umieść na stolikach materiały do zajęć, tj: kredki, karta pracy w zasięgu ręki dzieci.

Adresaci

Zajęcia grupowe kierowane do dzieci przedszkolnych w wieku od 5 lat. Dzieci szkolne I–III.
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Przebieg zajęć

1. Ćwiczenie: Z uwagą na siebie

Dzieci wraz z nauczycielem siedzą w kole. Prowadzący rozdaje dzieciom małe lusterka. Prosi 
dzieci o wzięcie ich ostrożnie do ręki i przyjrzenie się swojej twarzy. Zachęca je do obserwacji 
swoich oczu, dostrzeżenia ich koloru, kształtu brwi, kształtu nosa, kolorów i długości włosów, 
kształtu ust; prosi o próby zrobienia śmiesznej miny, zaobserwowania tego, co się dzieje z twa-
rzą, kiedy wyrażamy różne emocje tj. radość, smutek, złość, strach; zaobserwowanie, tego co 
się dzieje, kiedy chuchniemy na lusterko czy weźmiemy wdech nosem i wydech ustami; jak 
to jest kiedy będziemy chcieli dotknąć wysuniętym językiem czubka nosa lub końcem języka 
brody itp. 

Posumowanie ćwiczenia w kontekście dostrzeżenia indywidualności w każdym z nas. Każdy 
z nas jest odmienną indywidualnością i jednocześnie człowiekiem. Z tego też powodu, każdemu 
z was należy się szacunek, uwzględniając jego możliwości, oczekiwania i potrzeby. Każdy z nas 
pragnie być zrozumiany, akceptowany i doceniany jako ktoś wyjątkowy, niepowtarzalny, bez 
czucia się gorszym lub lepszym od innych. 

Prowadzący zachęca dzieci do pokazania pozytywnego gestu za pomocą sylwetki, odzwier-
ciedlającego w sposób pozytywny własną osobę.

2. Ćwiczenie: Co nas łączy?

Dzieci stoją w kole na dywanie. Nauczyciel zachęca dzieci do ćwiczenia, które polega na 
swobodnym chodzeniu po sali w różnych kierunkach, a na dany sygnał dobranie się w pary 
i przez chwilę dostrzeżenie w sobie zewnętrznych podobieństw i różnic (wygląd fizyczny, styl 
ubierania) oraz porozmawianie ze sobą, o swoich wewnętrznych podobieństwach i różnicach 
w formie szukania odpowiedzi na pytanie: Co nas łączy, czego nie widać na zewnątrz? (zain-
teresowania, umiejętności itp). Uczestnicy podczas poszukiwań mogą sobie zadać pytania, 
które pomogą im znaleźć płaszczyznę wspólną. Na koniec nauczyciel prosi dzieci o podzię-
kowanie sobie wzajemnie za udział w tym ćwiczeniu. Podsumowanie ćwiczenia w kontekście 
podobieństw i różnic i czerpania z tego jak najwięcej.

3. Ćwiczenie: Pudełko pełne skarbów

Dzieci siedzą na dywanie w kole razem z osobą prowadzącą. Ten kładzie przed każdym dziec-
kiem pudełko z piaskiem, prosząc o odszukanie w piasku 8 koralików/szkiełek dekoracyjnych. 
Kiedy wszystkim dzieciom uda się odszukać 8 elementów, nauczyciel podczas podsumowania 
ćwiczenia może zadać dzieciom następujące pytania:

 Ile koralików/szkiełek dekoracyjnych udało się odszukać?

 Co czujesz po odnalezieniu ich wszystkich?

 Ile czasu potrzebowałeś, aby je znaleźć?

 Co zrobiłeś, aby je znaleźć w tym piasku?

 Jak to zrobiłeś?

 Czego potrzebowałeś, aby je znaleźć w piasku?

 Co było dla ciebie w tym ćwiczeniu łatwe?

 Co było w tym ćwiczeniu dla ciebie trudne?



Arte na zasobach 

 

 

www.forum-media.pl 15

 W jaki sposób znalazłeś rozwiązanie?

 Jak sobie z tym poradziłeś?

 Co możesz z nich zrobić?

Następnie poproszenie dzieci o zebranie do woreczka i odłożenia na bok oraz wysłuchanie 
informacji o zasobach.

Można skorzystać z poniższego tekstu lub przygotować podobny samemu, opierając się na 
literaturze specjalistycznej.

Każdy z nas ma w sobie wewnętrzne skarby, które nosi w sobie, chociaż czasami możemy 
sobie nie zdawać z nich zupełnie sprawy lub wymagają czasu, aby je odkryć. Są one 
częścią nas samych. To rodzaj samowiedzy o sobie. Wewnętrzne skarby (zasoby osobi-
ste) i ich powiązania budujemy w nas przez całe życie. Ich działanie można porównać 
do efektu domina, gdzie jedno drobne zdarzenie uruchamia szereg następujących po 
sobie, wynikających jedno z drugiego zdarzeń lub do grupy turystów, którzy, aby bez-
piecznie przejść stromą ścieżką wysoko w górach przesuwają się naprzód, idąc jeden 
za drugim. Tak samo nasze zasoby w sytuacjach dla nas trudnych uruchamiają się jed-
nocześnie lub trzymają się razem, nie występując pojedynczo. Na to, co wchodzi w ich 
skład, naukowcy mają wiele propozycji. Jedna z nich mówi o tym, że skarby noszone 
przez nas w środku jako zasoby, można uszeregować pod kątem ośmiu cech: samoak-
ceptacja, czyli w dużym uproszczeniu mówiąc „lubienie siebie samego”; samoocena, 
czyli jak oceniamy siebie i swoje możliwości; wiara w siebie, czyli miara tego, do czego 
jesteśmy zdolni, w czym jesteśmy dobrzy, do czego mamy zdolności; optymizm, czyli 
sposób, w jaki możemy sobie poradzić z porażką i w jaki sposób omawiamy niekorzystne 
dla siebie zdarzenia (dlatego czasami jest tak, że ktoś, kto ma wysoką samoocenę, 
z optymizmem patrzy w przyszłość); umiejętność radzenia sobie z różnymi dla nas sytu-
acjami trudnymi, poczucie własnej skuteczności, czyli siła przekonania, że uda nam się 
coś zrobić; wsparcie społeczne, czyli pomoc, wsparcie, jakie dostajemy od innych ludzi 
(rodziny, przyjaciół, znajomych, instytucji) w sytuacjach trudnych oraz kontrola osobista 
nad stresującymi wydarzeniami. Te wszystkie cenne skarby pomagają nam żyć i dzięki 
czemu możemy lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, motywując nas do 
różnego typu działań, sprzyjają także naszemu ogólnemu rozwojowi. O zasobach można 
pomyśleć jak o siłach, które posiada w sobie każdy człowiek! Pozytywna ocena siebie 
i świata pomaga nam w życiu, dlatego warto je odkryć i z nich korzystać we własnym 
życiu, tak aby czerpać z niego jak największe zadowolenie.

Podsumowanie:

 Co było dla ciebie ważne w tym ćwiczeniu?

 Co ciebie zaskoczyło w tym ćwiczeniu?

 Z jaką nową wiedzą wychodzisz z tego ćwiczenia?
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4. Zaproszenie dzieci do stolika do ćwiczenia plastycznego z elementami arteterapii (karta 
pracy 1: Mój zasobny autoportret). Polecenie do dziecka:

Zamknij na moment oczy, oddychaj równo i spokojnie. Pomyśl teraz o sobie w sposób 
miły i przychylny. Następnie na białym tle narysuj swój autoportret, uwzględniając w nim 
charakterystyczne cechy swojego wyglądu: długość i kolor włosów, kolor oczu, a także 
narysuj na nim osiem wewnętrznych skarbów (zasobów osobistych), które posiadasz 
w sobie. Może wyobrażasz sobie je jako drogocenne korale, kamienie szlachetne, złote 
monety lub zupełnie coś innego, coś co stanowi symbol twojej siły, z której możesz czer-
pać każdego dnia. 

Rozmawiając i podsumowując ćwiczenie razem z dziećmi, można skorzystać z wybranych 
pytań, dostosowując je do poszczególnych wypowiedzi uczestników:

 Jak wygląda twój autoportret?

 W jaki sposób przedstawiłeś osiem swoich wewnętrznych skarbów?

 Co one oznaczają?

 Co przyciąga najbardziej w nim twoją uwagę?

 Jakie mocne strony ma twój autoportret?

 Co czujesz, patrząc na siebie w tym autoportrecie?

 Jakie wewnętrzne skarby odkryłeś?

 Co twój autoportret mówi pozytywnego o tobie?

 Co twój autoportret mówi pozytywnego o twoich zasobach?

 Jakie skarby wewnętrzne (zasoby osobiste) dostrzegasz w sobie?

 Co jeszcze pozytywnego mówi twój autoportret o tobie?

 O czym będzie on tobie przypominał każdego dnia?

 Co pomoże ci je odszukać?

 Gdzie go umieścisz?

 Jaka jeszcze myśl pozytywna towarzyszy tobie po tym ćwiczeniu?

Zakończenie zajęć

 Podsumowanie zajęć i podziękowanie dzieciom za obecność.

 Z jaką nową wiedzą o sobie wychodzisz z dzisiejszych zajęć?
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W ćwiczeniach, w których jest mowa o siedzeniu na dywanie, jeśli zajęcia odbywają 
się w sali lekcyjnej można poprosić dzieci, aby usiadły również w kręgu utworzonym 
z krzeseł.

Dobranie wielkości koralików/szkiełek dekoracyjnych, ilości piasku, wielkości pudełka 
do możliwości dzieci.

Wyjaśnienia sformułowania pojawiającego się na karcie pracy „Jestem OK!”. W tej 
pracy to oznacza, że każdy z nas jest w porządku – jest OK! Każdy z nas zasługuje na 
akceptację i dlatego każdemu z Was należy się szacunek, uwzględniając jego moż-
liwości, oczekiwania i potrzeby. Każdy z nas pragnie być zrozumiany, akceptowany 
i doceniany jako ktoś wyjątkowy, niepowtarzalny, bez czucia się gorszym lub lepszym 
od innych i ma prawo do okrycia własnych wewnętrznych skarbów jako zasobów oso-
bistych.

Warto przeczytać

Gulla B., Tucholska K., Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacje oraz spo-
sób ich realizacji, „Studia z Psychologii” 2007, t. 14, s.133–152.

Poprawa R., Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem, [w:] Elementy psychologii zdrowia, 
pod red. G. Dolińskiej-Zygmunt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, 
s. 101–136.

Sienkiewicz-Wilowska J. A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i mło-
dzieży, Gdańsk 2011.



Materiały zgodne z podstawą programową

Karta pracy 1  
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Mój zasobny autoportret
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Jestem OK!

OK
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Zaczarowany Las
Marcin Drzazga 

Cele ogólne •  rozwijanie wyobraźni,
 •  ekspresja ruchowa,
 •  radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi,
 •  diagnoza funkcjonowania dzieci w swobodnej zabawie 
  improwizacyjnej.

Cele szczegółowe  •  kształtowanie umiejętności działania i mówienia na forum 
grupy,

 •  nazywanie i rozumienie własnego nastroju emocjonalnego,
 •  doskonalenie umiejętności improwizowania,
 •  doskonalenie umiejętności wchodzenia w rolę (jako narzędzie 

arteterapeutyczne),
 •  doświadczenie osobistej siły i poczucia sprawstwa.

Metody pracy •  improwizacja,
 •  techniki teatru ruchu,
 •  praca z ciałem,
 •  rysunek.

Pomoce  ulubiona muzyka prowadzącego, duży arkusz papieru.

Wstęp 

Każde miejsce, fizycznie istniejące w świecie, może stać się wspaniałą inspiracją zarówno do 
oswajania emocji i zdobywania osobistych kompetencji, rozwijania wyobraźni, jak i do edukacji. 
Spacer po lesie i rozmowa o tym doświadczeniu może stać się wprowadzeniem do scenariusza 
lub zupełnie odwrotnie: ten scenariusz z obszaru pracy arteterapeutycznej może prowadzić do 
edukacyjnej pracy. Działania arteterapeutyczne mogą współistnieć z edukacyjnymi tak jak 
w rzeczywistym świecie sztuka łączy się z jego elementami.

Adresaci

Dzieci w wieku 5–7.

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka. Prowadzący zaprasza do zabawy improwizacyjnej Magiczna Różdżka. Chętny 
uczestnik otrzymuje suchy patyk, który w jego ręku nabiera magicznej mocy. Gdy wypowie 
wymyślone przez siebie zaklęcie, z może zamienić resztę grupy w cokolwiek, co przyjdzie mu 
do głowy. Mogą to być: przedmioty, zwierzęta, sytuacja, ludzie. Grupa odgrywa przez chwilę 
pomysł uczestnika, po czym prowadzący zaprasza kolejną osobę. Gra trwa, dopóki nie zacznie 
wygasać energia zabawy.
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Można oczywiście zamodelować zabawę i jako prowadzący wymyślić pierwszy czar, 
który zamienia dzieci np. w koty, ale spowoduje to, że każde kolejne dziecko będzie 
modelować zabawę wedle pierwszego pomysłu. Pozwolenie dzieciom na eksperymen-
towanie daje im poczucie sprawstwa, osobistej mocy, a także staje się perspektywą 
diagnostyczną dla nauczyciela.

2. Zaczarowany Las. Prowadzący przejmuję magiczną różdżkę i informuje dzieci, że za moment 
zamieni ich w Zaczarowany Las. Każdy ma chwilę, żeby zastanowić się kim lub czym stanie się 
w lesie i na czym polega jego czar, a także dlaczego jest czarodziejski. Prowadzący puszcza 
spokojną, cichą muzykę, którą lubi osobiście, następnie ekspresyjnie zamienia dzieci w Zacza-
rowany Las. Przez chwilę każde dziecko improwizuje swoją rolę. Następnie prowadzący wywo-
łuje po kolei dzieci, aby dowiedzieć się, kim są i na czym polega ich „zaczarowanie” Może 
zadać każdemu pytanie „Kim jesteś w Zaczarowanym Lesie i dlaczego jesteś czarodziejski?”.
Następnie prowadzący informuje, że gdy doliczy do trzech, czar zniknie i wszyscy na powrót 
staną się sobą. 

I znów jak poprzednio prowadzący może zamodelować i powiedzieć np. „Możesz stać 
się zaczarowanym jeleniem”. Kto na ciebie wsiądzie, w minutę przebiegnie z tobą cały 
las. To może pomóc dzieciom w sprawnym wykonaniu zadania, ale brak modelowania 
jak poprzednio staje się zarodkiem własnej inwencji i osobistej ekspresji ruchu i ciała, co 
ma ogromny walor arteterapeutyczny. Puszczanie w czasie zajęć muzyki, którą lubi się 
osobiście dodaje prowadzącemu pozytywnej energii do pracy.

3. Prowadzący opowiada dzieciom, że na północy Czarodziejskiego Lasu znajduje się frag-
ment (Północny Las), gdzie wchodzący ludzie zaczynają źle się czuć. Prosi dzieci, aby na 
dużym arkuszu papieru położonym na podłodze narysowały ten fragment. Prowadzący inspi-
ruje dzieci pytaniami: „Kiedy ludzie źle się czują?” „Kiedy dzieci źle się czują?” A następnie 
nakazuje, by narysować te uczucia, tak jak je sobie wyobrażają. Przez chwilę prowadzący 
rozmawia z chętnymi dziećmi o tym, co narysowały oraz o tym, jak radzić sobie z sytuacjami, 
o których opowiadają.

Oczywiście moglibyśmy uszczegółowić złe samopoczucie; powiedzieć dzieciom, że na 
północy jest Las Smutku. Decyzja o pracy z tematem ogólnym „gdy ludzie czują się źle” 
znów staje się diagnostycznym elementem pracy, dzięki któremu możemy zaobserwo-
wać, co dla poszczególnych dzieci jest źródłem złego samopoczucia.

4. Prowadzący informuje dzieci, że za moment zamieni ich w drzewa w Północnym Lesie. 
Każde szumi na wietrze. Wszystkie dzieci ustawiają się w dwóch rzędach, tworząc tunel drzew, 
przez który będzie przechodził ochotnik. Chętne dziecko, które chce przejść przez szumiący 
Północny Las ma za zadanie pomyśleć, co wprawia go w dobry nastrój. Następnie ustawia się 
przed tunelem drzew, wypowiada głośno, co daje mu pozytywny nastrój i przechodzi przez Las. 
Gramy, aż wszyscy chętni wezmą udział w zabawie. Prowadzący na koniec zabawy odlicza 
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do trzech i klaszcze w dłonie, informując wcześniej dzieci, że będzie to znak wyjścia z Zaczaro-
wanego Lasu i powrót do sali.

5. Prowadzący rozmawia z dziećmi o zabawie. Co im się podobało najbardziej, a co naj-
mniej? Czyją rolę zapamiętali? Kiedy w szkole/przedszkolu mają gorszy nastrój i co im pomaga? 

Swobodna zabawa improwizacyjna jest świetnym sposobem do obserwacji i własnej 
diagnozy funkcjonowania dziecka w grupie przydatnej we wprowadzaniu zmian 
w codziennej pracy nauczyciela czy w rozmowie z rodzicami. Często w swobodnej, 
ekspresyjnej zabawie dzieci funkcjonują zupełnie inaczej niż trakcie codziennych zadań 
wyznaczonych przez system i dorosłych. Informacje zebrane w trakcie takich obserwa-
cji mogą stać się podpowiedzią w codziennej pracy z dzieckiem, szczególnie tym, które 
ma kłopoty w radzeniu sobie z emocjami.


