
KIERMASZ RYSUNKOWY- 

pomysły do wykorzystania w szkole, w domu, na podwórku 

 

Uwierzcie są dzieci, które nigdy się nie nudzą, mają własne pomysły, inspirują  innych, 

chętnie tworzą, cieszy je każda wykonana praca. Są też dzieci, którym potrzebne są 

podpowiedzi co robić w wolnym czasie. 

Uwierzcie RYSUNEK, podobnie jak piosenka, jest  dobry na wszystko: wyzwala radość i jest 

antidotum na dziecięce smutki. 

Na proponowanym KIERMASZU znajdują się różnorodne pomysły – zarówno dla 

uzdolnionych plastycznie, jak i dla tych, którzy do rysowania potrzebują podpowiedzi, 

przykładu, zachęty, a czasem dyskretnej pomocy. 

Oto wybrane i sprawdzone propozycje do wykorzystania przez siebie w domu, z rodzicami, z 

rodzeństwem, a także w świetlicy, na lekcji, czy na podwórku.  

 

1. RYSUNKI Z CYFR 

 https://www.youtube.com/watch?v=MJKxGFNnsj4 

2. RYSUNKI  Z  LITER 

 



3. RYSUNKI  CYRKLEM    

 https://joemonster.org/art/36416 

  

 

4. RYSUNKI  Z  KÓŁEK 

  

 

 

5. RYSUNKI Z DŁONI 

Koleżki na dłoni : Kot i łabędź, dla dzieci Luli TV 

 https162622236533409286/://www.pinterest.co.uk/pin 

 



6.  RYSUNKI  Z  ODCISKU  PALCA 

  

 

6. RYSUNEK  ETAPOWY 

 

   

 

8. RYSUNKI Z KWADRATU 

 

 



9. RYSUNKI  PO  ŚLADZIE 

 

 

10.   RYSYNKI  NIEDOKOŃCZONE 

 

 

 11. RYSUNKI  WEDŁUG  SZABLONU 

 

 



11. RYSUNKI  Z UŻYCIEM  FOREMEK 

 

 
 

 

13. RYSUNKI  METODĄ  SPIROGRAFU 

 

 
 

  

 

14.  RYSUNKI   Z  ŁĄCZENIA  KROPEK   LUB  CYFR 

 

 



15.   RYSUNKI  GEOMETRYCZNE 

 

16.  RYSUNKI  NA  KRATOWNICY 

 

17.    RYSUNKI  OBURĄCZ 

 

Opracowanie propozycji zajęć:  psycholog Barbara Klajmon.  

Dodatkowy komentarz poniżej.                                                 



O komentarz poproszono nauczyciela plastyki i pedagoga szkolnego w jednej osobie oraz 

psychologa szkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 41 im. W. Broniewskiego w Gliwicach. 

 

KIERMASZ RYSUNKOWY-  

pomysły do wykorzystania w szkole, w domu, na podwórku to szeroka gama pomysłów. W 

celu wydobycia jak najlepszych efektów pracy, proponuję użycie równie atrakcyjnych 

narzędzi. 

          Podczas zajęć plastycznych z uczniami klas I - III oraz IV - VII  szkoły podstawowej 

najbardziej sprawdzają się następujące materiały i narzędzia plastyczne: 

          Najlepsze dla uczniów  pod względem miękkości są ołówki HB i wzwyż B2, B4...  

Starsi uczniowie (klasa IV  - VII ) bardzo lubią  technikę rysowania węglem - dzięki takim 

ćwiczeniom uczą się stawiać zdecydowane linie. Węgiel trudno jest „wygumować”. 

Dzieci szkole i te młodsze także, najbardziej lubią rysować/ malować pastelami olejnymi, które 

dają najlepsze efekty - mają żywe kolory, są miękkie, dają szybki efekt. Pastele olejne służą 

bardziej do  "swobodnego" tworzenia. (nie wiem jaki zdałyby egzamin przy powyższych 

propozycjach).  

        Odradzam pastele suche, bez umiejętności posługiwania się techniką pasteli suchych - 

rozmazują się, brudzą, nie dają takiego efektu jak pastele olejne. Mogą zniechęcić dziecko, 

ponieważ obraz tworzony pastelą suchą - rozmazuje się, jest blady, często bez widocznych 

konturów.  

         Pastele suche - idealnie nadają się do prac "abstrakcyjnych".  

Kredki ołówkowe - sprawdzone przez młodszych i starszych uczniów   - Bambino (grube) - nie 

łamią się, mają "żywe", intensywne kolory. Inne  kredki ołówkowe, które polecam, obserwując 

pracę  uczniów i uzyskane przez nich efekty to kredki z firmy BIC. Kredki powinny być 

miękkie, najlepiej sprawdzone. Niektóre sklepy proponują "tanie" materiały plastyczne, 

niestety nie zawsze są one wartościowe pod względem jakości.  

         Dla uczniów, chętnych do doskonalenia warsztatu plastycznego - polecam kredki 

akwarelowe, kredki te dają efekt farb akwarelowych, można dzięki nim, bez użycia farb 

uzyskać plamy barwne poprzez namoczenie pędzlem linii.  

        Pamiętajmy, wszelkie prace plastyczne najlepiej i najwygodniej wykonywać na kartkach 

z bloku technicznego.  

       Należy również wspomnieć o możliwości wykorzystania takiego narzędzia jak kredki 

ergonomiczne świderki, trójkątne czy też  nasadki przeznaczone zarówno dla  praworęcznych, 



jak i leworęcznych. Nasadki pomagają nie tylko wykształcić nawyk prawidłowego trzymania 

narzędzia graficznego, ale także kontrolować siłę jego nacisku. 

       Efekt używanych przez uczniów materiałów i narzędzi plastycznych uzależniony jest od 

zaangażowania dziecka, jego swobody podczas działań plastycznych. 

   Ewelina Paluch 

Nauczyciel plastyki, pedagog szkolny Sp41 

 

 

KIERMASZ RYSUNKOWY-  

pomysły do wykorzystania w szkole, w domu, na podwórku 

 

        Bardzo ciekawa propozycja dla dzieci i młodzieży. Zamieszczone  różnorodne pomysły, 

dają możliwości osiągnięcia sukcesu zarówno dla dziecka, które lubi ten rodzaj aktywności, jak 

również pobudzi zainteresowanie u dzieci, które wcale lub w małym stopniu miały styczność z 

taką formą zajęć. 

        Twórczość dziecka, podobnie, jak twórczość artysty jest wynikiem pracy wyobraźni,  

w oparciu o wiedzę na temat świata zewnętrznego i wewnętrznego, którą w dany sposób 

porządkuje1.  Oznacza to , że w procesie twórczym ważna jest również uwaga, percepcja, 

wyobraźnia, pamięć i inne procesy poznawcze oraz niektóre stany emocjonalne2. 

       W przedstawionych  przez Panią psycholog propozycjach, dziecko ma możliwość 

poszerzenia wiedzy , a także wykorzystania oraz rozwoju procesów poznawczych.  

        Ciekawym ćwiczeniem jest wykorzystanie foremek, to również zachęta do szukania 

różnych możliwości rozwiązań i poszukiwanie inspiracji w najbliższym otoczeniu, aktualnie 

(w czasie pandemii) w domu. 

 Dodatkowo przy rysowaniu można włączyć muzykę, dzięki czemu dziecko rozwija poczucie 

rytmu oraz koordynacje ruchów własnego ciała i w sposób naturalny, wynikający z potrzeby 

biologicznej staje się twórcą3.  

         To dorosły ma możliwość, aby tworzyć sytuacje, które będą dla dziecka wyzwaniem do 

podjęcia aktywności.  

Rozwój dziecka jest zależny w dużej mierze od osób dorosłych, które przebywają lub pracują 

z dzieckiem. Mogą oni pomagać dzieciom w rozwijaniu potencjału twórczego, mogą go też 

hamować. Amerykański psycholog edukacyjny Richard E. Ripple zaproponował dwa modele 

w rozwijaniu twórczego potencjału dziecka. W pierwszym modelu autor założył, że każde 

dziecko jest twórcze, tylko potrzebuje odpowiedniej pomocy w usunięciu przeszkód czy barier 



wewnętrznych i zewnętrznych. Według drugiego modelu, dzieci należy nauczyć twórczego 

myślenia stosując ćwiczenia i treningi twórcze4.  

           Zawarte w KIERMASZU RYSUNKOWYM  pomysły, mogą być treningiem, mogą być 

pomocą, czy też  inspiracją do tworzenia rzeczy nowych wspólnie  z dzieckiem. 

 Również poprzez dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz 

wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania rozwijamy u dziecka pomysłowość 

 i wyobraźnię. Dziecko eksperymentuje, potrafi działać, doświadczać, badać5. 

        Wsparcie ze strony rodziny i szkoły ma kluczowe znaczenie dla rozwoju twórczego 

dziecka. Osoby dorosłe mają możliwość dodawać dzieciom odwagi i zachęcać je, aby rozwijały 

swój jednostkowy potencjał.  

           Proponowane w KIERMASZU RYSUNKOWYM zajęcia, dają możliwość rozwoju 

 i dobrej zabawy.  

Renata Turlej 

                                                                                                                             Psycholog Sp41 

1Gloton R., Clero C. (1976). Twórcza aktywność dziecka, tłum. I. Wojnar, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 
2 Nęcka E. (2012). Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot. 
3 Perleth Ch. , Schatz T. , Gast-Gampe M. (2003) Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 
4 Szmidt K. J. (2013). Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, W; Michalina Kasprzak Twórczość dzieci 

pochodzących ze środowisk de faworyzowanych społecznie w lokalnych formach wsparcia i opieki. Studium porównawcze na przykładzie 

Poznania i Tarragony. 
5 Szuman S: Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. Warszawa 1990, WSiP. 

 
 

 


