
Dlaczego dzieci powinny rysować?

Rysowanie jest jednym z najbardziej rozwijających zajęć, jakie można 

zaproponować dziecku. Świat na kartce papieru to kraina wyobraźni, pełna 

ukrytych znaczeń i symboli.  Rysowanie to świetna zabawa, którą większość 

dzieci po prostu uwielbia. Warto, więc uwzględnić je w codziennych zajęciach 

dziecka nie tylko po to, by ciekawie spędzał czas, ale również, aby 

prawidłowo się rozwijał. 

Rysowanie jest również świetnym ćwiczeniem dla umysłu dziecka. 

Pozwala rozwijać wyobra

wyrabia koordynację wzrokowo 

Dziecięce rysowanie to również jasna informacja dla rodziców, co 

dzieje się z ich pociechami. Dzieci przelewają na papier to co przeżywają, 

rozładowując w ten sposób napię

swojego świata. Oglądając rysunki dzieci możn

a kogo nie, co je cieszy i jaki mają nastrój. 

 

Dziecko poprzez rysowanie:

 Rozwija wyobraźnię i fantazję. Dziecko nie jest ograniczone żadnym

nakazami, poleceniami itp.

 Wyraża lęki i niepokoje. Rysowanie pomaga rozładować wewnętrzne 

napięcia. 

 Wzmacnia poczucie własnej wartości i wiary w siebie.

 Pomaga rodzicom lepiej zrozumieć świat dziecka.

 Pomaga rodzicom wychwycić problemy związane z napięc

mięśniowym. 

 

Każde dziecko rozwija się według  własnego tempa rozwoju. Jednemu 

dziecku rysowanie sprawia dużo radości a drugiemu nie koniecznie. 

Dlaczego? Być może ma mało sprawne rączki i rysowanie sprawia jemu 

trudność. 
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Postać człowieka w oczach dziecka:  

 

 



Dlatego nie:  

 Wyręczajmy dziecka w ubieraniu. Zakładanie skarpetek czy 

zapinanie guzików to doskonałe ćwiczenia 

cierpliwości i zgrania pracy rąk z informacjami do mózgu za 

pośrednictwem wzroku, a więc 

przy rysowaniu, a później pisaniu.

 Zabierajmy dzieci na plac zabaw. Rozwój manualny ściśle wiąże 

się z rozwojem fizycznym. Wspinanie się na drabinki, jazda na 

rowerze, kopanie piłki 

rysowanie. By dziecko mogło dobrze zapanować nad własnymi 

dłońmi, musi zapanować n

i całym ciałem.

 Gotujmy z dzieckiem. Krojenie warzyw czy owoców, lepienie 

pierogów czy kulanie bułeczek również usprawni rączki. 

Warto pamiętać , aby nie krytykować rysunków dziecka a wręcz 

przeciwnie chwalić, tworzyć wystawki w domu, przyczepiać na sznureczku, na 

lodówce jego arcydzieła. Takie działania sprawią dziecku dużo radości, 

zmotywują do stworzenia kolejnego rysunku, który dołączy jako 

kolekcji wystawowej. W ten sposób pokażemy dziecku, że doceniamy jego 

wysiłek, jaki wkłada w swoją twórczość.

Zabawy kredkami przygotowują kilkulatka do szkolnego debiutu. Dzięki 

częstemu rysowaniu dziecko ma coraz sprawniejszą rączkę, co w późn

czasie pomoże dziecku osiągać sukcesy. Więc nie ograniczajmy dziecka 

podsuwając jemu kolorowanki do pokolorowania. Wspierajmy go twórczego 

rozwijania, które w dalszym etapie pomoże pokonać napotkane trudności
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