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WSTĘP 

 

 
 

 

Twórczość plastyczna i ekspresja muzyczna są najpowszechniejszym 
zjawiskiem w spontanicznej, ekspresyjnej działalności dzieci. Ta wewnętrzna 
potrzeba wypowiadania się dziecka przez plastykę czy  ruch przy muzyce swoja 
powszechnością dorównuje zabawie, a w pewnych aspektach jest z nią 
zespolona jako rodzaj zabawy twórczej. Twórczość plastyczna dziecka okazuje 
się być niewyczerpalnym źródłem wiedzy o Ŝyciu psychicznym dziecka i staje 
się specyficzną drogą jego kształcenia i wychowania. 

 

Osobowość człowieka ujawnia się w jego róŜnych pracach, jest wynikiem 
działania nie tylko róŜnorodnych czynników środowiskowych, ale takŜe 
udziałem własnych cech osobowościowych. Rysunek jest jednym ze sposobów 
wyraŜania myśli i stanów uczuciowych. Szczególnie dziecko potrafi właśnie 
rysunkiem wyrazić swoje uczucia. W nieskrępowany sposób, dostając do ręki 
kredę, farbę, węgiel czy inne środki malarskie, umie pokazać nam swój nastrój, 
potrzeby, wątpliwości i pragnienia. A linie rysunku mogą wskazywać na pewne 
cechy temperamentu. Same prace natomiast mogą słuŜyć jako metoda badania 
zainteresowań, poglądów, przekonań i postaw. 

 

Rozpoczęcie nauki przez dziecko w szkole jest okresem przełomowym w 
jego Ŝyciu, kończy się bowiem beztroskie dzieciństwo, kiedy podstawową forma 
działania była zabawa, a zaczyna się wiek obowiązków, systematycznej nauki i 
pracy w gronie rówieśników. Rozwijająca się wyobraźnia ma duŜe znaczenie nie 
tylko dla twórczości plastycznej, muzycznej, ale równieŜ dla kształtowania 
twórczej postawy w zachowaniu się dojrzewającego człowieka. Wraz z 
rozwojem psychofizycznym dziecka, kształtuje się jego osobowość, ujawniają 
się wyraźne właściwości temperamentu, zdolności intelektualne a takŜe 
artystyczne. 
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POJĘCIE I CECHY CHARAKTERU UCZNIA ZDOLNEGO  

 
 

Szkoła współczesna (nie tylko polska) nastawiona jest na kształcenie 
powszechne, pracuje z uczniem przeciętnym, boryka się ze słabym i nie widzi 
uczniów zdolnych. Ci ostatni znudzeni nie rozwijają się na miarę swych 
moŜliwości, nie czynią odpowiednich postępów, zniechęcają się, nie lubią 
szkoły, czasem sprawiają problemy wychowawcze. Dlatego teŜ naleŜy większą 
uwagę niŜ dotychczas skupić na uczniach zdolnych. 

Liczni pedagodzy i psycholodzy łączą zdolności ogólne ucznia z 
inteligencją. E. Gondzik charakteryzował ucznia zdolnego w sposób 
następujący: „Uczeń zdolny (...) wyróŜnia się wysokim poziomem sprawności 
intelektualnej, specjalnymi zdolnościami i łatwością uczenia się, a takŜe 
moŜliwościami osiągnięć twórczych, szerokimi zainteresowaniami (...) 
samodzielnością, twórczą wyobraźnią”. 

 
Cechy charakteru ucznia zdolnego: 

• wysoki poziom zdolności ogólnych, łatwość uczenia się, inicjatywa i 
oryginalność w pracy intelektualnej, 

• wysoki poziom zdolności specjalnych (uzdolnień),  
• wysokie osiągnięcia w nauce, 
• dyspozycje lub osiągnięcia twórcze, 
• silne i szerokie zainteresowania, 
• silna motywacja do zajmowania się ucznia dziedziną działalności, 
• zdolność do wytęŜonej pracy, łatwość skupienia się nad danym 

problemem, duŜe zróŜnicowanie emocjonalne, szybki styl pracy, 
• cechy osobowości i wytrwałość w dąŜeniach, samodzielność, poczucie 

własnej wartości, skłonność do dominacji. 
 
Pomocne w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów 
odpowiadających tym kryteriom jest baczne obserwowanie takich cech jak: 
sprawność językowa (rozumienie szerokiego zakresu słów, łatwe 
dysponowanie potrzebnymi słowami oraz giętkość i umiejętność dobitnego 
wyraŜania myśli), zdolność skojarzeniowa, umiejętność ogarniania wielu idei 
i wiązania większej ilości faktów, wyjątkowy zasób energii umysłowej i 
fizycznej, a nawet poczucie humoru. 
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ISTOTA PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM  
 
 
 
 
 Praca z uczniem zdolnym stanowi w wielu wypadkach wyzwanie dla 
samego nauczyciela, który musi uwzględnić fakt stawiania wyŜszych wymagań 
uczniom szczególnie uzdolnionym, ale musi teŜ dostosować się do wysokich 
wymagań i oczekiwań ze strony tych uczniów. Kluczem do sukcesu w tym 
zakresie jest oczywiście osobowość nauczyciela, jego wiedza i entuzjazm, ale 
jego osamotnione działania nie mogą być w pełni efektywne, lecz stanowić 
muszą fragment zorganizowanych działań szkoły ukierunkowanych na pracę 
z uczniem zdolnym. O potrzebie podejmowania dodatkowych wysiłków, by 
uczniowie szczególnie uzdolnieni zostali objęci opieką, muszą być przekonani 
wszyscy nauczyciele. Stąd niezbędne jest podjęcie szerokich działań 
wypracowanych przez szkołę, by rozpoznać zdolności uczniów, utwierdzić ich 
w przekonaniu o posiadaniu określonych predyspozycji i wskazać moŜliwości 
rozwoju i odniesienia sukcesu. W celu podniesienia jakości pracy szkoły w 
zakresie doskonalenia pracy z uczniem zdolnym proponuje się podjęcie 
zorganizowanych działań w następujących kierunkach: 

1. Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów zdolnych w celu 
przekonania ich o konieczności ciągłego rozwoju oraz samodzielnej pracy 
samokształceniowej. 

2. Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli w rozpoznawaniu 
szczególnych zdolności uczniów, inspirowaniu i mobilizowaniu ich do 
dalszej pracy. 

3. Zorganizowanie w szkole działań wspomagających (np. zadań 
dodatkowych) w celu rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów. 

4. Mądre i konsekwentne wdraŜanie do udziału w olimpiadach i konkursach 
w celu konfrontacji wiedzy i umiejętności uczniów z innymi. 

5. Wypracowanie systemu nagradzania i promowania kaŜdego, 
najmniejszego nawet sukcesu uczniów i ich opiekunów. 
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CELE PROGRAMU: 
 

Wspieranie aktywności artystycznej uczniów i pobudzanie ich wszechstronnego 
rozwoju poprzez: 
 

• rozbudzanie twórczej postawy, 
 
• rozwijanie ogólnej wraŜliwości dziecka (ze szczególnym 

wskazaniem  na sztukę), 
 

• rozwijanie muzykalności, 
 

• pobudzanie do refleksyjnego słuchania i patrzenia, 
 
• rozwijanie zamiłowań artystycznych, 
 
• głębsze obcowanie ze sztuką, 
 
• stwarzanie sytuacji radości z procesu twórczego, 

 
• udział w tworzeniu świata dźwięków, 
 
• radość ze wspólnego muzykowania, 
 
• kształtowanie postaw wraŜliwych na sztukę i jej rozmaite przejawy, 
 
• poznanie róŜnych technik plastycznych. 

 
 

 
METODY I FORMY PRACY: 

 
• metoda projektu – określa szerokie moŜliwości dla uczniów twórczych, 
• metoda praktyczna – zaprasza do działania, pozwala na praktyczną realizacje 

pomysłu, 
• słuchanie muzyki, ekspresja muzyczna, muzykowanie, 
• eksperymentowanie – prowadzi do wyzwolenia moŜliwości twórczych, 
• prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów. 
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TREŚCI NAUCZANIA : 
   

• środki wyrazu plastycznego, 
• działania plastyczne na róŜnych materiałach, technikach, formach, 
• komunikacja pozawerbalna – róŜne sposoby komunikowanie się, język 

przestrzeni, koloru, ciała, światła, 
• kontakt dziełami sztuki plastycznej, 
• obserwacja i tworzenia świata dźwięku, 
• działania muzyczno – ruchowe, 
• muzykowanie na instrumentach, 
• wartości płynące z muzyki, 
• róŜnorodność muzyki (regionalna, narodowa, innych narodów, klasyczna, 

ludowa, rozrywkowa) 
• pojęcie kultury ludowej, 
• kształtowanie otoczenia i form uŜytkowych (funkcjonalność, estetyka). 

 
 

PROJEKTOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 
 

� kształtowanie wraŜliwości, aktywności i samodzielności podczas działań 
twórczych, 

� pobudzanie postaw kreatywnych podczas pracy, 
� rozwijanie potencjału twórczego ucznia, 
� radość i satysfakcja z własnych osiągnięć twórczych, 
� rozwijanie niezaleŜnego i twórczego myślenia, 
� kształtowanie wraŜliwości na piękno, 
� rozwijanie wyobraźni, 
� kształtowanie asertywności i poczucia własnej wartości, 
� zachęcanie do aktywnego uprawiania muzyki, 
� rozszerzanie zainteresowań, 
� nauka szlachetnej rywalizacji. 

 
 

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia jest trudna ze względu na fakt, iŜ 
głównym celem tego programu jest zachęcenie ucznia do odbioru i aktywnego 
uprawiania sztuki oraz wspieranie jego aktywności w tym zakresie. Jego 
osiągnięcia zaleŜą nie tylko od sumienności i pracowitości ale teŜ od 
wrodzonych uzdolnień, które trudno wymierzyć ,a jeszcze trudniej ocenić. 
Niemniej jednak udział w konkursach, moŜliwość reprezentacji klasy czy szkoły 
w zmaganiach natury artystycznej juŜ samo w sobie stanowi wyróŜnienie. 
Wszak poprze wytwór promowany jest jego autor - uczeń, a  dopiero w sposób 
pośredni szkoła. 
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