
Dlaczego kreatywność jest tak ważna? 

Kreatywność często określana jest jako talent, zdolność do tworzenia czegoś z niczego, 

wychodzenie w swoich działaniach poza schematy, to pewnego rodzaju innowacyjność w 

myśleniu. 

 

Dlaczego kreatywność jest tak ważna? 

Otóż możemy wykorzystać ją w rozwiązywaniu problemów i myśleć o nowych sposobach 

radzenia sobie z wyzwaniami. Bycie twórczym pozwala nam na dostosowanie i reagowanie 

na szybko zmieniający się świat. 

Co to jest kreatywność? “…to postawa, która umożliwia z jednej strony odnalezienie nowych 

aspektów w tym, co znane i bliskie, z drugiej zaś stawanie w obliczu tego, co nowe i obce, i 

za pomocą istniejącej już wiedzy przetworzenie go w nowe przeżycie” (Erika 

Landau). Mówiąc inaczej, kreatywność to umiejętność dostrzegania w rzeczach 

zwyczajnych, pospolitych tego, co niezwykłe… 

 

Jak więc pomóc dziecku w rozwoju jego kreatywności? 

 

1. Nie podsuwaj gotowych rozwiązań. Pozwól swojemu dziecku próbować nowych rzeczy, 

mylić się, samemu dochodzić do istoty problemu. Niech samo tworzy świat! 

 

2. Pozwalaj zadawać pytania i sam je zadawaj. Stanowią one bowiem początek 

kreatywnego myślenia. Ich umiejętne zadawanie ułatwia znalezienie poszukiwanej 

odpowiedzi. Pytania są wyrazem ciekawości otaczającego nas świata lub problemu. Jeśli 

chcesz aby Twoje dziecko rozwijało twórcze myślenie, zadawaj nietypowe pytania, np.: jak 

pachnie róża? jak dużo smaków ma sałatka warzywna? 

 

3. Czytaj. Każdy z nas wie, że obrazy podsuwane przez telewizję nie pobudzają wyobraźni. Z 

kolei czytane przez nas bajki, jak najbardziej. To oczywiste, często jednak w nawale 

codziennych zajęć zapominamy o tym. Możemy jednak podczas wiosennych spacerów, lub 

podczas drogi powrotnej z przedszkola lub szkoły możemy spojrzeć na niebo i zgadnąć czy 

dana chmurka to baranek, a może niedźwiedź. Poproś swoje dziecko aby opowiedziało Ci co 

najbardziej zainteresowało go na zajęciach, jakie pytania w związku z tym zadało i dlaczego? 

 

4. Inspiruj i nagradzaj. Dziecko potrzebuje motywacji i wsparcia, żeby zaczęło twórczo się 

bawić. Dlatego też nie krytykuj pomysłu dziecka chociaż wiesz, że nie jest on do końca 

trafny. Niech Twój skarb sam się o tym przekona i szuka kolejnych rozwiązań. Okaż 

zainteresowanie wobec rzeczy jakie robi. Doceniaj jego starania. 

 

5. Wspieraj. Jeśli Twoje dziecko posiada niecodzienne hobby i zbiera jakieś drobiazgi, np. 

kapsle, kamyczki – nie krytykuj tego, nawet jeśli wydaje Ci się to zbędne. Pozwalaj na to. 

Chwal również swoją pociechę, kiedy robi coś co sprawia mu trudność. 

 

 



6. Dbaj o rozwój wszystkich zmysłów. Pamiętaj aby podczas zabawy pielęgnować i 

wspierać rozwój zmysłów u dziecka: wzroku, słuchu, dotyku i smaku. Spraw aby zabawa 

poszerzała horyzonty Twojej pociechy. 

W czym kreatywność pomaga dziecku? 

Najłatwiejszą odpowiedzią jest „we wszystkim” i wcale nie jest to przesadą. Dziecko, które 

ma nawyk kreatywnego rozwiązywania problemów, szybciej będzie się uczyło, bo 

kreatywność wiąże się ze zrozumieniem, a nie bezmyślnym powtarzaniem informacji. Będzie 

też w stanie znaleźć różne sposoby zastosowania zdobytych wiadomości w życiu, dzięki 

czemu nie tylko pogłębi wiedzę, ale też zdobędzie liczne nowe doświadczenia, a może nawet 

rozwinie pasję. W sferze społecznej dziecko z kreatywnym podejściem zdobędzie więcej 

przyjaciół i będzie cieszyło się większą sympatią otoczenia, ponieważ szybciej znajdzie 

rozwiązania różnego rodzaju konfliktów, a także będzie miało ciekawe pomysły na zabawy. 

Kreatywność sprzyja też poczuciu humoru. Kreatywne podejście wiąże się też z 

samodzielnością. Dziecko zachowujące się kreatywnie to takie, które próbuje samodzielnie 

dojść do rozwiązań – może to być na przykład upieczenie rodzicom ciasta lub samodzielne 

wykonanie trudnego zadania domowego. 

Na koniec zaś, jako rodzice jesteśmy dla dziecka pierwszym i najważniejszym modelem do 

naśladowania. Nie obawiajmy się więc sami eksperymentować. Nie utyskujmy na samych 

siebie, gdy coś nam nie wyjdzie i cieszmy się, że robimy coś nowego. 

 

Opracowanie: mgr Aleksandra Kwiecińska  
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