
   Zabawy w rysowanie z Myszką w Paski i nie tylko… 

Rysowanie to dla większości dzieci wielka frajda. Niektóre z nich poświęcają tej czynności 

mnóstwo czasu, wykazując niemałe zdolności w tym zakresie. Uwielbiają rysować i robią  

to świetnie Są jednak  dzieci, które rysować nie chcą i mimo zachęt  stronią od kredek.  

Każde dziecko jest inne i każde rozwija się w swoim tempie, ale dla każdego ważne  

są działania plastyczne. Rysowanie, malowanie wpływa na koncentrację oraz pamięć dziecka. 

Zajęcia plastyczne uczą cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Wymagają skupienia  

i motywacji do osiągnięcia końcowego efektu. Dziecko poszerza swoje umiejętności 

plastyczne, manualne,  rozwija swoją kreatywność i wyobraźnię. Zajęcia plastyczne 

motywują również do poszukiwania nowych pomysłów. Praca nad rysowaniem uspokaja, 

łagodzi stres i negatywne uczucia. Warto więc na różne sposoby zachęcać dzieci  

do podejmowania działań w tym kierunku. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie działania 

plastyczne powinny być zabawą, a nie wymuszoną pracą. Jak więc pomóc i od czego 

zacząć? Przydadzą się grube, krótkie, lekkie kredki, grube pędzle, a także farby do malowania 

palcami. Najlepiej rysuje się na dużych kartkach z bloku, ogromnych arkuszach papieru 

(choćby pakowego), kredą po tablicy albo chodniku itd. Dziecko powinno mieć swobodę: 

rysować, co i jak chce. Na szlaczki i inne wymagające precyzji zadania będzie jeszcze 

mnóstwo czasu, a zmuszanie dziecka do rysowania pętelek czy zygzaków w liniaturze 

mogłoby je tylko zniechęcić.  

Jakie pozycje są dobre do rysowania? 

Przy stoliku. Oczywiście dostosowanym do wzrostu dziecka. Stopy powinny być oparte  

o podłogę. 

Na brzuchu. Kiedy dziecko rysuje, leżąc i wspierając się na łokciach, wzmacnia pas barkowy. 

Na stojąco. Np. przy tablicy. W tej pozycji dziecko mniej napina mięśnie rąk. 

Co  pomoże  w  nauce  rysowania? 

Chcesz, by dziecko nie miało kłopotów z rysowaniem? 

- Nie wyręczaj go w ubieraniu. Zakładanie skarpetek czy zapinanie guzików to doskonałe 

ćwiczenia – wymagają precyzji, cierpliwości i zgrania pracy rąk z informacjami 

dostarczanymi do mózgu za pośrednictwem wzroku (tu jest guzik, tu dziurka, a tu palce),  

a więc wszystkiego, co będzie potrzebne przy rysowaniu, a później pisaniu. 

- Zabieraj je na plac zabaw. Rozwój manualny ściśle wiąże się z rozwojem fizycznym. 

Wspinanie się na drabinki, zabawy na huśtawce, kopanie piłki – to wszystko jest równie 

ważne jak rysowanie. By dziecko mogło dobrze zapanować nad własnymi dłońmi,  

musi panować nad barkami, ramionami, łokciami i całym ciałem. 

- Gotuj z nim. Krojenie ogórka czy lepienie klusek także usprawnia rączki. 

 

 



Jak  namówić  do  rysowania ? 

 

Jeśli dziecko  niechętnie sięga po kredki i farby, nie znosi rysować albo znacznie odstaje  

od rówieśników spróbujmy je przekonać, że rysowanie i malowanie to świetna zabawa. Jak?  

Co może pomóc?      

Palec, szminka, patyk 

Fakt, że  dziecko trzyma się z dala od kredek, nie oznacza, że zrezygnuje z frajdy jaką daje 

robienie „pieczątek" rączkami umoczonymi w farbie do malowania palcami.  Może też 

rysować palcem po  zaparowanym lustrze, talerzu posypanym  kaszą lub innym sypkim 

produktem. Rysować można także kredą po chodniku, węglem rysunkowym po dużym 

arkuszu brystolu albo papieru pakowego, szminką po czym się da (np. lustrze albo własnej 

nodze czy  buzi),  patykiem po ubitym piasku, klejem w sztyfcie po kartce (potem można 

posypać kartkę brokatem). 

Karton, ściana, chodnik 

Biała kartka nie zachęca do rysowania? Nie szkodzi. Malować i rysować można  

po wszystkim: kartonowych pudłach, figurce z masy solnej, talerzu, wielkich arkuszach 

szarego papieru, ścianie (możesz  pomalować ją farbą tablicową ), chodniku. 

Kalka 

Rysowanie przez kalkę biurową to wielka  frajda -  można zrobić  dwa albo nawet trzy 

 rysunki za jednym zamachem! 

Kropki 

Warto bawić się z dzieckiem w łączenie kropek – my rysujemy kropki, a ono łączy je linią. 

Fajne kredki 

Może sprawdzą się tłuste pastele? Mają nasycone kolory, nie trzeba ich mocno przyciskać   

i da się nimi rysować grube linie (w dodatku po prawie wszystkim). 

Kolorowe kartki z bloku 

Biały arkusz może zniechęcać: tyle trzeba narysować, żeby było ładnie! Ale jeśli weźmiemy 

np. zieloną kartkę to łąka gotowa. Wystarczy dorysować motyle lub kwiatki i już! 

Wspólne rysowanie 

Ty rysujesz głowę kota, dziecko tułów. Ty jedno oko, dziecko drugie itd.  

 



Domowa galeria 

Każdy lubi, gdy jego praca jest podziwiana. Dlatego wyeksponuj rysunki dziecka – przyczep 

je magnesem do lodówki albo opraw w ramki, albo zrób z nich album (wystarczy dziurkacz  

i wstążka). Możesz też zawiesić na ścianie sznurek i przyczepić kartki zwykłymi klamerkami 

do prania.  

Zabawy w rysowanie  

Warto więc zachęcać dziecko do rysowania. Warto też pokazać mu, jak można narysować 

pieska czy kota. Zabawy w rysowanie? Świetny pomysł! Myszka w Paski zaprasza do udziału 

we wspólnej zabawie w rysowanie! Podpowie, jak za pomocą prostych kształtów i kilku 

kresek narysować kota, psa, motyla. 

Zachęcam do zabawy. 

Beata Cześniuk – doradca metodyczny 

 

Rysuj z Myszką w Paski  

 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski - Buzia 

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski-1 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski - Kot  

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski-kot-odc-1 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski -Myszka 

https://www.youtube.com/watch?v=dZ5Po1LokHY 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski - Pies  

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski-pies-odc-29 

 

➢ Rysuj z Myszką w paski - Wielbłąd  

https://www.youtube.com/watch?v=oQtFjp8EXg8 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski - Żaglówka 

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski-zaglowka-odc-

97 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski - Kwiatek  

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski-kwiatek-

odc-33 
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➢ Rysuj z Myszką w Paski – Motyl 

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski-motyl-odc-25 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski - Ptaszek  

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski-ptaszek-

odc-119 

 

➢ Rysuj z Myszką w Paski - Samochód  

https://www.miniminiplus.pl/myszka-w-paski/filmy/rysuj-z-myszka-w-paski 

 

 

Inne propozycje zabaw w rysowanie 

 

➢ Nauka rysowania dla dzieci - Rysowanie domu | CzyWieszJak 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwTxi9bgXU 

 

➢ Nauka rysowania dla dzieci - Rysowanie żaglówki | CzyWieszJak 

https://www.youtube.com/watch?v=O2x-lxFgoKM 

 

➢ 13 POMYSŁÓW NA RYSOWANIE DLA DZIECI 

https://www.youtube.com/watch?v=6IhSs1oirHM 
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