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Bo nie liczy się ilość, 
lecz jakość wspólnie spędzonych chwil 

 



Wersja Demonstracyjna
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Wstęp

Czas to jeden z najcenniejszych zasobów współczesnego 

świata, którego stale nam brakuje. Wciąż gdzieś śpieszymy, 

odkładając wiele ważnych spraw na później… Pytanie: Jakie 

później?. Mamy wiele na głowie – rodzicielstwo, obowiązki 

domowe, pracę zawodową, zainteresowania oraz wiele in-

nych aktywności. Co w takim razie wybrać? 

Nie ma patentu na zwiększenie ilości czasu, ani tym bar-

dziej na skuteczne dokonywanie wyborów, jednakże niezwy-

kle istotne jest (i do tego też pragnę w tej publikacji zachęcić, 

nie tylko jako psycholog wykorzystujący arteterapię w swo-

jej pracy z dziećmi i rodzinami, ale przede wszystkim jako 

mama), aby zatrzymać się na chwilkę i spokojnie popatrzeć 
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na swoje codzienne wybory. Przede wszystkim na ich rezul-

taty w krótszej i dłuższej perspektywie. Spróbuj zatem w tym 

całym chaosie codzienności znaleźć jakiś spokojny moment 

i odpowiedz sobie na kilka istotnych pytań, takich jak: Jak te-

raz spędzam czas z moim dzieckiem? Jaką relację chcę z nim 

zbudować? Jak na co dzień dbam o to, by relacja z moim dziec-

kiem była taka, o jakiej marzę?.

Czym jest rodzicielstwo? Można by tu zacytować wiele 

pięknych definicji zaczerpniętych z literatury psychologicz-

no-pedagogicznej, ale nie o to mi właściwie chodzi. Każdy 

z nas – RODZICÓW, w swojej definicji rodzicielstwa będzie 

zwracał uwagę na inne aspekty tego pojęcia. Drodzy Rodzi-

ce, a jakbyśmy tak porównali rodzicielstwo do malowania 

obrazu? Dzieci są obrazami swoich rodziców, ich zachowań, 

lęków czy skłonności. Dzieci chłoną najbliższe otoczenie, ob-

serwując przeróżne zachowania i sytuacje, a to, co zaobser-

wują, mając kilka lat, wpływa na to, jak będą funkcjonowa-

ły w przyszłości. Zatem dziecko to niepowtarzalne i najpięk-

niejsze dzieło sztuki, które zostaje ukształtowane przez swo-

ich największych artystów, jakimi są rodzicie.
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Współcześni rodzice tzw. busyparents, gdy zbliżają się uro-

dziny lub inny istotny moment wymagający uczczenia, zasta-

nawiają się, jaki to prezent będzie idealny dla ich pociechy, 

czyli sprawi mnóstwo radości i jednocześnie nie będzie kolej-

ną drogą zabawką na pięć minut. Zastanówmy się, a gdyby tak 

podarować naszym dzieciom w prezencie CZAS? Uwierzcie, 

że żadna zabawka nie zastąpi tego zasobu. I wcale nie mam tu 

na myśli konieczności przeznaczania wielu godzin na wspólne 

zabawy, bo sama wiem, że 24 godziny to stanowczo za mało, 

aby móc zrealizować wszystkie zadania danego dnia. A w ży-

ciu rodzinnym wcale nie chodzi o liczbę wspólnie spędzonych 

godzin (ilość), lecz o to, co my w tym czasie robimy RAZEM 

(jakość). Budowanie wzajemnych relacji to proces indywidual-

ny, jednocześnie wymagający systematycznych działań i cza-

su spędzonego wspólnie. Zgodnie ze słowami francuskiego 

duchownego i pisarza Michel’a Quoista, który mówił: Dzieci 

bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kocha-

ne przez tych, którzy mówią, że je kochają. A co daje największą 

pewność bycia KOCHANYM I WAŻNYM? Tak, to właśnie DO-

BRZE SPĘDZONY RAZEM CZAS .
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Pomysłów na wspólne działanie i zabawę z dzieckiem jest 

naprawdę wiele. Każdy z nas może zacząć zmieniać swoje 

relacje z dzieckiem. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, uru-

chomić wyobraźnię i zacząć DZIAŁAĆ!

Tym, którzy nie wiedzą, czym jest arteterapia i jak można 

ją świetnie wykorzystywać do budowania relacji rodzinnych 

oraz rodzicom, którzy chcą spędzić twórczo czas z dzieć-

mi, ja, jako psycholog z certyfikatem arteterapeuty, śpieszę 

z pomocą. Pragnę zaprezentować kilka działań arteterpeu-

tycznych z elementami sztuki upcyclingu, czyli „coś z nicze-

go”. Działania te wspaniale rozwijają wyobraźnię i kreatyw-

ność dzieci, pozwalają na samodzielne myślenie, ułatwiają 

ekspresję emocji i pomagają w rozwiązywaniu problemów, 

oraz uczą oszczędności i porządku. Sztuki plastyczne po-

zwalają rozwijać umiejętności manualne dzieci – motorykę 

małą. Zaś muzykoterapia oraz choreoterapia wpływają na 

rozwój motoryki dużej. Każda z form aktywności twórczej 

rozwija w dzieciach wrażliwość artystyczną, pozwala bliżej 

poznać siebie i swoje potrzeby, daje szansę pracy nad słab-

szymi stronami, a także pomaga w niwelowaniu deficytów, 
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które zaburzają prawidłowy rozwój. Twórczość artystycz-

na to również sposób na uspołecznianie jednostek. Artete-

rapię można prowadzić też w większej grupie, dzięki cze-

mu dzieci socjalizują się z rówieśnikami oraz pogłębiają wię-

zi w rodzinie. Dla mnie, jako dla psychologa, arteterapia to 

doskonałe narzędzie, które wspiera i pomaga budować rela-

cje między bliskimi. To metoda terapii coraz częściej wyko-

rzystywana do pracy z dziećmi, przynosząca najskuteczniej-

sze efekty szczególnie wśród rodzin z problemami emocjo-

nalnymi, mającymi trudności z komunikacją werbalną oraz 

z przekazywaniem i nazywaniem własnych uczuć. To także 

metoda, która doskonale sprawdza się w celach relaksacyj-

nych. Ekspresja artystyczna w rodzinie wpływa pozytywnie 

na rozładowywanie napięcia oraz jest formą dającą rodzinie  

równowagę. 

A zatem pora zacząć wspólną przygodę z arteterapią 

w tle. Życzę przyjemniej lektury i mam nadzieję, że stanie 

się ona pięknym początkiem do wykorzystywania arteterapii  

w Waszych rodzinach. 
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Rozdział 1

A jak arteterapia

Na początek trochę informacji na temat arteterapii, czy-

li połączenia sztuki i terapii w jednym. Ta metoda jest zwana 

też terapią poprzez sztukę lub terapią z wykorzystaniem sztu-

ki. Można ją stosować zarówno w pracy z osobami dorosłymi 

jak i z dziećmi. Tworzenie własnego dzieła daje możliwość wy-

powiedzi, przekazania informacji bez używania słów, a efekt 

stworzonej kreacji pozwala na bliższe poznanie autora, jego 

uczuć i osobowości. Choć wiele osób może upraszczać i spro-

wadzać arteterapię do zajęć plastycznych, to jednak nie jakieś 

tam zajęcia artystyczne, tylko coś znacznie głębszego. To wy-

dobywanie energii, która pomaga we własnym rozwoju. To 

metoda pozwalająca wyrazić i zrozumieć siebie oraz swoją ro-

dzinę i otoczenie. Jest to także forma terapii, w której sam pro-
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ces twórczy ma terapeutyczny wpływ na jednostkę. To świet-

na metoda relaksacji i odprężenia, pozwalająca na przywróce-

nie wewnętrznej harmonii i równowagi. 

Arteterapię można prowadzić zarówno indywidualnie, 

jak również w formie spotkań grupowych. To narzędzie bu-

dowania więzi interpersonalnych nie tylko w rodzinie. 

Arteterapia pełni pięć podstawowych funkcji, takich jak: 

• funkcja korekcyjna – przekształcenie szkodliwych mecha-

nizmów w bardziej wartościowe dla jednostki, pozwala 

wyrównać deficyty, poprawia poczucie własnej wartości, 

• funkcja edukacyjna – dostarczanie jednostce wiedzy i in-

formacji pozwalające na pełnowartościowe funkcjono-

wanie jednostki, 

• funkcja rekreacyjna – stworzenie odpowiednich warun-

ków do relaksu i odpoczynku, 

• funkcja socjalizacyjna – dążenie do odkrywania istotnych 

postaw, wartości i umiejętności społecznych, 

• funkcja emancypacyjna – rozwijanie kreatywności człowieka. 
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Istnieje wiele form arteterapii. Choć bardzo często jest 

ona rozumienia tylko jako metoda terapii, której narzędzia-

mi przede wszystkim są techniki plastyczne, takie jak: rysu-

nek, malarstwo, grafika, rzeźba. 

Jednak terapia poprzez sztuki plastyczne czy też inaczej 

arteterapia wizualna stanowi tylko jedną z jej form. Artete-

rapia to również muzykoterapia, biblioterapia (w tym baj-

ko terapia), choreoterapia, teatroterapia, filmoterapia, 

fotografoterapia i wiele innych form, a różnorodność tych 

form daje naprawdę szereg możliwości.

Rysunek (terapia poprzez sztuki plastyczne lub artete-

rapia wizualna) to jedna z podstawowych form przekazu in-

formacji w sposób niewerbalny oraz podstawowy sposób 

ekspresji dzieci młodszych. Może być traktowana jako tech-

nika odprężająca, jednak warto pamiętać, że jest to również 

bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne w analizie ludz-

kich zachowań. Dzieła takie jak: rysunek, malarstwo, grafi-

ka lub rzeźba potrafią przekazać wiele informacji na temat 

nastroju autora, dzięki czemu można określić emocjonal-

ny stan twórcy. Czasem nawet najprostsze rysunki potrafią 
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przekazać bardzo wiele istotnych informacji, mogą stać się 

drogowskazem do uzyskania wiedzy na temat obecnej sytu-

acji autora (osoby dorosłej lub dziecka).

Muzykoterapia to forma arteterapii, w której używa się 

muzyki w leczeniu, rehabilitacji oraz edukacji. Muzyka po-

zwala się uspokoić, zajrzeć w głąb własnych przemyśleń 

i uczuć. Muzyka i dźwięki otaczającej natury pomagają roz-

ładować napięcie emocjonalne. Muzykoterapia to nie tylko 

słuchanie gotowych utworów muzycznych, to także gra na 

instrumentach. Poprzez dobór instrumentów oraz zróżnico-

wane natężenie dźwięków jednostka wyraża siebie i przeka-

zuje swoje emocje. 

Biblioterapia to rodzaj leczenia lub wsparcia terapeu-

tycznego poprzez szeroko pojętą literaturę, która dzięki 

swojej wartości zmniejsza stres, pomaga uzyskać wsparcie 

psychiczne, a także wyeliminować poczucie osamotnienia. 

Biblioterapia opiera się na interakcji zachodzącej pomiędzy 

czytelnikiem a danym dziełem literackim. Najczęściej wyko-

rzystuje się literaturę, która umożliwia wgląd w samego sie-

bie i która prezentuje nie tylko problem, ale także schemat 
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jego rozwiązań. Terapia z książką polega na ukierunkowa-

nym czytaniu odpowiednio dobranych pod kątem jednostki 

lub grupy treści i późniejszym jego omówieniu.

Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli 

terapia przez bajki terapeutyczne i baśnie, która sprawdza 

się zwłaszcza u dzieci w wieku od 4 do 9 roku życia. Bajko-

terapia to nie tylko metoda terapii, ale również profilaktyka 

dziecięcych problemów emocjonalnych. Bajki terapeutycz-

ne dotykają różnych obszarów i problemów np.: lęk przed 

ciemnością, śmierć bliskiej osoby lub rozwód rodziców. 

Dziecko, uczestnicząc w bajkoterapii, wczuwa się w daną hi-

storię i przeżywa ją, co pomaga mu zrozumieć swój problem 

i umożliwia samodzielne jego rozwiązanie.

Kolejną formą arteterapii jest choreoterapia, czyli tera-

pia poprzez ruch. Działania terapeutyczne z wykorzystaniem 

tańca nie tylko mogą niwelować zaburzenia, z którymi bory-

ka się dorosły lub dziecko, ale także mogą mieć charakter ty-

powo profilaktyczny, czyli taniec może zapobiegać powsta-

waniu lub nasilaniu się problemów emocjonalnych. Chore-

oterapia to taniec, zajęcia muzyczno-ruchowe oraz impro-
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wizacje ruchowe do prezentowanej muzyki. Ruch pozwa-

la wyzwolić siebie, uwolnić się od negatywnych myśli oraz 

wpływa pozytywnie na kontakty społeczne. Podczas tańca 

dochodzi do integracji sfery fizycznej z umysłową oraz roz-

woju samoświadomości własnego ciała – poznania swojego 

ciała i nawiązanie z nim lepszego kontaktu. 

Teatroterapia to forma terapii poprzez sztukę, w któ-

rej najważniejsze są działania teatralne. Technika ta pozwa-

la zaangażować się w spontaniczne przedstawienie teatral-

ne, które umożliwia odreagowanie tłumionych uczuć i prze-

żyć, co w konsekwencji powoduje wewnętrzny wzrost oraz 

wzbogacenie osobowości człowieka. W procesie teatrotera-

pii osoba dorosła lub dziecko jednocześnie koncentruje się 

na twórczym kreowaniu roli w spektaklu teatralnym i na we-

wnętrznych procesach zaangażowania w grę. Teatroterapię 

stosuje się zarówno w terapii grupowej dzieci i młodzieży, jak 

również osób dorosłych.

Równie ważną formą arteterapii jest filmoterapia. W tej 

dziedzinie arteterapii, dzięki sztuce wizualnej, jaką jest film, 

uczestnik może identyfikować się z bohaterami filmu, po-



16

znawać różne perspektywy prezentowanego problemu, dy-

stansować się, odczuwać katharsis (oczyszczenie i uwolnie-

nie od nagromadzonych emocji i napięć) i refleksję nad sa-

mym sobą. Oglądany obraz wraz z dźwiękiem pozwala prze-

nieść się do innego świata i lepiej zrozumieć dany temat czy 

problem. Oglądane filmy skłaniają do dyskusji, co właśnie 

wykorzystuje terapia poprzez film. 

Na koniec fotografoterapia, czyli dziedzina arteterapii, 

która polega na oglądaniu, robieniu oraz wywoływaniu zdjęć, 

używając do tego różnego rodzaju technik i sprzętu. Jest to 

forma sztuki, która za pomocą zdjęć pozwala opowiadać 

różne historie i wyrażać własne emocje. Zdjęcie to świado-

me uchwycenie fragmentu życia danej jednostki. Dzięki zdję-

ciom człowiek może wyrazić siebie i swoje emocje. Fotogra-

foterapia pozwala zatem otworzyć się, pokazać wewnętrzny 

świat człowieka za pomocą zdjęć oraz zmienić postrzeganie 

tego, co do tej pory wydawało się zwyczajne, w coś wyjątko-

wego i zacząć to doceniać. 

Podsumowując, arteterapia jest zbiorem różnych możli-

wości wykorzystania sztuki w celach terapeutycznych oraz 
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profilaktycznych, ale tylko niektóre z nich zaprezentuję Wam 

bliżej w niniejszej publikacji. Skupię się na tych formach ar-

teterapii, które sama najczęściej wykorzystuję w swojej pra-

cy psychologa oraz w swojej rodzinie. Mam nadzieję, że za-

prezentowane ćwiczenia będą dla Was dobrze spędzonym 

czasem RAZEM, który pozwoli Wam zajrzeć do wnętrza Wa-

szych rodzin…

Dość już teorii, przejdźmy zatem dalej i zabierzmy się do 

arteterapeutycznego działania RAZEM.

Przygotujcie się do wspólnego tworzenia.
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Rozdział 2

Tworzymy RAZEM

Za nami trochę teorii na temat arteterapii, więc już naj-

wyższa pora zabrać się do działania RAZEM. 

A więc do dzieła!

Do wykonania upcyclingowych maskotek potrzebne 

Wam będą stare ubrania, których już nie nosicie. Myślę, że 

nie będziecie mieć z tym większego problemu, ponieważ 

z doświadczenia wiem, że gdzieś tam w zakamarkach Wa-

szych czterech ścian znajdą się rzeczy, których już nie uży-

wacie. A może to dobry moment, żeby zrobić w końcu odzie-

żowy rachunek sumienia i dokonać garderobianej rewolu-

cji Waszych szaf? Jak już znajdziemy odpowiednie, niepo-

trzebne i stare ubrania to rozpoczynamy przerabianie ich 

na upcyclingowe maskotki. Dodatkowo potrzebujemy noży-
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czek, igły, nici, kleju na gorąco, guzików, no i oczywiście tego, 

co najważniejsze, odrobiny WYOBRAŹNI. 

Rozłóżcie stare ubrania w wygodnym dla Was miejscu –  

na stole lub podłodze, tak abyście mogli swobodnie two-

rzyć. Następnie zaczynamy wycinanie wzorów. Możecie wy-

cinać od razu na materiale, tak jak Was wyobraźnia popro-

wadzi, lub wydrukować gotowe wzory stworków i zwierzacz-

ków, odrysować je na materiale i wyciąć. Pamiętajcie, że na-

leży wyciąć i zszyć dwie warstwy materiału. A do środka naj-

lepiej włóżcie skrawki pozostałych materiałów. Zamiast igły 

i nici możecie również użyć kleju na gorąco, tylko pamiętaj-

cie o bezpieczeństwie, zarówno w przypadku igły i nici, jak 

i w przypadku używania gorącego kleju. 

Moja rodzina i ja, tworząc RAZEM, wykorzystaliśmy no-

gawki starych rajstop, co znacznie ułatwiło pracę. I tak oto no-

gawka starych rajstop w paseczki, należących do mojej star-

szej córki, zmieniła się w piękną i niepowtarzalną Ośmior-

nicę Roksanę. Główkę ośmiorniczki wypełniliśmy skrawka-

mi materiału z pozostałej części nogawki, uformowaliśmy 

i związaliśmy sznurkiem. Używając nożyczek, pocięliśmy pa-
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seczki, tworząc tym samym ramiona naszej ośmiorniczki. 

Przyszyliśmy guziczki i przykleiliśmy oczka, a na koniec, z ka-

wałka białego materiału, zrobiliśmy czapeczkę.

Koniec Wersji Demonstracyjnej


