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Zakładne wuprajenje kreatiwnostneje pedagogiki (Kreativitätspädagogik) je, zo ma 
kóžde dźěćo wosebite talenty, bohate duchowne a druhe dary a wulki potencial indiwi-
duelnych wuwiwanskich móžnosćow. Hdyž wotrosće w pozbudźowacej wokolinje, móže 
wone swoje kmanosće duchownje a praktisce šěroko wuwiwać. W idealnym padźe ma 
pěstowarnja wšelake funkcionalne rumnosće a stacije za slědźenje, hdźež steji dźěćom 
wšelaki material a grat widźomnje a swobodnje k dispoziciji. 

Materialije
Poskitk materiala planuje so z jednotliwymi projektami. Fundus, wšojedne hač jón 
předpodaće abo z dźěćimi nazběraće, pozbudźuje kreatiwne wuwiwanje idejow, 
wosebje hdyž namakaja dźěći w nim tež njetypiski paslenski material (zapakowanja, 
klamorčki, spinki, troski, parlički, kamuški, zatyčki, šnóru atd.). 

Wotběhi a prawidła
Wubědźowanja, překruty časowy ramik a zrumowanje hišće njedokónčenych dźěłow 
myla duchownu tworiwosć dźěći. Wšědne wotběhi kaž wobjed abo spanje pak hodźa 
so do projekta zapřijeć, hdyž je městno abo samo rumnosć, hdźež móža dźěći swoje 
njedokónčene wudźěłki stejo wostajić. Runje při wotpinanju – a tak tež při spanju – 
so husto kognitiwna a kreatiwna žołma wuwabi. 
W praksy su so tež zhromadnje ze skupinu wujednane prawidła jako spomóžne wopoka-
zali. Tak je na přikład móžno, čerwjene „stop“-znamješko w formje ruki paslić a lami-
něrować. Hdyž je dźěćo něšto twariło a chce pozdźišo dale na tym dźěłać, połoži 
„stop“-znamješko na swój wudźěłk. A nichtó njewozmje sej z njeho ani klock za swoje 
twarnišćo. 

Što spěchuje kreatiwitu dźěći?
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Zajim za dźěćo a jeho produkt
Zo by kreatiwny proces zaběžał, je trěbne, za ideje dźěsća wotewrjene wucho měć a 
nastawanje kreatiwneho produkta přewodźeć. Při tym měli so kreatiwne wuslědki 
wosebje sensibelnje posudźować a hódnoćić. Dźěćo wočakuje sprawne pohódnoćenje 
swojeho dźěła. Chwatne posudki kaž „To pak sy rjenje paslił!“ abo „Što da dyrbi to 
być?“ pak je njespokojeja. Tež předpisy kaž “Dźensa paslimy šalku za dźeń maćerje.” 
njewuwabjeja kreatiwitu. Idealnje je: so na runinu dźěsća podać, sej chwile wzać 
a z dźěsćom zhromadnje wo produkće rěčeć a so ze zajimom dale prašeć.
 

Wotkrywace wuknjenje
Dźěći mjetaja přeco zaso pěsk, kamuški a druhe wěcy na suwadło a cyle putane 
wobkedźbuja, hač a kak so wšitko zaso dele suwa. Što je tak puta? Přikłady za prašenja 
a dopóznaća małych slědźerjow:
➜ Kak wysoko móžu pěsk mjetać? Hač na najwyši dypk suwadła?
➜ Što so spěšnišo dele suwa? Małe, wulke, róžkate abo błóćane kamuški?
➜ Aha, kamuški suwaja so z rozdźělnej spěšnosću po suwadle dele!
Chwalba, připóznaće a zhromadne přemyslowanja wo nowym dopóznaću pohonjeja 
k dalšej kreatiwiće. Nětko móhli dźěsću namjetować, čaru za kulki twarić a při tym 
wobkedźbowanja dale pohłubšeć. K tomu dyrbi dźěćo na přikład spěšne a pomałe abo 
čary z křiwicami wuwiwać a twarić. Tak móže připadne wobkedźbowanje w pěskowym 
kašćiku nastork być za kreatiwny tydźenski abo měsačny projekt na polu zažneho 
techniskeho kubłanja, kiž hodźi so na tunje a njekomplikowane wašnje (z papjeru, 
papjercom, zapakowanjemi, klamorčkami, šparawkami, lěpkom) přesadźić.

Časowe planowanje
Kruće postajene časy wšědneho wotběha pěstowarskeho dnja njewobmjezuja zmištro-
wanje nadawka, hdyž so projekt přez cyły dźeń abo tydźeń planuje. Swobodny čas 
měł so za wšitke fazy projekta zaplanować, zo móhli so dźěći z kreatiwnym wobsahom 
bjez ćišća nadrobnje rozestajeć. Idejowe koła hodźa so hižo w pěstowarni přewjesć 
jako wunamakarske koła, w kotrychž moluja so wobrazy, powědaja so stawiznički abo 
přewjeduja so rěčne a pomjatne hry.

Dźěło ze staršimi
Najlěpje je, hdyž so starši w předpolu wo metodice kreatiwno-pedagogiskeho projekta 
informuja, snano na staršiskim wječorku. Tak wědźa, čehodla jich dźěćo nadobo wot-
padki hromadźi, kaž prózdne joghurtowe tyzki, krónowe wěčka a papjerc, abo čehodla 
přińdźe z mazanymi, błóćanymi drastami domoj. Hdyž zapřijeja so starši jako part-
nerojo do projekta, su wćipniši na nowotarske wunamakanki swojeho dźěsća a zajimuja 
so ćim bóle za nje.
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Přikład z mojeho dźěła 
Kreatiwno-pedagogiske projekty z temami kaž wódny muž, hadźacy kral abo błudnički 
(hlej Lutki 3/2012 abo 1/2013) spěchuja tež dwurěčne kubłanje. Wuzwolena tema 
měła so sylnje po idejach dźěći zwoprawdźić. Tu někotre pokiwy:
➜ powěsć powědać abo předčitać (pak k tomu žadyn wobraz njepokazać)
➜ dźěći powědaja to, štož su słyšeli, ze swojimi słowami a myslemi zaso: 
 • Kak móhł wódny muž wupadać? Kak móhło bydlenje hadźaceho krala zarjado-       

 wane być?
 • Kak wódny muž běha, hdyž ma tola tajkej dołhej noze? Kak so błudnički 
               pohibuja?
➜ z dźěćimi wo jich idejach rěčeć
➜ k dalšemu dźiwadźelenju pozbudźować 
➜ róle figurow po swójskich předstawach hrać (žane předpodate teksty) 
➜ kubłar/-ka je motiwator, zběraćel idejow a „zapisowar“, planuje čas, staji mate-

rial k dispoziciji, pomha při přihotowanju kostimow a kulisow abo při rjadowanju 
dźěćacych tekstow 

➜ zhromadnje z dźěćimi přemyslować, kak hodźa so zadźěwki wobeńć abo rozrisać, 
na přikład město šića lěpić, město třihanja torhać abo město rěčenja wobrazy abo 
gesty wužiwać

➜ znatym ludowym spěwam kaž „Zady našej pjecy“ nowe teksty, tež žortne abo 
tajke bjez zmysła přibasnić

➜ w rěčnej dźěłarničce swójske małe tekstowe knižki abo program ze samozbasnje-
nymi spěwami nadźěłać 

Prezentacija wuslědkow před znatym publikumom je rjane připóznaće za prócu a po-
honjuje k nowym projektam. Z pomocu tajkich abo podobnych aktiwitow měła so dźě-
ćaca kreatiwita na kóždy pad spěchować. Hdyž dźěći swójske ideje zwoprawdźeja, 
přisporja to jich sebjewědomje. Wone začuwaja, hdyž su něšto zdokonjeli, a to skrućuje 
jich wosobinu. 
Cornelia Bjedrichowa
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Paslenski namjet

Swěčnik 
ze seloweho 
ćěsta

staroba: 
wot 5 lět

schodźenk ćežkosće: 
srěni

Přihotowanje seloweho ćěsta:

Trjebaće: 1 podźěl sele
        2 podźělej muki
        šklu
        plastikowu titu

Změšejće sól a muku. Přidajće po kapkach resp. łžičkach wodu tak, zo so 
ćěsto lochce wot šklě dźěli. Předźěłajće hotowe ćěsto dalše 10 mjeńšinow, 
tak zo so zmjechči. Połožće ćěsto do tity a wostajće je něhdźe hodźinu ležo.

Zhotowjenje swěčnika:

Sformujće z ćěsta wjetšu kulku. Stłóčće ju z płonej ruku. Nětko trjebaće 
čajowu swěčku. Tutu stłóčće dosrjedź ćěsta, tak zo nastanje kruty wobrys. 
Stajće swěčku zaso nabok. Nětko dyrbi so ćěsto w pjecy při 150 °C něhdźe
45 min sušić.
Pomolujće wustudnjeny ćěstowy swěčnik z pisanej barbu. Z transparentnym 
lakom wostanje barba dlěje rjana.
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Stawizna k wotpinanju

Mały seršćowc Wšudźebył

Dźěći sedźa w kole na špundowanju, tak zo móže jedne druhemu na chribjet 
„molować“. Kubłarka předčita stawiznu a předstaja pohiby. Wotpinanje móže 
so z měrnej instrumentalnej hudźbu z paska přewodźeć. Doporučamy swěcu 
hasnyć.

To je mały seršćowc Wšudźebył. prawu ruku wysoko horje wupřestrěwać

Seršćowc Wšudźebył je hižo po  z porstami łahodnje před sobu
cyłym swěće pućował. sedźacemu po chribjeće drypotać 

Wjele je hižo widźał. ruce před wočomaj kaž dalokowid   
 dźeržeć

Tohodla ma jenož hišće 1, 2, 3, 4,  porsty swojeje praweje ruki wotličić
5 kosmow.
 
Z tutymi pak móže přeco hišće z porstami praweje ruki chribjet před 
rjenje molować. sobu sedźaceho majkać

Wšudźebył moluje rěčki, na njón žołmy molować

wysoke hory, třiróžkate hory molować

zelene łuki, z płonej ruku majkać

a hoberske štomy ze šěrokim zdónkom. z chribjetom wobeju rukow paralelnje  
 wot pasa horje hač k hłowje jěć

Najradšo moluje pak seršćowc słónčko. słónčko molować

Jónu bě Wšudźebył w Africe pola girafy,  horje pohladać a šiju naćahować
kotraž rěkaše Dołha šija. 

Girafa chcyše runje pić a dyrbješe so  hłowu hłuboko stulić
hłuboko do wody rěki schilić.
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„To je rjenje, zo tu sy“, praji girafa,  kruhi molować
„móžeš mi hnydom moje brune blaki 
znowa pomolować.“ 

Wšudźebył molowaše a molowaše,  kruhi molować
ale bórze so jemu wostudźi.
 
Skoku skoči z girafy a namaka městno  do rukow placnyć
na cebrowym chribjeće.
 
„Ach luby seršćowco, pomoluj mi tola  smužki molować
prošu moje čorne smužki!“, prošeše 
cebra. Wšudźebył molowaše a molowaše.
 
Nadobo pak započa so kapać! z porstami łahodnje po chribjeće   
 drypotać

A wětr zašumi. mócnje duć

Wšudźebył skoči na wětřik. Tutón  z płonej ruku na hubu klepać a juskanje
donjese jeho do Ameriki k Indianam. Indianow napodobnjeć

Tam smědźeše mały tipi pomolować. třiróžki na chribjet susoda molować

Potom pak so jemu styskaše a wón  z rukomaj kaž z křidłomaj machać
lećeše domoj. 
 
Tam molowaše zaso słónco a hišće  słónca na chribjet molować
jedne słónco a hišće jedne słónco...

 
Silwija Wjeńcyna
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Silwija Wjeńcyna

Rymowanja

We wětrje nětk rejuje
łopješko tak pisane.
Na wodźe tam přizemi
płuwa nětko na łuži.

Žane słónco na njebju,
steju tu w dešćiku.
Lěćo je so zhubiło,
mokre wjedro zwostało.

Jedyn, dwaj a tři
do šule nětk dźi!
Štyri, pjeć a šěsć,
ja chcu knihu měć.
Sydom, wosom, dźewjeć,
wšitko chcu ja wědźeć.
Dźesać, jědnać’, dwanać’,
ličby wšě chcu zeznać.

Hórki kašel, zymicu
mam a sylnu smorkawu.
Hłowa jara boli mje –
tak je to w nazymje.


