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DZIECIĘCE PRACE GRAFICZNE  
JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O RODZINIE

CHILDREN’S GRAPHICS  
AS A SOURCE OF FAMILY INFORMATION

Abstract: Children’s graphic works provide a lot of information about the family. A strong 
bond between children and their mother and father, as people providing the sense of secu-
rity, is closely related to art works concerning family made by the children. The drawings 
presented family became the subject of this study. Collected research material was the sub-
ject of quantitative and qualitative analysis. The analyses of the drawings allowed to notice 
that the way of perceiving family through the prism of relations experienced by the child  
(e.g. reversing proportions) was additional information about the members of the family.  
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A variety of means of expressions used by children and elements that accompanied the figu-
res are not only evidences of knowledge on particular topic, but they also express feelings, 
emotions or even expectations. 

Keywords: graphical presentations, family, children, contain information

Streszczenie: Dziecięce prace graficzne dostarczają wielu informacji o rodzinie. Silna więź 
dziecka z matką i ojcem, jako osobami dającymi poczucie bezpieczeństwa, ma związek  
z podejmowanymi i realizowanymi przez dzieci plastycznymi opracowaniami tematu rodziny. 
Wykonane przez nie graficzne obrazy ukazujące rodzinę stały się przedmiotem analizy prze-
prowadzonych badań. Zebrany materiał badawczy poddano analizie ilościowej i jakościowej. 
Analiza rysunków pozwoliła zauważyć, że sposób postrzegania rodziny przez pryzmat od-
czuwanych przez dziecko relacji z nią (np. odwracanie proporcji) jest dodatkową informacją 
dotyczącą jej członków. Różnorodność zastosowanych przez dzieci środków wyrazowych oraz 
towarzyszących postaciom elementów jest świadectwem nie tylko posiadanej na dany temat 
wiedzy, ale uzewnętrznianych uczuć, emocji, a nawet oczekiwań. 

Słowa kluczowe: graficzne obrazowanie, rodzina, dziecko, źródło informacji

WSTĘP

Szereg procesów odnoszących się do reakcji dzieci na spotkania społeczne, ja-
kimi są interakcje z rówieśnikami, rodziną, i innymi osobami poprzez m.in.:  

„(a) kodowanie sygnałów społecznych, (b) interpretowanie emocji i intencji in-
nych…” (Denham, Bassett  i in., 2014, s. 183), w efekcie wywołuje zachowania 
oparte na decyzjach dotyczących sposobu reagowania na zachodzące wzajemne od-
działywanie oraz opartych na zebranych doświadczeniach. Ze względu na fakt, że: 
„Dziecięca ekspresja, zarządzanie nią, są […] istotne dla przetwarzania informacji 
o interakcjach społecznych” (Denham  i in., 2014, s. 183) można przyjąć, że zapisy 
graficzne kodują za pomocą plastycznych środków wyrazowych emocje oraz istnie-
jące między dziećmi a innymi osobami relacje. Dlatego też obok reakcji werbalnych  
i w ramach zachowań niewerbalnych tworzą one rysunki, które są wyrazem zarządza-
nia uczuciami, informacjami, wiedzą obrazującą ich relacje, np. z rodziną. 

Jedną z ważniejszych funkcji, jaką w życiu dziecka pełni ekspresja plastyczna, 
jest stymulowanie jego osobowości i formowanie w nim świata wewnętrznego,  
w którym „mieszają się dwa zespoły zjawisk: to, co realne i obiektywne, splata się 
z tym, co subiektywne, co należy do sfery marzeń, wizji i przeżyć, a to, co indywi-
dualne i jednostkowe, z tym, co ma charakter interpersonalny i społeczny” (Marci-
niak, 1979, s. 254). Aktywność plastyczna, w tym rysunkowa, często spełnia rolę 
pośrednią między dzieckiem a światem zewnętrznym, umożliwia uzewnętrznić in-
dywidualny świat i podjąć dialog z otoczeniem za pośrednictwem znaków plastycz-
nych. Odkrywając ten język i doskonaląc go w procesie poszerzania własnych do-
świadczeń, dziecko dzieli się nabywaną wiedzą o świecie oraz stosunkiem do niego. 
Rysując z perspektywy własnego „ja” – twierdzi H. Krauze-Sikorska (1998, s. 79) –  
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prezentuje w pracach plastycznych własną pozycję (np. w rodzinie) oraz dominujące 
emocjonalne nastawienie wobec otoczenia i własnej osoby. 

Jak pisze D.C. Armstrong (1995, s. 411), od czasów Platona znaczenie dziecię-
cych rysunków intrygowało ludzi, jednak badać znaczenie rozwojowe i poznaw-
cze, a także wartość emocjonalną sztuki dziecka zaczęto dopiero na przełomie 
XIX i XX wieku. Naukowcy wykorzystują rysunki m.in. do ustalenia postrzegania 
przez dzieci/uczniów: atmosfery w klasie (Farmer i in., 2018, s. 385–408), same-
go siebie, rodziny (Porot, 1952; Corman, 1965) i jej poszczególnych członków. 
Zauważone i docenione przez psychologów, pedagogów, (Cooke, 1885; C. Ric-
ci, 1887; G. Kerschensteinera, 1903–1905; V. Lowenfeld, 1939; S. Popek, 1985;  
R. Fleck-Bangert, 2002; U. Szuścik, 2006; A. Chmielnicka-Plaskota, 2014 i in.) 
możliwości, jakie dają wykonane przez dzieci zapisy graficzne, oraz tak istotny dla 
obecnego życia społecznego problem, jakim jest ulegająca przeobrażeniom (w proce-
sie globalizacji) współczesna rodzina, stały się przesłanką do podjęcia badań skiero-
wanych na ustalenie charakterystycznych cech, jakie dzieci w wieku przedszkolnym 
jej przypisują. Analiza rysunków obrazujących rodzinę umożliwia spojrzeć na tę gru-
pę, będącą elementem większej struktury jaką jest społeczeństwo, przez pryzmat jej  
najmłodszych członków.

PRZEGLĄD LITERATURY PRZEMIOTU

Rodzina jest postrzegana jako naturalne środowisko życia i wychowania dziecka. Ma 
wpływ na kształtowanie jego osobowości, system wartości, postawę społeczną. Jako 
grupę osób definiowano ją zarówno jako „zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą wię-
zią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji” (Tyszka, 1974, s. 74) 
oraz jako małą – o swoistej organizacji i ustalonym między członkami rodziny ukła-
dzie ról – grupę związaną odpowiedzialnością moralną, świadomą swojej odrębności, 
zachowującą własne tradycje i przyzwyczajenia, połączoną miłością i akceptującą się 
nawzajem. Jako naturalna, mała grupa społeczna, o centralnej roli należącej do matki 
i ojca stanowiła względnie trwałą, o wynikających z tradycji społecznych korzeniach 
i nowotworzonych własnych obyczajach całość, która podlega dynamicznym prze-
obrażeniom. Jak podkreśla J. Dobrołowicz „rodzina była miejscem, w którym jed-
nostka stawała się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, tutaj kształtowała 
swój system wartości, tutaj nabywała umiejętności społeczne, […] tutaj uczyła się 
odgrywania podstawowych ról społecznych” (Dobrołowicz, 2018, s. 29). Była trak-
towana jako: środowisko wychowania i życia oraz jako wspólnota, w której starsze 
pokolenie przekazywało młodszemu swoją wiedzę, doświadczenie, a nawet poglądy. 

Szukając odpowiedzi na pytanie o to, co czyni rodziny „silnymi” (Ghaffar i in., 2012, 
s. 22; Wheeler, 2008, s. 77), naukowcy wyodrębnili sześć zasadniczych cech (Stinnett, 
1979): „1. Wyraz wzajemnego uznania. 2. Chęć wspólnego spędzania czasu i wspólnego 
uczestniczenia w zajęciach. 3. Dobre wzorce komunikacji. 4. Zaangażowanie w religijny 

ZN_21_2020.indb   109ZN_21_2020.indb   109 08.12.2020   14:10:1308.12.2020   14:10:13



110 Ewa Piwowarska

styl życia. 5. Zobowiązania względem siebie. 6. Umiejętność pozytywnego radzenia sobie 
z problemami i kryzysami” (Ghaffari i in., 2012, s. 2–3). 

Bez wątpienia zachodzący proces globalizacji ma od pewnego czasu „znaczący 
udział w generowaniu zmian i przeobrażeń we współczesnej rodzinie. […] Towa-
rzyszy temu wszechobecny relatywizm, który staje się cechą konstytutywną wszyst-
kich istotnych dla życia społecznego grup, w tym również rodziny” (Batiuk, 2016,  
s. 75). Należy podkreślić, że w zachodzącej transformacji rodziny biorą udział zarów-
no media, ekonomiczne uzależnienie człowieka, jak i wzrost znaczenia niezależnej 
jednostki (Dobrołowicz, 2018, s. 30–43). 

Wyłączając wymienione czynniki wpływu na kształtowanie się nowego wizerun-
ku rodziny, dla potrzeb prowadzonych analiz dziecięcych wytworów plastycznych 
przyjęto, że jest ona pewnego rodzaju systemem złożonym z kontynuujących ją osób, 
gdzie poszczególni członkowie oddziałują na siebie na zasadzie sprzężonych wzajem-
nie interakcji. Warto zaznaczyć, że czynnikiem, który decyduje o więzi emocjonalnej 
w danej rodzinie – często zapisanym przez dzieci za pomocą języka plastyki – jest 
miłość, która dla małego dziecka oznacza tyle, co: być kochanym. Obydwa rodzaje 
miłości, zarówno wskazana w literaturze bezwarunkowa macierzyńska i uwarunko-
wana ojcowska „są dla dziecka bardzo ważne, bo zaspokajają inne jego potrzeby, 
matczyna – bezpieczeństwa, ojcowska – rozwoju.” (Mendecka, 2003, s. 8). Z kolei 
postawy rodzicielskie (Ziemska, 2009), które są zależne od dojrzałości rodziców, do-
świadczeń, a także ich wewnętrznej autonomii, mają znaczenie dla intelektualnego 
rozwoju dziecka. Należy podkreślić, że również sama obecność rodziców ma istotne 
znaczenie dla jego rozwoju. 

W pierwszych latach dziecka to rodzina „jest podstawowym miejscem, gdzie two-
rzy się i rozwija osobowość człowieka” (Turek, Sądek, 2017, s. 59), a rodzice są dla 
dziecka, szczególnie małego, wzorem, „który – ze względu na pierwszeństwo oraz czas 
oddziaływania – najsilniej przenika do jego świadomości i zachowania” (Mendec-
ka, 2003, s. 90). Pomimo ogromnej osobotwórczej roli obojga rodziców z wiekiem,  
w okresie dojrzewania, wpływ wzorca matki i ojca maleje na rzecz grup rówieśni-
czych oraz innych czynników, do których zaliczyć należy np. media.

Kolejną grupą osób w szeregu oddziaływań rodzinnych jest rodzeństwo, które rów-
nież odgrywa znaczącą rolę w rozwoju dziecka. Nie bez znaczenia w tym procesie ma 
zarówno jego liczba, płeć, relacje z rodzicami oraz styl wychowania. Inni, dalsi człon-
kowie rodziny będący częścią oddziaływującego środowiska również w mniejszym 
lub większym stopniu stanowią grupę wspierającą rozwój i wychowanie dziecka.

METODOLOGIA

Wykonane przez dzieci graficzne obrazy rodziny stały się przedmiotem analizy prze-
prowadzonych badań. Celem postępowania badawczego było ustalenie na podstawie 
tworzonych rysunkowych ujęć charakterystycznych cech, jakie przypisywane są przez 
dzieci własnej rodzinie. Zebrany materiał badawczy poddano analizie ilościowej  
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i jakościowej, która umożliwiła udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące sposo-
bu jej obrazowania przez dzieci. Badaniem wstępnym objęto dzieci w wieku przed-
szkolnym: 3-latki (63 osoby), 4-latki (71 osób), 5-latki (87 osób), 6-latki (69 osób).  
W sumie analizie poddano 290 prac rysunkowych ukazujących współczesną rodzinę. 
Istotne dla podjętych w tym zakresie czynności było ustalenie kolejności rysowania 
członków rodziny, występujących między nimi proporcji, umiejscowienia na płasz-
czyźnie kartki oraz detali charakteryzujących przedstawiane osoby. W tym celu –  
w trakcie tworzenia prac plastycznych – zaznaczano kolejność przedstawianych 
graficznych obrazów osób należących do rodziny oraz zapisywano (po konsultacji  
z dzieckiem), kim są rysowane postaci.

Ranga poruszanego tematu wydaje się być znacząca z uwagi na prowadzone od 
końca XIX wieku badania opisowe rysunków (1880–1920), następnie badania psy-
chometryczne (1921–1940) i od roku 1941 stosowane metody projekcyjne w ba-
daniu osobowości oparte na testach rysunku rodziny (Porot, 1952; Corman,1964). 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Prowadzona analiza rysunków pozwoliła zauważyć, że sposób postrzegania rodziny 
przez pryzmat odczuwanych przez dziecko relacji (np. odwracanie proporcji) jest 
dodatkową informacją dotyczącą jej członków. W rysunkach dzieci naturalne jest 
stosowanie przekształceń, które nie znajdują odniesień w rzeczywistości, gdyż są one 
subiektywną oceną, np. w kategoriach: bliski, ważny, mniej ważny. 

Zatem, jakie postacie definiują rodzinę dzieci? Z analizy rysunków wyni-
ka, że składa się ona w zdecydowanej większości z postaci matki (ok. 95%) i ojca  
(ok. 90%), rodzeństwa (w przypadku jego posiadania ok. 99% – wskaźnik procen-
towy dotyczy tylko tych dzieci, które posiadają rodzeństwo) oraz autora rysunku 
(ok. 89 %). Niektóre dzieci, szczególnie młodsze (ok. 20%),  rysowały również 
babcię. Jednak z wiekiem odnotowano spadek ujęć tej postaci do 6%. Sporadycz-
nie w rysunkach badanych ukazywany był dziadek (ok. 6%) i inni członkowie  
rodziny (ok. 3%). 

Współczesna rodzina w rysunkowych przedstawieniach dzieci w wieku przed-
szkolnym składa się głównie z matki, ojca i dzieci, a więc jest modelem rodziny dwu-
pokoleniowej, małodzietnej (jedno, dwoje dzieci). Inni, np. babcia i rzadziej dziadek, 
ukazywani są sporadycznie – częściej przez dzieci młodsze niż starsze. 

Jednym z zadań badawczych było ustalenie kolejności rysowanych przez dzieci 
postaci należących do rodziny. Analiza uzyskanych danych (ryc. 1) pozwala wnio-
skować, że prawie połowa trzylatków (43%) rozpoczynała rysować swoją rodzinę od 
postaci matki. W starszych rocznikach około co trzeci badany kreślił jej osobę jako 
pierwszą. W nielicznych przypadkach ojciec i autor pracy plastycznej z najmłodszej 
grupy badanych byli postaciami, od których dzieci rozpoczynały swój rysunek. Jed-
nak z wiekiem zachodzi zmiana i coraz częściej od tych właśnie postaci dzieci zaczy-
nają obrazowanie własnej rodziny, choć wskaźnik procentowy nie przekroczył 33.  
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W najstarszej grupie badanych rysowanie przez dzieci jako pierwszej postaci matki  
i własnej dotyczyło około co trzeciego obrazka, natomiast ojciec w co piątym rysun-
ku stał się osobą, od której dzieci rozpoczynały rysować własną rodzinę. 

Na podstawie analizy danych (ryc. 1) wnioskuje się, że w grupie trzylatków postać 
matki rysowana jest najczęściej jako pierwsza, natomiast z wiekiem również postać 
autora rysunku uzyskuje wyższy wskaźnik odnoszący się do pierwszeństwa w obra-
zowaniu. Można przypuszczać, że priorytetowa wśród dzieci młodszych rola matki,  
a następnie również egocentryzm dziecięcy miały znaczenie dla uzyskanych w badaniu 
wyników końcowych. W dwóch najstarszych grupach postać ojca ukazywana była 
jako pierwsza na co piątym rysunku. Sporadycznie inne osoby z rodziny, takie jak 
rodzeństwo czy dziadkowie, byli osobami, od których dzieci rozpoczynały rysunek, 
jednak wskaźnik nie przekroczył 17%.

Na wykresie nie ujęto sporadycznie rysowanych w pierwszej kolejności innych 
członków rodziny
Ryc. 1. Rysowanie w pierwszej kolejności postaci – matki, ojca i własna – przez 
dzieci w wieku przedszkolnym
Źródło: opracowanie własne.

Na wykresie nie uwzględniono okresu bazgroty (3-4latki)
Inny rodzaj zależności: równa, mniejsza lub większa od jednego z  rodziców nie 
występuje lub występuje sporadycznie
Ryc. 2. Zastosowane na obrazku proporcje pomiędzy autorem rysunku  
a postaciami rodziców 
Źródło: opracowanie własne.
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Kolejnym problemem badawczym było ustalenie zachowanych proporcji między 
wielkością postaci rodziców a autorem rysunku. Ze wskazań procentowych zamiesz-
czonych na ryc. 2 wynika, że z wiekiem coraz większa grupa dzieci rysuje własną 
postać równą z rodzicami. W sześciolatkach czyni to już około połowa badanych. 
Równolegle do częstych rozwiązań należy ukazywanie przez rysującego własnej po-
staci jako mniejszej od rodziców. Należy podkreślić, że z wiekiem rośnie wskaźnik tak 
zachowanych proporcji. Niewiele mniej niż połowa sześciolatków przedstawia siebie 
jako mniejszych od rodziców. Natomiast badani sporadycznie ukazywali własną po-
stać jako większą. 

Na podstawie uzyskanych danych wnioskuje się, że dzieci młodsze rzadziej przed-
stawiają własną postać jako mniejszą lub równą z rodzicami, natomiast w rysunkach 
grupy najstarszej postać autora jest bardzo często równa z postacią matki i ojca. Nie-
wiele rzadziej badani z tej grupy wiekowej rysowali siebie jako postać mniejszą od 
rodziców, choć w wielu rozwiązaniach ta różnica była nieznaczna. Można przypusz-
czać, że i w tym wypadku utrzymujący się u badanych wysoki poziom egocentryzmu 
miał znaczenie dla ukazywania własnej postaci jako równej, a w kilku przypadkach 
większej od rodziców. 

Z danych odnoszących się do umieszczania przez dzieci w części centralnej ry-
sunku postaci należących do rodziny wynika, że prawie 41% badanych sytuuje tam 
matkę. Około co trzeci rysujący (34,7%) lokuje tam siebie lub ojca (32,4%), a co 
piąty inną osobę (18,8%). Stąd wniosek, że najczęściej matka sytuowana jest w cen-
trum rysunku, a w około co trzecim przypadku zależność ta dotyczy postaci ojca  
i autora rysunku.

Dla nauczycieli i rodziców istotne również mogą być informacje na temat etapów 
rozwoju rysunków dzieci, w tym odnoszące się do postaci, które umożliwiają ocenę 
danego członka rodziny z perspektywy graficznych ujęć pozostałych należących do 
niej osób. Analiza jakościowa zebranego materiału badawczego pozwoliła na ustale-
nie, że po okresie nieczytelnych przedstawień (bazgrota chaotyczna, kontrolowana, 
nazywana (za: Lovenfeld, Brittain, 1977) najczęściej w rysunkach dzieci trzyletnich 
(45%) pojawiają się pierwsze wizerunki rodziny zobrazowanej jako grupa postaci 
ukazanych w formie głowonogów. Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, 
że częstą cechą charakterystyczną jest dla nich dużych rozmiarów głowa (elementy 
twarzy nie zawsze kompletne) i od niej odchodzące, bez wyodrębnionego tułowia, 
ręce i nogi (czasami tylko nogi: ryc. 3). Zapis graficzny postaci pozbawionych cech 
indywidualizmu i atrybutów płci (np. długie włosy, sukienka) oraz ich konturowy 
zarys jest również obecny w kolejnym okresie rysowania, tzw. głowotułowiów. Dla 
tego rodzaju przedstawień rodziny, najliczniej tworzonych przez grupę czterolatków 
(53%), wchodzące w jej skład postaci posiadają zaznaczone, przynajmniej zasadni-
cze, elementy określające głowę (np. włosy, oczy, usta) oraz wyraźnie wyodrębnio-
ny, najczęściej pozbawiony szyi,  tułów (ryc. 4). Z wiekiem rozwój schematu czło-
wieka (schemat uproszczony) umożliwia dzieciom przekazanie coraz większej ilości 
informacji o swojej rodzinie. Teraz budowane przez zdecydowaną większość dzieci 
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z dwóch najstarszych grup (ok. 75–83%) schematy ludzkie, choć na początku na-
dal pozbawione cech indywidualnych (ryc. 5), z czasem za pomocą prostych, geo-
metrycznych kształtów stają się bardziej zróżnicowane. Można np. rozpoznać płeć 
(zróżnicowany ubiór, długość włosów). Kolejny etap rozwijających się schematów, 
ujawnia coraz więcej szczegółów (ryc. 7), a rysunkowe postaci należące do rodziny 
zmierzają, choć jeszcze w niewielu rozwiązaniach (6-latki, ok. 9%), do ujęć bliższych 
realizmowi (ryc. 8).
Tab. 1. Okresy i fazy rozwoju postaci rodziny występujące w rysunkach dzieci 

Okresy i fazy rozwoju postaci rodziny 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki

% % % %

Okres bazgroty 37,3 0,0 0,0 0,0

Faza głowonogów 45,1 9,1 0,0 0,0

Faza głowotułowiów 17,6 53,0 21,8 8,6 

Faza schematu uproszczonego 0,0 37,9 74,7 82,9

Faza schematu wzbogaconego 0,0 0,0 3,4 8,6

Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 2. Atrybuty towarzyszące i określające rysowaną przez dzieci rodzinę

Atrybuty towarzyszące i określające 
postacie rodziny

3-latki 4-latki 5-latki 6-latki

% % % %

Uśmiech 18,9 71,4 70,9 100,0

Ubranie różnicujące płeć 0,0 8,6 30,9 40,0

Włosy różnicujące płeć 2,7 17,1 34,5 50,0

Połączone ręce 0,0 5,7 3,6 5,0

Kwiaty 0,0 8,6 20,0 2,5

Zwierzęta 0,0 11,4 16,4 10,0

Drzewo 0,0 5,6 9,2 10,1

Dom 0,0 5,6 8,0 5,8

Słońce 4,8 38,0 59,8 34,8

Niebo 1,6 38,0 70,1 40,6

Inne elementy 1,6 0,0 12,6 17,4

Źródło: opracowanie własne. 

ZN_21_2020.indb   114ZN_21_2020.indb   114 08.12.2020   14:10:1408.12.2020   14:10:14



115Dziecięce informacje graficzne jako źródło informacji o rodzinie

Ryc. 3–8. Zestaw rysunków obrazujących kolejne okresy i fazy rozwoju postaci 
rodziny
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 3. Chłopiec, lat 3 Ryc. 4. Dziewczynka, lat 4

Ryc. 5. Dziewczynka, lat 4 Ryc. 6. Dziewczynka, lat 4

Ryc. 7. Dziewczynka, lat 5 Ryc. 8. Dziewczynka, lat 6
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Doskonalącym się w wyrazie rysunkowym przedstawieniom rodziny towarzyszą 
różnego rodzaju atrybuty, których liczebność rośnie z wiekiem (tab. 2). W większości 
postaci obrazowanej przez dzieci rodziny (od czwartego roku życia i we wszystkich 
rysunkach sześciolatków) ważnym elementem określającym osoby jest ich uśmiech. 
Również w obrazowaniach dzieci ze starszych grup około połowa badanych różnicuje 
postaci poprzez długość i kolor włosów (ryc. 7 i 8) oraz rodzaj ubioru (np. sukienka, 
spodnie, ryc. 8). Dosyć często dzieci nad postaciami umieszczają niebo lub słoń-
ce. W grupie pięciolatków co piąty badany rysował kwiaty jako detal towarzyszący 
rodzinie. Rzadziej były przedstawiane na obrazkach (0–17%) inne elementy, takie 
jak: połączone ręce (ryc. 5 i 7), zwierzęta, serca, drzewa, domy, owady. Towarzyszą-
ce rysowanej rodzinie atrybuty są najczęściej wyrazem pozytywnych relacji, jakimi 
współczesne dzieci obdarzają jej członków, choć mogą pojawić się prace, których 
treść czy forma będą stanowić sygnał świadczący o zaburzeniach w tych relacjach 
i konieczności interwencji psychologa czy pedagoga. Stworzone w tym celu testy 
(Porot, 1952; Corman, 1965 i in.) odnoszą się m.in. do wartościowania i minima-
lizowania pewnych osób, kolejności przedstawiania czy wręcz pomijania niektórych  
członków rodziny. 

DYSKUSJA I WNIOSKI

Silna więź dziecka z matką i ojcem jako osobami dającymi poczucie bezpieczeń-
stwa kształtuje istniejące z nimi relacje uczuciowe (Brahmi, 2018). Najbliżsi są tak-
że „źródłem pierwszych doświadczeń […], osobami przekazującymi wartości oraz  
[…] zaspokajającymi potrzeby biologiczne i psychiczne dziecka” (Turek, Sądek, 
2017, s. 59), co ma istotny związek z podejmowanymi i realizowanymi przez nie 
plastycznymi opracowaniami tematu rodziny. 

W rysunkach dzieci współczesną rodzinę tworzą głównie matka, ojciec oraz dziec-
ko, a w przypadku większej liczby potomstwa również rodzeństwo. Młodsze dzieci 
jako pierwszą rysują postać matki, natomiast z wiekiem zarówno ojciec, jak i autor 
rysunku coraz częściej przedstawiani są w pierwszej kolejności tworzonego graficz-
nego zapisu. Rodzice najczęściej są sytuowani w centrum rysunku. Rodzinę tworzą 
głównie uśmiechnięte postaci, których indywidualne cechy określające płeć, wygląd, 
wskazywane są dopiero przez około połowę badanych z dwóch najstarszych roczni-
ków. Rysowanej przez dzieci rodzinie towarzyszą elementy podkreślające jej optymi-
styczny obraz.

Różnorodność zastosowanych przez dzieci środków wyrazowych oraz towarzy-
szących postaciom elementów jest świadectwem nie tylko posiadanej na dany te-
mat wiedzy, ale uzewnętrznianych przez dzieci uczuć, emocji, a nawet oczekiwań. 
Należy jednak pamiętać, że nie każdy rysunek musi zawierać głęboki sens i nie 
wszystkie symbole muszą być rozszyfrowywane. Powinno się dociekać sensu i wy-
mowy treści tylko tych prac plastycznych, które wzbudzą naszą uwagę i wywołają  
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szczególne zainteresowanie oraz dodatkowo zachowanie dziecka wydaje się być nie-
pokojące (Fleck-Bangert, 2002, s. 164).

Zgodnie z tendencjami odchodzenia od tradycyjnego (pasywnego) nauczania 
istotne staje się, co potwierdzają badania, wspieranie stosowania odpowiednich dla 
rozwoju dziecka praktyk (Parker, Neuharth-Pritchett, 2006, s. 63), dla których ry-
sunki są źródłem informacji (szczególnie w nauczaniu przedszkolnym), jako dodat-
kowe narzędzie diagnostyczne. Prowadzone analizy prac plastycznych oraz uważne 
słuchanie wyjaśnianych przez dzieci pozornie nieczytelnych fragmentów ich graficz-
nych zapisów mogą dostarczyć ważnych informacji o samym dziecku, jak i jego ro-
dzinie. Wnikliwie, z atencją poznawane plastyczne obrazy mogą być traktowane jako 
źródło wiedzy i rozwoju dziecka, a także mogą uzupełniać jego wizerunek, mający 
znaczenie zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Należy podkreślić, że zarówno za-
angażowanie rodziców, jak i ich pozytywne relacje z nauczycielami (Minke, Sheridan 
i in., 2014, s. 528) oparte na rzetelnej wiedzy wynikającej z komunikacji są podsta-
wowym elementem we wspieraniu rozwoju dzieci.
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