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Kon kre ty zo wa nie przez dziec ko sen -
sów me ta for jest istot nym ele men -

tem na by wa nia umie jęt no ści in dy wi du al nej
in ter pre ta cji świa ta. Są dzę, że opi sa ne dzia -
ła nia umoż li wia ją po zna nie rze czy wi sto ści
z róż nych per spek tyw i wy zwa la ją twór czą

ak tyw ność dzie ci. In spi ra cją do ta kich za jęć
mo że być tekst li te rac ki, a przede wszyst kim
wier sze. Wy ko rzy sty wa nie utwo rów po etyc -
kich w przed szko lu jest po wszech ne. Sta no -
wią one do god ną for mę prze ka zy wa nia war -
to ści po znaw czych i wy cho waw czych. 

My ślę, że war to czę ściej uwzględ niać
w pra cy z po ezją jej wa lo ry es te tycz ne i po -
ku sić się o twór cze in ter pre ta cje me ta for. 

Pre tek stem do za ba wy z me ta fo rą mo że
być wiersz Te re sy Chwa stek -La tusz ko wej
pt. Pa ra sol dla la ta: 

Już w fio le tach wrzo sów 
ga śnie w la sach wrze sień, 
już paź dzier nik 
i ko ra le swo je 
gu bi je sień... 
Ja rzę bi na ob ło kom 
kol czy ki przy pi na... 
Pło my ki owo ców 
osła nia ka li na. 

A ja zwi jam w kłę bek 
nić ba bie go la ta, 
chcia ła bym utkać 
pa ra sol dla... la ta. 

Me ta fo rycz ne ze sta wie nia zna czeń (ga -
śnie wrze sień, je sień gu bi ko ra le, ja rzę bi na

Me ta fo ry od naj du je my w po ezji, pla sty ce, sztu ce 
te atral nej i fil mo wej, a tak że w re la cjach 
in ter per so nal nych. Są swo istym ko mu ni ka tem, słu żą cym
od naj dy wa niu głęb szych, sym bo licz nych zna czeń. 

n Elż bie ta Dęb kow ska

Już paź dzier nik
Za ba wy z me ta fo rą
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przy pi na kol czy ki ob ło kom, pło my ki owo ców,
zwi jać w kłę bek nić ba bie go la ta, utkać z ba -
bie go la ta pa ra sol) wpro wa dza ją prze świad -
cze nie, że utwór po etyc ki nie jest tyl ko od -
zwier cie dle niem rze czy wi sto ści, ale po sia da
pra wo do fik cji. Dzie ci nie są tym zdzi wio ne
– w świe cie dzie cię cej za ba wy wszyst ko jest
moż li we! 

Ale czy po tra fią one od kryć sens nie zwy -
kłych ze sta wień słów? 

My ślę, że do brą me to dą uprzy stęp nie nia
utwo ru jest ana li za po za wer bal na. Moż na wy -
ko rzy stać na tu ral ne skłon no ści dzie ci do ma -
ni fe sto wa nia swo ich uczuć w eks pre syj nym
dzia ła niu (ta niec, ry so wa nie, ma lo wa nie,
śpiew, te atr ru chu, im pro wi zo wa ne za ba wy).
Waż ne jest uchwy ce nie me ta fo rycz nych sko -
ja rzeń i uze wnętrz nie nie wła snych re flek sji.

Po wy słu cha niu wier sza, dzie ci otrzy mu ją
ku becz ki z roz cień czo ną far ba pla ka to wą,
ma łe pęcz ki wa ty (lub pę dzel ki) i two rzą
barw ny ob raz plam. Ce lem pra cy jest przed -
sta wie nie na stro ju utwo ru za po mo cą do -
wol nych pla mek, mu śnięć, kre śleń. Aby
dzie ci mo gły prze żyć wiersz, mu szą go do -
brze po znać. Pod czas ma lo wa nia słu cha ją
tek stu po now nie. 

Po wsta ła kom po zy cja sta no wi in spi ra cję
do dal szych dzia łań po za wer bal nych. Dzie ci
wy ko rzy stu ją do te go od po wied nio do bra ne
in stru men ty per ku syj ne i two rzą im pro wi za -
cję mu zycz no -ru cho wą. Od czu wa ją na strój
po god nej je sie ni, któ ra ma wie le wspól ne go
z prze mi ja ją cym la tem. 

Ostat nim eta pem pra cy jest kon kre ty za cja
ty tu ło wej me ta fo ry – pa ra sol dla la ta. W od -
na le zie niu jej sen su po mo że krót ka roz mo -

wa, uświa da mia ją ca dzie ciom funk cje pa ra -
so la – słu ży on do ochro ny. Czy chce my
ochro nić (za trzy mać) la to? Jak moż na te go
do ko nać? 

Dzie ci pro po nu ją: moż na zro bić ką cik
pa mią tek z wa ka cji, usu szyć owo ce, przy go -
to wać prze two ry owo co we i wa rzyw ne, za su -
szyć kwia ty i li ście. Do peł nie niem za jęć jest
urzą dze nie ką ci ka te ma tycz ne go, w któ rym
bę dą gro ma dzo ne skar by la ta. 

Cie ka wą za ba wą jest in ter pre ta cja wier -
sza Ha li ny Szay ero wej pt. Co rzec moż na
o śnie gu?:

O śnie gu 
moż na du żo:
że pa da, 
że pró szy, 
że ku rzy... 
że nim mie cie, 
że śnieg wa li, 
że się kłę bi, 
że ko tłu je się, 
wi ru je... 
– i zię bi! 
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O śnie gu 
moż na roz ma icie: 
śnieg skrzy pi, 
śnieg skrzy się, 
śnieg sy pie 
i spo wi ja świat 
w sen ną
ba śnio wość… 

O śnie gu 
moż na – to i owo! 
Ale co by się o śnie gu 
nie rze kło, 

za wsze bę dzie brzmia ło 
bar dzo cie pło. 

Ale ja kim kto nie spoj rzy 
na śnieg okiem, 
za wsze bę dzie pod
śnie gu uro kiem. 

Wie lo aspek to wy po etyc ki ob raz śnie gu
na su wa po my sły do wie lo kie run ko wych
dzia łań. 

Na tu ra śnie gu jest dzie ciom do brze zna -
na. Do świad czy ły nie raz za baw na śnie gu,
śnież nej za mie ci czy skrzy pie nia pod bu ta -
mi. In ter pre ta cja utar tych zwro tów prze no -
śnych z pierw szej i dru giej zwrot ki nie spra -
wia dzie ciom kło po tów. Wie dzą, co zna czy
śnieg ku rzy czy śnieg skrzy pi. 

Tę wie dzę wy ko rzy stu ją w za ba wie im pro -
wi zo wa nej pt. „Co ro bi śnieg?” Dzie ci otrzy -
mu ją zwy kłe ga ze ty (któ re mo gą tak że sta no -
wić pro wo ka cję do po szu ki wa nia od po wie dzi
na py ta nie: czy śnieg za wsze jest bia ły?), do -
sko na le na da ją ce się do imi to wa nia war stwy
brzmie nio wej utwo ru. Swo bod nie od twa rza ją
ru chem i ma ni pu lo wa niem ga ze ta mi na strój
wier sza. Sze lesz czą, lek ko ude rza ją pa lusz ka -
mi w ga ze ty, „le pią” z nich kul ki, lek ko zgnia -
ta ją, roz rzu ca ją skraw ki po pod ło dze, po ru -
sza ją ga ze tą wy so ko nad gło wą. Dzia ła niom
tym to wa rzy szy od po wied nio do bra na mu zy -
ka, np. frag ment Czte rech pór roku An to nia
Vi val die go pt. Zi ma.

Na za koń cze nie za ba wy pro po nu ję dzie -
ciom, aby po ka za ły, jak śnieg spo wi ja świat
w sen ną ba śnio wość. Po ja wia ją się róż ne po -
my sły – dzie ci na kry wa ją gło wy ga ze ta mi
i sto ją, jak drze wa po kry te śnie giem; kła dą
się na ga ze tach lub przy kry wa ją się ni mi, le -
żąc uda ją, że czy ta ją baj kę. Na stę pu je wy ci -
sze nie. Wszy scy kła dą się w wy god nych po -
zy cjach. Te raz za chę cam do opo wie dze nia
„śnie go wej” baj ki. W tle na dal sły chać mu -
zy kę, a jed no z dzie ci roz po czy na wy my ślo -
ną przez sie bie opo wieść… Na mój znak (ci -
che ude rze nie w trój kąt) – prze ry wa, by ciąg
dal szy mo gło opo wie dzieć in ne chęt ne
dziec ko. Za ba wę moż na pro wa dzić dopóty,
dopóki dzie ci wy ka zu ją za in te re so wa nie. 

Na za koń cze nie roz kła dam na pod ło dze
dłu gi pa pier (np. z rol ki do te le fak su) i pro -
szę, aby każ dy wy zna czył so bie miej sce
do pra cy. Dzie ci ry su ją to, co chcą po wie dzieć
o śnie gu. Po wsta je dłu ga śnie go wa opo wieść.

*   *   *
Przed sta wio ne pro po zy cje za jęć z sze ścio -

lat ka mi po zwa la ją na ak tyw ny kon takt dziec -
ka z po ezją przy wy ko rzy sta niu na tu ral ne go
dzie cię ce go ob sza ru dzia ła nia – za ba wy*. 
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* Por. W. Żu chow ska, Oswa ja nie ze sztu ką sło wa. Po cząt ki edu ka cji li te rac kiej, War sza wa 1992, WSiP.


