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Tom obejmuje artyku∏y teoretyczne, u˝yteczne poznawczo,
i praktyczne, ÊciÊle powiàzane z dydaktycznà dzia∏alnoÊcià nauczyciela,
nacechowanà artyzmem, rozumianym bardzo szeroko. Z jednej strony
ukazujà one dzia∏ania zmierzajàce do budowania dobra, wiary, postawy
otwartej na cz∏owieka, z drugiej – wp∏ywajà na wyzwalanie zdolnoÊci
twórczych nauczyciela i twórczoÊci najm∏odszych. (...) TreÊci kolejnych
artyku∏ów odzwierciedlajà wspó∏czesnà tendencj´ do integralnego 
(z innymi treÊciami obecnymi w edukacji i wychowaniu dzieci)
pojmowania kszta∏cenia przez sztuk´. 

Z recenzji dr hab. Krystyny Gàsiorek

Ksià˝ka jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli
i studentów, dla których powinna stanowiç êród∏o inspiracji do
twórczych dzia∏aƒ. Jest zaproszeniem do wejÊcia na drog´ przygody ze
sztukà i kroczenia po niej wraz z dzieçmi. Wszyscy autorzy pracujà lub
pracowali z najm∏odszymi. W swoich tekstach starali si´ przekazaç,
oprócz wiedzy i wyników badaƒ, tak˝e w∏asne pasje oraz g∏´bokie
przeÊwiadczenie, ˝e edukacja artystyczna dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym nie tylko ma sens i jest niezwykle
rozwojowa dla wychowanków, ale tak˝e dla wychowawców, którzy
mogà w nià anga˝owaç z powodzeniem równie˝ rodziców. Czy˝ taka
integracja wokó∏ najwy˝szych wartoÊci nie powinna stanowiç
podstawowego celu edukacji w ogóle? Jak pisze Irena Popio∏ek, „wobec
tak wielu powszechnie dostrzeganych na Êwiecie zagro˝eƒ – sztuka
mo˝e byç jednym z naturalnych lekarstw. Mo˝e byç lekarstwem sfery
cia∏a i ducha”. Dodajmy, potrafi ona leczyç bez wzgl´du na wiek,
tworzàc wspólnot´ prze˝ywajàcych dzieci i doros∏ych. Jest zatem tak˝e
lekiem na wzajemne niezrozumienie, pomaga w kszta∏towaniu empatii
i odkrywaniu wartoÊci drugiego cz∏owieka.
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