
ORIGAMI wspiera rozwój Twojego dziecka! 

Origami przedstawiane jest jako japońska sztuka składania papieru, choć 

wywodzi się z Chin. Kojarzy się najczęściej ze składaniem papierowych figurek 

zwierząt i roślin, oczywiście bez użycia nożyczek czy kleju. Nie każdy wie, że 

sztuka składania papieru pozytywnie wpływa na psychofizyczny rozwój dziecka 

pobudza jego fantazję i kreatywność, umożliwiając samodzielne tworzenie. 

Dodatkowo origami przyczynia się do pogłębiania relacji rodzinnych i poznania 

własnej wartości. Posiada szeroki walor uspokajający, rozbudza zainteresowania 

oraz chęć poszukiwań nowych wyzwań. 

Origami wymaga od dziecka koncentracji uwagi i precyzji, bo poszczególne 

czynności muszą być wykonane ściśle według określonej kolejności. Jest tu więc 

miejsce na naukę logicznego myślenia. Składając papier dziecko zapamiętuje 

kolory, kształty, sposoby zgięć, odkrywa nowe kombinacje. W ten sposób 

kształtuje myślenie twórcze, konstrukcyjne oraz wyobraźnię przestrzenną 

i sytuacyjną. Orgiami uaktywnia mózg do pracy, dzięki temu dziecko szybciej 

i łatwiej przyswaja wiedzę. Ponadto jest doskonałym przygotowaniem do pisania, 

czytania i nauki matematyki. 

Oto kilka propozycji: 

 

Rybka 

 

Skacząca żabka 

 

Ptaszek 

   

 

Kotek 

 

Królik 

 

Lisek 

 

Sztuka składania papieru kształtuje cierpliwość, dokładność i samodyscyplinę. 

Dzieci składające origami uczą się wytrwałości w dążeniu do celu. Samodzielnie 

złożona figurka dowartościowuje dziecko, mobilizuje do dalszego wysiłku. 

Oczywiście ważne jest, aby chwalić dziecko, nawet jeżeli pierwsze próby będą 

nieudane. Dzieci składające papier szybciej nabierają sprawności manualnej, 

lepiej rysują, wycinają i wykonują czynności samoobsługowe. 

https://youtu.be/xhv1iPd4Vps
https://youtu.be/WTTM64RbbwU
https://youtu.be/lar-phXNpAM
https://youtu.be/wWRbrrCzZZQ
https://youtu.be/8w6lrwnpTSc
https://youtu.be/J3ceHH2hxvk
https://youtu.be/xhv1iPd4Vps
https://youtu.be/WTTM64RbbwU
https://youtu.be/lar-phXNpAM
https://youtu.be/wWRbrrCzZZQ
https://youtu.be/8w6lrwnpTSc
https://youtu.be/J3ceHH2hxvk


Origami budzi w dziecku ciekawość świata, zachęca do poszukiwania nowych 

rozwiązań, a także uczy odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie. Sztuka 

składania papieru jest przydatna w nauce geometrii. Dzieci tworząc figurki, 

nabywają umiejętność przekształcania, uczą się nazw figur płaskich 

i przestrzennych. Origami jest często wykorzystywane w czasie edukacji 

domowej, mocno ją uatrakcyjnia. Stymuluje proces rozwoju dzieci wybitnie 

uzdolnionych. Origami dostarcza nam przeżyć, związanych z tworzeniem, 

rozwija artystycznie i uwrażliwia na piękno otaczającego świata. Jednocześnie 

nie jest zbyt wymagające, każdy może rozwijać pasję w dowolnym tempie 

i czasie. Wspólne składanie papieru nie tylko rozwija sprawność manualną, ale 

również ma wielki wpływ na rozwój relacji rodzinnych. 

 


