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1. Wprowadzenie 

Każde dziecko przychodzi na świat z pewnym potencjałem uzdolnień. To 

od nas zależy, ile zrobimy by „oszlifować ten diament” i wyciągnąć z niego to, 

co najlepsze. Indywidualne różnice między dziećmi sprawiają, że jedni uczą się 

szybciej nowych rzeczy inni wolniej. Współczesna szkoła rozwijająca 

zainteresowania oraz doskonaląca zdolności nie powinna ograniczać, ale 

stymulować rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci. Szczególna 

rola przypada nauczycielowi, który staje się  promotorem dla ucznia. To jego 

zadaniem jest kształtowanie dziecka obdarzonego wyjątkowymi zdolnościami. 

Nauczyciel powinien dziecko lepiej poznać, zrozumieć  i odpowiednio nim 

pokierować. Program skierowany będzie dla dzieci w przedziale wiekowym 6 -

11 lat. Będą to dzieci na różnych poziomach  etapu  edukacyjnego, stąd ważne 

jest by odpowiednio dostosować pracę z nimi. Zajęcia będą odbywały się 3  razy 

w miesiącu na terenie szkoły lub w innych placówkach. Odkrywanie mocnych 

stron dziecka, rozwijanie ich uzdolnień ma zmierzać w przyszłości do promocji 

talentów uczniów naszej szkoły. 

 

2. Cele programu 

 

- doskonalenie wiadomości o różnych materiałach plastycznych i poznawanie 

różnych technik plastycznych, 

- budzenie wrażliwości estetycznej i umiejętności dostrzegania piękna w 

wytworach kultury, 

- usprawnianie manualne, 

- ćwiczenie kreatywnego myślenia celem rozbudzania ekspresji twórczej ucznia, 

- wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac 

plastycznych, 

- kształtowanie współpracy w grupie wzajemnej pomocy i czerpania z tego 

radości, 

- współpraca z różnymi placówkami na terenie miasta udział w oferowanych 

zajęciach plastycznych, wystawach itd. 

- zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości, a przede wszystkim budowanie w 

uczniach wiary we własne możliwości, 



- promowanie dorobku twórczego dzieci na stronie internetowej szkoły, 

gablotach szkolnych, zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych itd. 

 

3. Metody i formy pracy 

 

Metody pracy: 

- metody oparte na działaniu ( zajęcia praktyczne- malowanie, rysowanie, 

grafika, lepienie, konstruowanie, rzeźbienie, wyklejanie itd.), różnorodne 

ćwiczenia na rozbudzenie ekspresji twórczej, 

- metody oparte na obserwacji ( pokaz obrazów, zdjęć, prac plastycznych), 

wyjścia do muzeów na wystawy, 

- metody oparte na słowie (pogadanka, dyskusja, opis) 

Formy pracy:  

- indywidualna lub grupowa 

 

4. Treści 

Tematyka zajęć będzie zgodna z porami roku i tematycznymi świętami i 

uroczystościami. Uczniowie będą otrzymywali zadania dostosowywane do ich 

wieku. Sami wybiorą te tematy, które ich zafascynują. 

Jesień 

- Jesienna zakładka do książki- papier kolorowy, klej, kredki, 

- Jesienne krajobrazy- farby plakatowe, 

- Jesienne bukiety- suszone liście, klej, 

- Zwierzęta i ludziki- łączenie kasztanów i żołędzi patyczkami, 

- Warzywne obrazki- papier kolorowy, klej, 

- Owoce- martwa natury- kulki bibuły, 



- Jesienne ludziki- plastelina, kamień, 

- Kolorowe jeżyki- orzechy, papier kolorowy, 

Zima 

- Moja choinka – szablony choinki przyozdobione własnymi kompozycjami, 

- Ozdoby choinkowe- oklejanie różnymi materiałami, koronkami, złotkiem 

itp. 

- Krajobrazy zimowe- pastele 

- Zimą jest pięknie- wydzieranka, 

- Lubimy zimę- rysowanie kredkami świecowymi na czarnym papierze, 

- Płatki śniegu- wycinanie z białego papieru płatków i naklejanie na czarny 

papier, 

- Zimowe anioły- wzory przyozdabiane dowolnie 

Wiosna 

- Wiosenne kwiaty- bibułą, patyki, 

- Na wiosennej łące- farby akwarelowe, 

- Ulubione zwierzątko- brystol, bibuła, klej, 

- Warzywa wiosenne- wzory przyozdabiane dowolne, 

- Koszyczek wielkanocny- przyozdabianie dowolne, krepa, klej, gałązki 

- Palma wielkanocna- przyozdabianie dowolne, krepa, klej, gałązki 

- Ozdobne witraże na okna- bibuła, papier kolorowy, klej 

- Kolorowe pisanki- przyozdabianie dowolne 

Lato 

- Moje zabawy wakacyjne- pastele, 

- Moja okolica- wydzieranka z kolorowych czasopism, 



- Latem jest pięknie- kredki, piasek morski 

5. Osiągnięcia uczniów 

- uczniowie poznają różne techniki plastyczne, 

- przenoszą zdobytą wiedzę i umiejętności na inne dziedziny nauki i życia 

codziennego, 

- doskonalą umiejętności manualne, 

 

- wyrabiają nawyk dbałości o estetykę wykonanych prac, 

 

- uczą się eksponowania własnych prac i prac wykonanych przez inne osoby, 

 

- zapoznają się z podstawowymi regułami i zasadami obowiązującymi przy 

wykonaniu prac, 

 

- poznają bogactwo materiałów plastycznych i uczą się je racjonalnie 

wykorzystywać, 

 

- rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie. 

 

 

6. Ewaluacja 

 

Formą ewaluacji tego programu będą: 

 

- prace dzieci, w których odkryć będzie można ich ogromne zaangażowanie, 

 

- nagradzanie oryginalności, kreatywności, samodzielności poprzez promowanie 

prac plastycznych małych artystów w gablotach szkolnych, stronie internetowej 

szkoły, 

 
- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności 

wykorzystywanych w procesie tworzenia i poziom zadowolenia ich rodziców  

( ankieta), 

 

- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne 

podejmowanie nowych zadań, 

- wystawa prac dzieci, zaproszenie rodziców, promowanie dokonań na stronie 

szkoły. 
 


