
Oferta zajęć plastycznych dla placówek przedszkolnych  

  

Oferta  

 Zapraszamy na zajęcia, które kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów oraz barw 
otaczającej nas rzeczywistości, wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię  i wyzwalają 
inicjatywę twórczą dziecka. Oferta skierowana jest do dzieci przedszkolnych, w dwóch grupach 
wiekowych: grupa młodsza 3-5 latki (30 min.) oraz grupa starsza - dzieci 6,7 letnie (45 min.) Zajęcia 
będą odbywały się na terenie placówki przedszkolnej, o wyznaczonej porze, w jej codziennych 
godzinach pracy. Zajęcia będą odpłatne. Koszt pojedynczego spotkania uzależniony jest od liczby 
uczestników.  Liczebność grupy, ze względu na charakter zajęć, nie powinna przekraczać 12 osób.  
Spotkania będą prowadzone w blokach tematycznych dostosowanych do podstawy programowej 
obejmującej nauczanie w placówkach przedszkolnych.  

  

 Cele  

 Rozwijanie zainteresowania sztuką, - Pobudzanie wyobraźni  i  aktywności twórczej, - Uwrażliwienie 
na piękno otaczającego świata, - Rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-
ruchowej, - Wskazywanie drogi do wyrażania własnego „ja” w pracy plastycznej, - Rozwijanie 
umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, - Rozwijanie samodzielności oraz 
wiary we własne możliwości, - Kształtowanie umiejętności planowania i dokonywania wyborów, - 
Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, - Budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej 
pracy, - Zachęcanie do eksponowania prac na terenie placówki oraz poza nią.  

  

 Założenia  

 Jednym z założeń naszej pracy z dziećmi jest umożliwienie im aktywnego poznania świata  zgodnie z 
ich potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami, pamiętając również o tym, że każdy z nas jest 
indywidualnością i odbiera świat na własny, niepowtarzalny sposób.  Jest to zatem szansa na  
poznanie siebie, swoich możliwości oraz potrzeb artystycznych. Zarówno podziwianie jak i tworzenie 
sztuki, ma ogromny wpływ terapeutyczny na dziecko, a jego relaksacyjny wymiar jest szansą na 
wyciszenie i jest próbą koncentracji małego człowieka na procesie tworzenia.  

 Zajęcia naszej pracowni, prowadzone są metodami aktywizującymi również grupę, dającymi szansę 
na współpracę i wzajemne wysłuchanie swoich poglądów. Uczą tolerancji dla drugiego człowieka, 
który myśli, czuje i widzi świat inaczej niż My.    Naszym zamysłem jest wprowadzenie dzieci w świat 
sztuki, przy użyciu technik i materiałów,  z którymi przeciętny młody człowiek ma rzadko okazję się 
zetknąć. Oto kilka z nich:   

- grafika oraz proste metody sitodruku – wycinanie, nakładanie farb i odbijanie na różnych 
materiałach plastycznych; - malowanie „na szkle” oraz tkaninie; - ceramika dziecięca – lepienie, 
wypalanie, malowanie (szkliwienie); - „gigapapieroplastyka” – duże, przestrzenne, papierowe 
konstrukcje; - ręczne szycie – igłą i nitką, różnymi ściegami, łącząc różne materiały i  faktury; - batik – 
woskowanie oraz farbowanie naturalnymi barwnikami; - masy papierowe – od produkcji po dzieło 
końcowe; - decoupage - naklejaniu wzoru z papieru i pokrycie go wieloma warstwami kleju; - quilling 



- tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny; - scrapbooking - ręczne 
tworzenie i dekorowanie albumów i kartek okolicznościowych; - malarstwo i rysunek w różnych 
odsłonach i technikach; itp.  

 Każde z powyższych zajęć, rozpoczną się wprowadzeniem, krótką dyskusją oraz projektem przy 
równoczesnym uwzględnieniu możliwości rozwojowych dzieci w określonych grupach wiekowych.  

 Długość procesu tworzenia będzie uzależniona od potrzeb, umiejętności oraz chęci uczestników 
(konkretnemu tematowi czy technice, możemy poświęcić jedno lub więcej spotkań).  

 Prace będące efektem końcowym, będą: wystawione, zarchiwizowane metodą fotograficzną,  a 
następnie trafią ponownie w ręce właściciela. Najlepsze z nich będą miały możliwość wzięcia udziału 
w konkursach oraz wystawach plastycznych.  

  

Zapraszamy do współpracy   
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