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Oferta 

Zapraszamy na zajęcia, które stymulują dyspozycje twórcze dzieci, myślenie wyobrażeniowe, 

fantazję, zdolności skojarzeniowe,  pomysłowość, giętkość, oryginalność oraz płynność 

myślenia.  

  Oferta skierowana jest do dzieci szkolnych w klasach I, II, III, IV. Zajęcia odbywać się będą  

na terenie szkoły, w godzinach pracy świetlicy szkolnej, po skończonych zajęciach szkolnych. 

Zajęcia będą odpłatne. Koszt pojedynczych zajęć w zależności od liczby chętnych dzieci.  

Zajęcia prowadzone będą  w grupach do 12 osób.  Dzieci podzielone zostaną  na grupy ze 

względu na wiek.  Nasze zajęcia prowadzone będą w blokach tematycznych dostosowanych do 

podstawy programowej. Tematyka zajęć dostosowana będzie do poszczególnych pór roku, 

nawiązując do kolejnych świąt, a także do kalendarza świąt nietypowych np.dzień Bibliotekarza. 

Wszystkie szczegóły i zapisy pod nr telefonu   510 670 171,  

 

Cele 

Na naszych warsztatach edukacji plastycznej zwracamy uwagę na rozwój i osiągnięcia dzieci w 

zakresie: 

1. Percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń.  

2. Działalności i ekspresji twórczej poprzez rysunek, malarstwo, modelowanie oraz impresje 

plastyczną jako formę w przekazywaniu nastroju i zachowania dziecka. Prace plastyczne 

najmłodszych dzieci będą często  inspirowane wyobraźnią dziecka, baśnią , 

opowiadaniem czy muzyką. Przedstawiane w pracach ilustracje , sceny czy sytuacje 

będą odnosić się do świata zarówno realnego jak i fantastycznego. 



 

 
3. Percepcji sztuk plastycznych - uczeń dzięki tym zajęciom będzie  potrafił nazwać 

dziedzinę sztuki (malarstwo, rzeźba,  ceramika, hafciarstwo itd), uczeń będzie  potrafił 

rozpoznawać  i nazywać   podstawowe gatunki dzieł malarskich, graficznych (pejzaż,  

portret ), uczeń będzie potrafił wyjaśnić pojęcia typu oryginał czy kopia dzieła  

4. Aktywności warsztatowej.  Stosujemy różne formy i metody kształcenia. Zachęcamy do 

działania w zespole poprzez wspólne projekty, które rozwijają różne formy ekspresji 

twórczej, pobudzają sferę emocjonalną dziecka poprzez angażowanie różnych zmysłów. 

5.  Indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji dziecka. Uczniowie ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi, których charakteryzuje duża wrażliwość artystyczna i 

zdolności twórcze będą przez nas  szczególnie wspierani w dążeniu do realizacji swoich 

celów i pasji. 

 

Techniki  plastyczne wykorzystywane na zajęciach 

1. Wzbogacone techniki rysunkowe i malarskie - rysowanie świecą, malowanie kolorowym  

tuszem,  malowanie na tkaninach, szkle, frottage - malowanie ciekawej faktury i 

odbijanie  

2. Techniki powielania i druku m.in. odbijanie tiulem i gazą, drukowanie stemplem z korka 

czy ziemniaka 

3. Techniki dekoracyjne na płaszczyźnie - batik, malowanie na podkładzie z kory czy piaski, 

witraże papierowe, gwasz, collage z różnych materiałów  

4. Techniki przestrzenne - lepienie z modeliny czy gliny, formowanie kształtów i postaci z 

masy papierowej, z masy solnej oraz masy  porcelanowej;  papieroplastyka, origami, 

warsztaty z wikliny papierowej  

5. Wykorzystanie różnych form użytkowych tj.materiałów, tkanin, kartonowych pudełek itd 

6. Techniki plastyczne typu decoupage, scrapbooking, quilling. 

 

Główne założenia  

Działalność plastyczna ma ogromny wpływ  na rozwój dzieci w wieku szkolnym, szczególnie tych 

najmłodszych. Dzieci ,które są nadpobudliwe uspokajają się, uczą koncentracji i doprowadzenia 

do końca rozpoczętego zadania. Dzieci, które są spokojne i nieśmiałe wzmacniają swoje 

poczucie wartości. U dzieci rozwijają się praktyczne umiejętności oraz zmysł estetyczny. Okres 

wczesnoszkolny sprzyja rozwojowi zdolności twórczych oraz decyduje o działaniu twórczym w 

późniejszym wieku. 



 

 
Główne założenia to rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej i twórczej osobowości dziecka 

poprzez działania plastyczne. Celem tych zajęć jest inspirowanie uczniów do twórczości własnej, 

rozbudzanie ich wyobraźni, rozwijanie wrażliwości,  aktywizowanie twórczego myślenia.   

 

 

Program zajęć przewidziany jest dla dzieci najmłodszych w formie zajęć pozalekcyjnych. 

Mamy nadzieję, że propozycja takiej formy pracy plastycznej z dziećmi okaże się wartościowa a 

dzieci w dalszym etapie rozwoju będą twórcze i otwarte na świat sztuki.  

 

Zapraszamy do współpracy  


