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WSTĘP 

 

 

„Twórczość jest podstawową zasada rewalidacyjną 

pomagającą zharmonizować i  integrować rozregulowane 

procesy emocjonalne, poznawcze i wykonawcze” 

M. Grzegorzewska 

 

 

 

Modelowanie, dekorowanie, malowanie to czynności chętnie wykonywane 

przez uczniów. Znakomicie rozwijają one u nich wyobraźnie przestrzenną, 

kreatywność, fantazję, zdolność do rozumowania przyczynowo-  skutkowego    

a także wyrabiają takie cechy jak: spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, 

samodzielność, zręczność i zaradność, które są niezbędne w życiu każdego 

człowieka. Działalność tego typu przygotowuje uczniów do lepszego radzenia 

sobie w różnych sytuacjach życiowych. Także różnego rodzaju prace 

plastyczno-techniczne mogą mieć na uczniów następujący wpływ: stymulują ich 

rozwój, rozwijają sprawność manualną oraz mają ogromny walor uspokajający. 

Na zajęciach tych uczniowie mają również szansę zaprezentować 

wykonane przez siebie wyroby, mają możliwość poszerzenia wiadomości            

i doskonalenia umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania. 

Opracowany przeze mnie program zajęć edukacyjnych jest zróżnicowany 

pod względem stopnia trudności i dostosowany do indywidualnych możliwości  

i zdolności manualnych uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  

i znacznym. 

Zawiera on informacje o potrzebnych do wykonania prac - materiałach             

i przyborach oraz wykorzystywanych na zajęciach środkach dydaktycznych, 

stosowanych metodach i formach pracy z uczniami. 
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Napisanie tego programu zostało poprzedzone diagnozą edukacyjną, 

obserwacją i informacjami uzyskanymi od rodziców. 

Program ten jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i  znacznym 

w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do 

pracy; Rozporządzenie MEN z dnia 23.XII.2008r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół. 
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CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Celem ogólnym programu jest rozwijanie u uczniów zdolności                  

i zainteresowań plastyczno-technicznych, stymulowanie aktywności poznawczej 

i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

Realizacji celu ogólnego służą cele kształcenia: 

- wyrabianie zaradności i zręczności manualnej, 

- kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 

- właściwe dobieranie materiałów, przyborów i narzędzi do wykonywanej pracy 

technicznej, 

- wdrażanie do współpracy i współdziałania w grupie, 

- wzmacnianie wiary uczniów we własne siły i możliwości. 

- rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów, 

- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej uczniów, 

- ćwiczenie koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości, 

- usprawnienie motoryki manualnej ( ćwiczenia rozluźniające 

napięcie mięśniowe, usprawniające staw nadgarstkowy, palce u rąk), 

- kształcenie procesu twórczego myślenia, 

- rozwijanie zdolności plastycznej, 

- rozwijanie zdolności wnikliwej obserwacji natury i zjawisk 

otaczającego świata. 

- utrzymywanie ładu i porządku podczas pracy i po jej zakończeniu. 

 

Cele wychowania: 

- wdrażanie do współdziałania w grupie i pomagania sobie nawzajem, 

- kształcenie umiejętności korzystania z prostych narzędzi technicznych, 

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

- poszanowanie pracy własnej i innych, 
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- rozwijanie cech charakteru – silnej woli, systematyczności, a przede 

wszystkim wiary we własne siły, 

- zapewnienie uczniom atmosfery ciepła i życzliwości, 

 

 

METODY I FORMY PRACY 

 

Główną metodą uczestnictwa uczniów w pracy będzie naśladownictwo 

czynności nauczyciela. Dlatego też wszystkie prace, sposoby i techniki ich 

wykonania powinny być najpierw zaprezentowane przez nauczyciela,                 

a następnie uczniowie podejmują próby ich wykonania. Zawsze musi się to 

odbywać przy dużym wsparciu ze strony uczącego, aby uczeń zbyt szybko się 

nie zniechęcił i nadal próbował dojść do określonego celu. Zachęty i pochwały 

odgrywają w tym wypadku ogromne znaczenie. Nauczyciel dopasowuje stopień 

trudności wykonywanych zadań do możliwości ucznia. 

Przy realizacji programu edukacyjnego wykorzystywane będą różne 

metody i formy pracy: 

 metody 

- oglądowe: pokaz, obserwacja, prezentacja 

- słowne: rozmowa kierowana, pogadanka, objaśnienie, instruktaż, opis 

- praktycznego działania: ćwiczenia, realizacja zadań 

 formy: 

- praca indywidualna 

- praca zespołowa 

- praca zbiorowa 

Stosowanie różnorodnych metod i form podczas zajęć pozwoli na 

indywidualne traktowanie każdego ucznia. Dostosowywane one będą do 

poziomu i możliwości uczniów. W czasie realizacji programu metody i formy 

pracy będą wzajemnie się przenikać i uzupełniać. 
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TREŚCI 

 

Treści programu przewidziane do realizacji na zajęciach edukacyjnych 

ujęte są w następujących blokach tematycznych: 

 

1. W pracowni technicznej 

- zapoznanie uczniów z wyposażeniem pracowni, 

- poznanie regulaminu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

korzystania z różnych narzędzi i urządzeń technicznych, 

- przydzielenia stałych miejsc dla każdego ucznia. 

2.Techniki rysunkowe. Rysowanie: 

- ołówkiem, 

- kredką świecową, 

- kredką ołówkową, 

- mazakiem. 

- patykiem na mokrej klejówce, 

Przykładowe tematy: Uzupełnianie rysunku „Twarz”. Obrysowywanie 

przedmiotów. Ilustrowanie ulubionych postaci z bajek. 

Rysowanie kredkami, mazakami –znaki drogowe, droga do szkoły. 

3.Techniki malarskie. Malowanie: 

- akwarelą, 

- pastelami, 

- farbami kryjącymi, (tempera, plakatówka, farby klejowe ) 

Przykładowe tematy: Malowanie barwnymi plamkami na temat „Pory roku”. 

Malowanie palcami. Malowanie farbami na dużych płaszczyznach przy użyciu 

różnej grubości pędzlu. 

4.Techniki dekoracyjne na płaszczyźnie: 

- wydzieranka z gazet, papieru kolorowego, 

- wycinanka z papieru kolorowego, materiałów tekstylnych, 
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- wydrapanka. 

Przykładowe tematy: Wydzieranka – „Warzywa”, ”Grzybek”. 

Wycinanie kolorowych liści z wycinanek, naklejanie wyciętych elementów na 

brystol. Wydrapanka – „Rybka”. 

5. Prace z gliny 

- wyrabianie gliny do odpowiedniej gęstości konsystencji, 

- modelowanie z gliny różnych form przestrzennych oraz płaskorzeźb, 

- suszenie wykonanych prac na wolnym powietrzu, 

- wypalanie modeli w piecyku konwekcyjnym, 

- powlekanie prac lakierem bezbarwnym bądź szklirem. 

Przykładowe tematy: figurki, ludziki, miseczki. 

6. Prace z masy solnej 

- przygotowanie materiałów do wykonania masy solnej, 

- odmierzanie odpowiednich ilości poszczególnych składników, łączenie ich 

i wyrabianie masy, 

- wykonywanie prac z masy solnej, 

- wypiekanie prac w piecyku konwekcyjnym, 

- ozdabianie farbami. 

Przykładowe tematy: zwierzątka, aniołki, serduszka. 

7. Prace z masy papierowej 

- przygotowanie potrzebnych składników do wykonania masy papierowej, 

- łączenie składników w odpowiedniej ilości, 

- wyrabianie masy papierowej do odpowiedniej gęstości, 

- oklejanie masą papierową wykonanych wcześniej konstrukcji, 

- suszenie na wolnym powietrzu, 

- ozdabianie wykonanej pracy farbami oraz różnymi elementami dekoracyjnymi 

(np. koraliki, makaron) i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym powierzchni. 

Przykładowe tematy: ramki, słoneczniki, doniczki. 
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8. Prace z kartonu 

- wyznaczanie linii na powierzchni kartonu, 

- wycinanie wzdłuż linii poszczególnych elementów za pomocą nożyczek 

i nożyka do papieru, 

- łączenie konstrukcji przy pomocy kleju, 

- malowanie powierzchni farbami plakatowymi. 

Przykładowe tematy: makiety budynków, pudełka, choinki. 

 

 

OCZEKIWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

W wyniku realizacji programu edukacyjnego każdy uczeń powinien: 

- stosować różne techniki plastyczo-techniczne, 

- wyrażać swoje uczucia i emocje za pomocą podstawowych środków wyrazu 

plastycznego, 

- dobierać materiały i narzędzia odpowiednio do stosowanej techniki, 

- przygotować własny warsztat pracy zgodnie z podejmowanym działaniem, 

- umieć posługiwać się podstawowymi narzędziami i materiałami 

plastycznymi, 

- stosować różne techniki plastyczne w swoich pracach plastycznych poszukując 

nowych rozwiązań, 

- realizować własne pomysły i umieć je zaprezentować, 

- chętnie podejmować działania plastyczne dla wyrażania własnych 

obserwacji i przeżyć, 

- cenić i chronić wytwory artystyczne cudze i własne, 

- umieć współpracować w grupie. 
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UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 

 

Program  edukacyjny jest przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 

2014/2015 ( II semestr ) na zajęciach z przysposobienia do pracy. Program jest 

przeznaczony do realizacji z grupą uczniów z klasy PP III B. 

Program dostosowany jest do specyfiki szkoły, potrzeb i możliwości 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Poszczególne bloki tematyczne mogą być realizowane w dowolnej kolejności na 

zajęciach. Pomysły prac dopasowywane są do różnych pór roku i okazji. 

W czasie zajęć edukacyjnych należy wykorzystywać różne środki 

dydaktyczne, materiały i narzędzia. 

Do realizacji programu potrzebne będą następujące przybory i narzędzia, 

materiały oraz pomoce dydaktyczne: 

a) przybory, narzędzia 

- podkładki, folie, nożyczki ,szczypce, miarki do pomiaru długości itp. 

- gwoździe, śrubki, wkręty, papier ścierny, 

- ołówki, rysiki, pędzle. 

b) materiały 

- patyki, listewki, deseczki, druty, sznurki, filc, 

- różne formaty i rodzaje papieru, tektury, 

- różne opakowania kartonowe i plastikowe tzw. nieużytki, 

- glina, masa solna, masa papierowa, 

- farby, kleje. 

c) inne pomoce dydaktyczne: plansze, ilustracje, obrazy konturowe, szablony. 
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EWALUACJA PROGRAMU 

 

Ewaluacja opracowanego programu dotyczyć będzie stopnia osiągnięcia 

zamierzonych celów czyli pozyskania informacji o poziomie nabytych 

wiadomości i umiejętności przez uczestników programu zajęć w czasie jego 

realizacji. 

Program zajęć edukacyjnych będzie ewaluowany w toku jego realizacji 

oraz na koniec roku szkolnego. 

Ewaluacja opierać się będzie na obserwacjach pracy uczniów podczas 

zajęć (monitoring), ich postaw, wysiłku i zaangażowania w wykonywane 

zadania, rozmowach z nimi i rodzicami a także na podstawie opracowanej karty 

obserwacyjnej. Zdobyte umiejętności odnotowywane będą w indywidualnych 

kartach obserwacyjnych uczestników koła w skali od 0 do 2 z zaznaczeniem 

umiejętności początkowych. 

Wyniki ewaluacji będą wskazówką do ulepszania i modyfikowania 

programu, aby jak najlepiej wpływać na skuteczność podejmowanych działań. 
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Karta obserwacyjna 

obejmująca zakres zdobytych umiejętności 

podczas realizacji  programu edukacyjnego 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………. 

Wiek: ………………………………………………………………….. 

 

1. Systematycznie uczestniczy w zajęciach. 

0 1 2 

 

2. Chętnie wykonuje prace i zadania podczas zajęć . 

0 1 2 

 

3. Jest zadowolony/a ze swoich prac. 

0 1 2 

 

4. Zna i przestrzega zasady BHP. 

0 1 2 

 

5. Zna i posługuje się różnymi technikami pracy. 

0 1 2 

 

6. Właściwie dobiera materiały do danej pracy. 

0 1 2 

 

7. Oszczędnie gospodaruje różnymi materiałami. 

0 1 2 

 

8. Właściwe dobiera narzędzia do danej pracy. 

0 1 2 

 

9. Bezpiecznie posługuje się różnymi narzędziami. 

0 1 2 

 

10. Zna i stosuje techniki rysunkowe. 

0 1 2 
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11. Zna i stosuje techniki malarskie. 

0 1 2 

 

12. Zna i stosuje techniki dekoracyjne na płaszczyźnie. 

0 1 2 

 

13. Modeluje z gliny różne formy przestrzenne i płaskorzeźby. 

0 1 2 

 

14. Dobiera odpowiednie składniki i proporcje do wykonania masy solnej. 

0 1 2 

 

15. Wykonuje różne prace z masy solnej. 

0 1 2 

 

16. Przygotowuje potrzebne składniki i wykonuje masę papierową. 

0 1 2 

 

17. Okleja masą papierową różne konstrukcje. 

0 1 2 

 

18. Zagina karton wzdłuż wyznaczonych linii. 

0 1 2 

 

19. Łączy konstrukcje z kartonu za pomocą kleju. 

0 1 2 

 

20. Tnie tekturę nożykiem do papieru. 

0 1 2 

 

21. Utrzymuje ład i porządek podczas pracy i po jej zakończeniu. 

0 1 2 

 

 


