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„Malowanie i rysowanie oznacza zabawę, w której wszystko jest dozwolone,
nawet największa fantazja. W zabawie tej nie może wydarzyd się nic złego,
najwyżej… zmalujemy arkusz papieru”
Brian Bagnall

1. Charakterystyka programu:
Program koła plastycznego „Jestem artystą” przeznaczony jest dla uczennicy klasy
VII Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Zambrowie, która posiada orzeczenie
o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.
Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowao plastycznych dziecka, rozwijanie jego
zdolności oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu.
Działania plastyczne pozwalają wydobyd to, co w dziecku ukryte i cenne. Umożliwiają mu
ujawnienie własnych myśli i uczud oraz obrazu świata widzianego z jego perspektywy.
Rozwijają ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolnośd do działania i osiągania celu.
Wyrabiają poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudzają zaciekawienie i rozwijają
wrażliwośd.

2. Cele zajęd:
Cele ogólne:
 Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego wrażliwości, rozwijanie
spostrzegawczości.
 Pobudzenie ekspresji twórczej.
Cele szczegółowe:






Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
Poznawanie różnych technik plastycznych.
Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działao.
Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.
Rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnych technik
i materiałów plastycznych.
 Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we
własne siły.
 Odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.
 Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości.

3. Procedury osiągania celów:
Osiągnięcie założonych celów wymaga zastosowania skutecznych form i metod pracy,
które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczennicy.
Celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim
pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na piękno otaczającego świata oraz przygotowanie do
aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie.
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Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie w roku
szkolnym 2021/2022 w formie zajęd pozalekcyjnych z uczennicą niepełnosprawną
intelektualnie w stopniu lekkim. Zajęcia będą prowadzone nieodpłatnie raz w tygodniu przez
1 godzinę lekcyjną.
Efektywnośd kształcenia zależy w dużym stopniu od dopasowania właściwej metody
nauczania do założonego celu. Nauczyciel powinien rozwijad kreatywnośd ucznia, byd
przyjacielem i doradcą w realizacji twórczych doświadczeo. Musi stwarzad warunki do
indywidualnego rozwoju. Aby osiągnąd cele nauczyciel powinien motywowad ucznia do
wykonywania prac plastycznych, stosowad różnorodne techniki plastyczne, inspirowad
utworami literackimi i muzycznymi, stwarzad miłą i przyjazną atmosferę.

4. Metody i formy pracy:
Metody pracy:







pogadanka,
metoda zajęd praktycznych według instrukcji „krok po kroku”,
pokaz,
TIK,
obserwacja,
zabawa.

Formy pracy:
 praca indywidualna.

5. Techniki plastyczne:












malarstwo - farby plakatowe, akwarelowe, pasta do zębów, malowanie nitką,
rysunek - kredki, ołówki, flamastry, kreda, tusz, świeca,
witraż z papieru i z bibuły,
małe formy rzeźbiarskie - plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru orgiami, przestrzenne formy z papieroplastyki, wykonywanie prostych form
użytkowych z różnych materiałów (materiały przyrodnicze, opakowania),
wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, wydrapywanki,
małe formy graficzne - stemplowanie, odciskanie,
collage, frottage,
praca na materiale naturalnym - kompozycje roślinne, piaskowe,
mandale,
obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami.

6. Treści edukacyjne:





Układanie kompozycji przestrzennych i płaskich z materiałów przyrodniczych.
Obserwowanie przedmiotów i zjawisk w terenie.
Wyrażanie w malarstwie, rysunku tematyki fantastycznej i realnej.
Projektowanie i wykonanie kartek i ozdób świątecznych.
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 Obserwowanie, interpretowanie i przestawianie w swoich pracach piękna
otaczającego świata.
 Rysowanie, malowanie i modelowanie różnych przedmiotów.
 Projektowanie graficznych form użytkowych (zaproszenie, plakat).
 Kształtowanie przestrzennych form dekoracyjnych.
 Wyrażanie w pracach plastycznych uczud i emocji wobec rzeczywistości

7. Tematy zajęd:
Wrzesieo
„Drzewo we wszystkich porach roku” - malarstwo plakatowe. Rysowanie ołówkiem lub
kredkami jednego drzewa, podzielenie go na 4 części, malowanie każdej z nich zgodnie
z porą roku, przyklejanie pracy na szary papier.
Pomoce - kredki, ołówek, karton, farby, pędzel, woda, kubek, klej, szary papier.
„Leśne ludziki są wśród nas” - wykonanie z materiału przyrodniczego różnych postaci:
ludzików, zwierząt, ptaków.
Pomoce - dzika róża, orzechy, jarzębina, kasztany, żołędzie, szyszki, patyczki, piórka,
plastelina, modelina.
„Świat nitką malowany” - maczanie nici lub wełny w farbie (czyste koocówki wystają poza
kartkę), układanie wzoru na jednej połowie kartki, złożenie kartki i wyciąganie nici lub wełny;
dorysowywanie dowolnych elementów farbami, kredkami lub ołówkiem.
Pomoce - nici lub wełna o różnej grubości, farby, kubek, woda, pędzel, kredki, ołówek,
karton.
Październik
„Kosz pełen darów jesieni” - stemplowanie darami natury. Malowanie farbą i pastą do
zębów przekrojonych na pół owoców i warzyw, odciskanie na kartonie różnych wzorów,
łączenie poszczególnych wzorów flamastrami według własnego pomysłu.
Pomoce - biały karton, farby, pasta do zębów, pędzel, pojemnik plastikowy, owoce, warzywa,
flamastry.
„Podziwiamy piękno jesiennego lasu” - wydzieranka z gazet, możliwośd łączenia kilku
technik. Rysowanie drzew świecą, następnie pomalowanie ich czarnym tuszem. Wydzieranie
i przyklejanie na karton roślin, grzybów, zwierząt i obrysowywanie ich flamastrami.
Pomoce - kredki pastelowe lub ołówkowe, świeca, czarny tusz, karton, klej, gazety.
„Kolorowe jesienne witraże” - przedstawienie za pomocą kolorowych papierów i bibuły
motywów jesiennych w technice witrażu.
Odrysowywanie od szablonów, wycinanie, klejenie poszczególnych elementów.
Pomoce - kolorowy papier, bibuła, nożyczki, karton, szablony, ołówek, klej.
„Jesienią zbieramy olbrzymie dynie” - wykonanie przestrzennej dyni z pooczoch lub rajstop
wypchanych watą; malowanie prac farbami, przymocowywanie liści z bibuły.
Pomoce - pooczochy lub rajstopy, wata, nożyczki, zszywacz, gumki recepturki, farba
pomaraoczowa, kubek, woda, pędzel, zielona bibuła, drucik.
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Listopad
„Wizyta w jesiennym sadzie” - małe formy rzeźbiarskie wykonane w masie solnej lub
w modelinie. Samodzielne przygotowanie masy solnej, tworzenie kompozycji przestrzennych
- owoców z sadu.
Pomoce - miska, woda, mąka, sól, modelina, tektura.
„Podziwiamy piękno darów jesieni” - przestrzenne formy z papieroplastyki. Wykonanie
owoców i warzyw z papieru i gazet, malowanie ich kolorowymi farbami oraz pastą do zębów.
Pomoce - biały karton, farby, pędzel, pasta do zębów, pojemnik plastikowy, gazety, papier
ksero.
„Ptaki siedzą na drzewie” - collage z wykorzystaniem materiałów naturalnych (suszone
liście), łączenie różnorodnych materiałów plastycznych. Praca w grupach. Odrysowywanie od
szablonów, wypełnianie konturów różnymi materiałami, malowanie tła kolorową kredą.
Pomoce - szablony, kolorowa kreda, suszone liście, kolorowy papier, gazety, nożyczki,
karton, klej.
„Mieszkaocy innej planety” - wykonanie niezwykłych istot z wykorzystaniem ziemniaków,
pietruszki, cebuli, itp. Łączenie elementów patyczkami.
Pomoce - plastelina lub modelina, guziki, patyczki, ziemniaki, pietruszka, cebula oraz inne
warzywa.
Grudzieo
„Kolorowe kartki z okazji Bożego Narodzenia” - zaprojektowanie i wykonanie kartek
świątecznych według własnego pomysłu - technika dowolna. Może byd rysowanie świecą,
następnie malowanie farbą lub techniką collage czy frottage.
Pomoce - brystol, folia, papier samoprzylepny, suszone liście, kwiaty, ścinki tkanin, papier
kolorowy, kasza, ryż, klej, flamastry, farba, pędzel, kubek, świeca, kredki, plastelina.
„Aniołek” - praca przestrzenna z wykorzystaniem drewnianej łyżki.
Pomoce - papier metalizowany, pisaki, klej, dwustronna taśma klejąca, materiał na suknię
anioła.

„Nasze ozdoby choinkowe” - formowanie papieru - wykonanie ozdób choinkowych techniką
orgiami, ozdabianie ich różnymi materiałami.
Pomoce - brystol, bibuła, kolorowy papier, folia, szyszki, koraliki, farba w sprayu, tasiemka,
koronka, nożyczki, klej.
Styczeo
„Zimowy krajobraz nocą” - malowanie różnych wzorów białą farbą plakatową białą kredką
lub białą kredą na czarnym lub granatowym kartonie; wycięcie z białego kartonu - formy
okna i przyklejenie go do rysunku.
Pomoce - czarny lub granatowy karton, biały karton, biała kredka, biała kreda, nożyczki, biała
farba, pędzel, klej, kubek, woda.
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„Maska karnawałowa” - wykonanie i ozdabianie maski na karnawał.
Pomoce - brystol, papier kolorowy, gazety, flamastry, nożyczki, taśma samoprzylepna,
zszywacz biurowy, wstążki, klej, koraliki, farba, pędzel, klej, kubek, woda.
„Krajobraz za oknem” - malowanie na mokrym kartonie akwarelami, wprowadzenie linii
konturowej.
Pomoce - farby akwarelowe, miękkie pędzle, cienki czarny pisak.
Luty
„Nasz wesoły bałwanek” - lepienie bałwana ze śniegu lub wyklejanie bałwana z okrągłych
wacików, dorysowywanie i doklejanie dodatkowych elementów.
Pomoce - waciki, karton, papier kolorowy, klej, flamastry, pędzel, farby, kubek, woda.
„Kartki walentynkowe” - zaprojektowanie i wykonanie kartek według własnego pomysłu technika dowolna.
Pomoce - brystol, folia, papier samoprzylepny, suszone liście i kwiaty, ścinki tkanin, papier
kolorowy, bibuła, klej, flamastry, kredki, plastelina, pędzel, farby, kubek, woda.
„W krainie Królowej Śniegu” - frotaż. Tworzenie kompozycji z materiałów o wyraźnej
fakturze z wykorzystaniem wąskiej gamy kolorystycznej.
Pomoce - kartka techniczna, klej, koronka, firanka, tektura falista.
Marzec
„Fantazyjny wazon” - wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika różnymi materiałami.
Pomoce - pojemnik plastikowy, metalowy lub szklany, plastelina, nasiona, ziarna, pestki,
ścinki tkanin, papier kolorowy, gazety, klej, folia.
„Kolorowy rozśmieszaczek” - wykonanie stworka z rękawiczki lub skarpety wypchanej watą.
Ozdabianie guzikami i elementami dekoracyjnymi.
Pomoce - rękawiczki, skarpety, kolorowy papier, guziki, igła, nitka, wełna, tasiemki, klej.
„Wielkanocne pisanki” - odrysowywanie od szablonów konturów pisanek, wypełnianie ich
dowolnymi materiałami.
Pomoce - karton, szablony pisanek, flamastry, ryż, kasza, drobny makaron, plastelina, klej,
pędzel, farby, woda, kubek, ścinki tkanin, bibuła, papier kolorowy.
„Kolorowe mozaiki” - kolorowanie i ozdabianie mandali.
Pomoce - karton z mandalą, klej, skorupki z jaj, pędzel, farby, woda, kubek, kredki, plastelina,
papier kolorowy, wycinki gazet, tkaniny, ryż.
Kwiecieo
„Obrazek z kleksów” - wykonanie kleksa z czarnego tuszu, posypanie go solą;
dorysowywanie pojedynczych elementów kredkami, flamastrami lub farbami.
Pomoce - biały karton, czarny tusz, sól, flamastry, kredki, pędzel, farby, woda, kubek.
„Sztuczne ognie nad miastem” - malowanie w technice natryskowej (z kartonu wycinamy
zarys miasta bądź szablon, kładziemy do na czarną kartkę, pryskamy białą farbą, następnie
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robimy kleksy kolorowymi farbami, które rozmazujemy cienkim patyczkiem, nadając im
formę wybuchających ogni).
Pomoce - biały i czarny karton, czarny tusz, patyczki, pędzel, farby, woda, kubek.
„Piękno podwodnego świata” - oglądanie rysunków, fotografii przedstawiających życie
w głębinach mórz i oceanów; wykonanie plakatu według własnego pomysłu. Naklejanie na
karton kolorowych ilustracji, elementów z kolorowego papieru, piasku, muszelek, trawy,
tkanin, bibuły.
Pomoce - karton, kolorowe ilustracje, kolorowy papier, piasek, muszelki, trawa, ścinki
tkanin, bibuła, pędzel, farby, woda, kubek.
„Kwiaty z bibuły” - praca przestrzenna.
Pomoce - kolorowe bibuły, drucik, nożyczki, klej.
Maj
„Kwiaty dla mamy” - wyklejanka z papieru kolorowego i z kłębuszków wełny; wycinanie lub
wydzieranie kwiatów z papieru kolorowego; nawijanie wełny na palec, obcinanie wełny
i wyklejanie z tych kłębuszków różnych kwiatów.
Pomoce - kolorowy brystol, wełna, klej, papier kolorowy, nożyczki.
„Moje ulubione zwierzątko” - oglądanie ilustracji, fotografii i rysunków przedstawiających
różne zwierzęta, pogadanka na ten temat. Wykonanie zwierzątka z plasteliny lub z masy
solnej. Ozdabianie zwierzątka koralikami i guzikami.
Pomoce - koraliki, guziki, plastelina lub z masa solna, pojemnik plastikowy.
„Kwitnące drzewo” - wypełnianie konturów obrazka kulkami z bibuły. Wykonanie kulek
z bibuły, naklejanie ich na kontur drzewa.
Pomoce - karton z konturem drzewa, kolorowa bibuła, klej.
„Dom w mojej miejscowości” - samodzielne wykonanie ilustracji w programie graficznym.
Pomoce - komputer, drukarka.
Czerwiec
„Barwne motyle” - składanka orgiami.
Pomoce – kolorowe kółka, kartka techniczna, klej.
„Świat w czarno-białych kolorach” - rysowanie ołówkiem na białym kartonie dowolnego
rysunku, wycinanie go i przyklejanie na czarnym kartonie.
Pomoce - czarny i biały karton, klej, nożyce.
„Przyszło lato” - druk strukturalny.
Pomoce - kartka z bloku technicznego (biała lub kolorowa), tusz czarny lub kolorowy,
materiał drukujący (płótno, gaza), wycięte z gazet elementy.
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8. Oczekiwane osiągnięcia uczennicy:
 pozna różne techniki plastyczne,
 pozna podstawowe reguły i zasady obowiązujące podczas wykonania prac
plastycznych,
 rozwinie wyobraźnię, kreatywnośd,
 udoskonaleni umiejętności manualne,
 pozna różne materiały plastyczne,
 udoskonali umiejętnośd posługiwania się narzędziami, takimi jak pędzel, ołówek,
nożyczki,
 rozwinie umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy oraz ekonomicznego
wykorzystywania materiałów,
 wykształci nawyk dbałości o estetykę wykonanych prac,
 udoskonali umiejętnośd skupienia uwagi i wytrwałośd w doprowadzaniu pracy do
kooca,
 wzrośnie jej wiara we własne siły i możliwości.

9. Kontrola i ocena osiągnięd ucznia:
Podczas zajęd ocenie podlegad będzie aktywnośd uczennicy, samodzielnośd,
pomysłowośd oraz przestrzeganie zasad bezpieczeostwa i higieny pracy. Praca będzie
oceniana na bieżąco w formie pochwały słownej podczas wykonywania danej pracy oraz po
jej zakooczeniu. Ważne jest, aby to była ocena pozytywna, ponieważ ma ona na celu
zachęcenie dziecka do dalszego działania. Istotna jest tutaj pochwała ze wskazaniem dobrych
stron np. oryginalnośd, ciekawa kolorystyka, piękna kompozycja. Powyższe formy oceny mają
motywowad do pracy i zapewnid bezstresowe uczestnictwo w zajęciach.

10. Ewaluacja programu:
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą:
- rozmowy z uczennicą dotyczące atrakcyjności zajęd (najciekawsze prace plastyczne, prace
najtrudniejsze do wykonania),
- analiza prac plastycznych,
- obserwowanie pracy uczennicy w czasie zajęd,
- ankieta skierowana do uczennicy.
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11. Załącznik
Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczennicy
1. Czy zajęcia koła plastycznego były dla Ciebie ciekawe?
TAK

ŚREDNIO

NIE

2. Czy byłaś aktywna na zajęciach?
TAK

ŚREDNIO

NIE

3. Czy na zajęciach panowała miła, życzliwa atmosfera sprzyjająca pracy twórczej?
TAK

ŚREDNIO

NIE

4. Co najbardziej lubiłaś robid na zajęciach /zaznacz dowolną ilośd/:
a) rysowad
b) malowad
c) wydzierad
d) wycinad
e) wyklejad
f) stemplowad
g) łączyd różne techniki w swoich pracach

5. Czy chciałabyś w przyszłości uczęszczad na zajęcia plastyczne?
a) tak
b) nie
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