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Uczest ni czy łyśmy w wie lu warsz ta tach
pla stycz nych, na któ rych po znałyśmy

wiele cie ka wych tech nik. Aby po dzie lić się
na by ty mi umie jęt no ścia mi z in ny mi na uczy -
cie la mi, przy go to wa łyśmy warsz ta ty pla -
stycz ne dla na uczy cie li na ucza nia zin te gro -
wa ne go w na szej szko le.

Ce le oraz za da nia wy cho wa nia 
pla stycz ne go

Twór czość pla stycz na jest naj bar dziej
spon ta nicz ną dzia łal no ścią dziec ka. 

Jest źró dłem wie dzy. Wy kra cza po za sfe -
rę ar ty stycz ną.

Do ty czy:
– dzia łal no ści wła snej,
– od bio ru sztu ki.

Jest for mą wy po wie dzi bez po śred niej
i po śred niej sym bo li, wy ra zów.

Naj więk sza dzia łal ność za zna cza się
w przed szko lu i w młod szym wie ku szkol -
nym.

Ce le edu ka cji pla stycz nej:
1. Sty mu lo wa nie ogól ne go roz wo ju dzie ci.
2. Kształ to wa nie emo cjo nal ne go po-

znaw cze go sto sun ku do ota cza ją ce go
świa ta.

3. Roz wi ja nie:
– uczuć i wy obraź ni,
– sa mo ek spre syj no ści i zdol no ści do

dzia łań,
– po trze by ob co wa nia z pla sty ką w róż -

nych for mach.

Za da nia wy cho wa nia 
pla stycz ne go
1. Roz wi ja nie swo bo dy w po słu gi wa niu się

li nią i pla mą, kształ tem i bar wą na płasz -
czyź nie i w prze strze ni w róż nych tech ni -
kach pla stycz nych.

2. Uwraż li wie nie dziec ka na zja wi sko ota -
cza ją cej rze czy wi sto ści na świa tło, bar wę,
bry łę, li nię, fak tu rę, ruch i prze strzeń, za -
po cząt ko wa nie pierw szych kon tak tów
z pięk nem przy rod ni czym i sztu ki.
Za da nia speł nia ją na stę pu ją ce funk cje:

– kształ to wa nie po sta wy i in wen cji twór czej
dziec ka,

– roz wi ja nie roż nych form my śle nia 
i po strze ga nia,

– po bu dza nie i po głę bia nie uczuć i do znań,
– kształ to wa nie har mo nij nie roz wi nię tej

oso bo wo ści,
– prze strze ga nie za sad i norm współ ży cia

w ko lek ty wie,

Zwykłe i niezwykłe
techniki plastyczne
Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka
w na ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą 
od re ago wa nia na pięć, roz wi ja ją twór cze my śle nie
oraz wy obraź nię. Kształ cą pa mięć wzro ko wą,
zręcz ność ma nu al ną i zdol ność prze ży wa nia. 
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– kształ to wa nie in dy wi du al nych za in te re -
so wań do rob kiem kul tu ral nym,

– wdra ża nie do co dzien ne go sto so wa nia
za sad ety ki w swym oto cze niu,

– usu wa nie za cho wań i po czu cia nie pew no -
ści, wia ra we wła sne moż li wo ści twór cze
(funk cja te ra peu tycz na).

Ogól ne ce chy zdol no ści dzie ci 
pla stycz nie uta len to wa nych:
1. Umie jęt no ści wi dze nia prze strzen ne go,
2. Umie jęt no ści spo strze ga nia istot nych

ele men tów i zja wisk na tu ry.
3. Sa mo dziel ność dzieci w od twa rza niu

i two rze niu.
4. Sa mo dziel ne i in tu icyj ne zdo by wa nie

umie jęt no ści pla stycz nych.
5. Umie jęt ność spo strze ga nia wy bit nych

dzieł ma lar skich.
6. Ba da nie spo so bów two rze nia dzieł.
7. Ży we i głę bo kie za in te re so wa nie pla sty ką.

Sce na riusz warsz ta tów 
dla na uczy cie li na ucza nia 
zin te gro wa ne go pod ha słem

ZWY KŁE I NIE ZWY KŁE 
TECH NI KI PLA STYCZ NE

Ce le:
– po zna nie róż nych tech nik pla stycz nych

da ją cych uczniom moż li wo ści prze ży wa -
nia ra do ści i wy sił ku to wa rzy szą cych
twór czej ak tyw no ści na lek cjach;

– kształ to wa nie umie jęt no ści po słu gi wa nia
się po zna ny mi tech ni ka mi pla stycz ny mi;

– do sko na le nie warsz ta tu pra cy na uczy cie -
la po przez wy mia nę po glą dów oraz do -
świad czeń.

Plan za jęć
Część wstęp na
1. Przy wi ta nie uczest ni ków.
2. Za po zna nie z pla nem warsz ta tów.
3. Przed sta wie nie re fe ra tu za wie ra ją ce go:

a) ce le edu ka cji pla stycz nej;
b) za da nia wy cho wa nia pla stycz ne go;
c) funk cje wy ni ka ją ce z za dań;

d) ogól ne ce chy, zdol no ści dzie ci pla -
stycz nie uta len to wa nych;

e) do bre ra dy dla na uczy cie li pla sty ki.

Część głów na
1. Przed sta wie nie wy bra nych tech nik 

pla stycz nych.
2. Omó wie nie każ dej po ko lei:

Wy szy wan ki ma te ma tycz ne (1, 2)
Na kart kę na nie sio ne są licz by. Po od po -

wied nim po łą cze niu nit ką two rzą ry su nek,
któ ry moż na po ko lo ro wać.
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Stem ple z pla ste li ny (3)
W po kryw ce na sło ik wy ko nu je się z pla -

ste li ny wzor ki wy my ślo ne przez dzie ci, na -
stęp nie ma lu je je far bą pla ka to wą lub tu -
szem oraz od bi ja na kart kę.

Gra fi ka z kar to nu (4, 5)
Na kart kę z blo ku tech nicz ne go na kle ja -

my z gru be go kar to nu do wol ne ele men ty
i ma lu je my je far bą pla ka to wą lub tu szem
i szyb ko od bi ja my na bia łej kart ce z blo ku
ry sun ko we go.

Ori ga mi z kó łek i kwa dra tów (6, 7)
Tech ni ka skła da nia i kom po no wa nia wie -

lo ele men to wych mo de li pa pie ro wych z traf -
nie do bra nej licz by kół i kwa dra tów we dług
po da ne go w in struk cji mo de lu.

Ram ki z ma ka ro nu (8)
Na przy go to wa ną wcze śniej ram kę z kar -

to nu na kle ja my kle jem po li me ro wym
uprzed nio spry ska ny far bą w sprayu (zło tą
lub srebr ną) ma ka ron o róż nych kształ tach.

Ma lo wa nie wi del cem (9, 10)
Wy ko rzy stu je my do tej tech ni ki far by

pla ka to we w tu bach. Wy ci ska my far bę
do mi secz ki, do da jąc odro bi nę wo dy, za nu -
rza my wi de lec i ma lu je my nim róż ne wzo ry
na kart ce z blo ku tech nicz ne go.
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8 Od le wy gip so we (11, 12)
Roz ro bio nym w wo dzie gip sem (w od po -

wied nich pro por cjach) wy peł nia my for my.
Po kil ku mi nu tach wyj mu je my od le wy 
i od kła da my. Po wy schnię ciu ma lu je my 
far ba mi pla ka to wy mi lub akwa re lo wy mi.
Na stęp nie od le wy moż na po ma lo wać la kie -
rem bez barw nym.

Ma lo wa nie kle jem po li me ro wym
(13, 14)

Na przy go to wa nej kart ce z blo ku tech -
nicz ne go (bia łej lub ko lo ro wej) ma lu je my
kle jem wy ci ska nym z tu by do wol ny kon tur.
Na stęp nie po sy pu je my so lą i po wy schnię ciu
spry sku je my zło tą lub srebr ną far bą
w sprayu.
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my w środ ku gniazd ka ma ły znicz i ozda bia -
my go gwiaz decz ka mi (ma ka ro nem spry ska -
nym far bą).
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Ma lo wa nie kre dą na są czo ną 
wo dą z cu krem (15, 16)

Wcze śniej wkła da my do mi secz ki róż no -
ko lo ro we ka wał ki kre dy. W mi secz ce znaj -
du je się cu kier pu der roz pusz czo ny w let niej
wo dzie. Na są czo ną kre dą ma lu je my na kart -
ce z blo ku tech nicz ne go kom po zy cje we dług
wła snych po my słów.

Upo mi nek (np. z oka zji
Dnia Mat ki) (17)

Przy go to wać ma ka ron o kształ cie gniaz -
dek i gwiaz dek. Spry sku je my ma ka ron far bą
w ae ro zo lu (zło tą lub srebr ną). Umiesz cza -
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Wszyst ko z pa sków (18)
Wy ko rzy sta nie pa sków o róż nej sze ro ko -

ści i ko lo rach po cię tych na gi lo ty nie. For mo -
wa nie z nich róż no rod nych ele men tów 
de ko ra cyj nych i przed mio tów.

De co upa ge (19, 20)
Ozda bia nie przed mio tów tech ni ką ser -

wet ko wą. Ory gi nal na de ko ra cja, któ ra wy -
glą da jak ma lo wa na ręcz nie.
n Po wierzch nię przed mio tu na le ży po ma lo wać

far bą akry lo wą, wy ciąć z ser wet ki wy bra ny
mo tyw i usu nąć spodnie war stwy ser wet ki.

n Miej sca, w któ rych pla nu je my na kle ić wy -
cię ty mo tyw, sma ru je my biał kiem z ku -
rze go ja ja i przy kle ja my, a na stęp nie de li -
kat nie wy gła dza my pal ca mi tak, aby
do kład nie przy lgnął do pod ło ża.

n Po wy schnię ciu dla za bez pie cze nia po -
wierzch nię ma lu je my la kie rem (błysz czą -

cym lub ma to wym, za leż nie od po żą da ne -
go efek tu).

Roz wi nię cie kom po zy cji (21, 22)
Wy cię ty frag ment ob raz ka przy kle ja my

na środ ku kart ki z blo ku ry sun ko we go,
następ nie do ry so wu je my bra ku ją ce ele -
menty i wy peł nia my ca łą kart kę we dług wła -
sne go po my słu.
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Wy krę can ka z kre pi ny (23)
Kre pi nę skrę ca my, for mu jąc dłu gą rur kę.

Na stęp nie kle jem w sztyf cie kre śli my kon -
tur, do któ re go po tem przy kle ja my kre pi nę.

Pra so wan ka (24)
Na po ło wie kal ki tech nicz nej ry su je my

kred ka mi świe co wy mi po ło wę np. kwiat ka
itp. Skła da my kal kę na pół i go rą cym że laz -
kiem pra su je my. Po wsta je ca łość ob raz ka.

Na kra pia ny tusz (25)
Z pa pie ru wy ci na my róż ne kształ ty, ukła -

da my sza blo ny na pa pie rze kre do wym, na -
stęp nie roz pro wa dza my ko lo ro wy tusz
za po mo cą po cie ra nia o grze bień za mo czo -
nej w tu szu szczo tecz ki do zę bów.

3. Wy ko ny wa nie przez uczest ni ków prac
pla stycz nych w opi sa nych tech ni kach.

Część koń co wa
1. Pre zen ta cja prac.
2. Wy mia na po glą dów.
3. Wy peł nia nie an kie ty ewa lu acyj nej.
4. Po rząd ko wa nie miejsc pra cy.
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Do bre ra dy dla na uczy cie la
pla sty ki

n Dziec ko nie od czu wa zmę cze nia
przy pra cy, któ ra zwią za na jest z je go ży -
ciem i jest nie ja ko funk cjo nal na. Mów, że
jest do bre, że po tra fi. Ry su nek dziec ka
jest wy ra zem je go prze żyć i wie dzy
o świe cie. Do ty czy to ca łej twór czo ści pla -
stycz nej dziec ka: ry so wa nia, ma lo wa nia,
wy ci na nia, le pie nia, wy dzie ra nia. Zna jo -
mość cech ry sun ku dziec ka, zdol ność pa -
trze nia na jego sztu kę i umie jęt ność jej
oce nia nia są nie zbęd ne dla każ de go na -
uczy cie la.

n Nie na le ży zmu szać dziec ka do bez myśl -
ne go ko pio wa nia, ry sun ko we go od wzo ro -
wy wa nia róż nych przed mio tów. Ta kie
po stę po wa nie za bi ja:
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l wraż li wość dziec ka,
l spon ta nicz ną twór czość,
l otę pia je,
l po wo du je kom pleks niż szo ści.

n Lek cje pla sty ki, po dob nie jak lek cje in -
nych przed mio tów, po win ny być bu do wa -
ne oraz pro wa dzo ne na pod sta wie wy -
tycz nych dy dak ty ki i me to dy ki. W
prze ciw nym ra zie za ję cia pla stycz ne nie
speł nia ją swej funk cji.

n Na uczy ciel mu si być przy go to wa ny
do lek cji w za kre sie za jęć pla stycz nych.
Mu si wie dzieć, co i jak ma na da nej lek cji
re ali zo wać (do brze ob my ślo ny te mat,
prze wi dzia ny tok lek cji, spo sób pro wa -
dze nia ko rek ty oraz oce ny).

n W od po wied nim cza sie na le ży po my śleć
o ma te ria łach i na rzę dziach (wor ki, tecz -
ki w kla sie). Ide ałem jest pra cow nia
i szta lu gi, a tak że wy zna czo ne w kla sie
miej sce przy sto so wa ne do eks po no wa nia
prac.

n Na po cząt ku lek cji, po za ła twie niu
wszyst kich spraw or ga ni za cyj nych, na le ży
spro wo ko wać dzie ci do uwa gi (10 min.),
by do kład nie omó wić te mat pra cy. Na -
stęp nie ko niecz ne jest wzbu dze nie za in -
te re so wa nia te ma tem, wy wo ła nie prze żyć
emo cjo nal nych (in spi ra cja do pra cy,
wyciecz ka, baj ka, film, wiersz, pio sen ka,
in sce ni za cja).

n Te mat mu si być bli ski dzie ciom, by dzia -
łał na ich wy obraź nię i wy wo ły wał chęć
do pra cy. Naj le piej, gdy jest tak po my śla -
ny, by pra cę wy ko nać w cią gu jed nost ki
lek cyj nej. Nie na le ży za po wia dać dzie -
ciom te ma tu przy szłej lek cji, niech każ da
bę dzie dla nich nie spo dzian ką (za po wie-
dzieć trze ba tyl ko, ja kie bę dą po trzeb ne
ma te ria ły!).

n Nie za da wać pra cy do do mu, gdyż 
sa me za ję cia ma ją naj więk szą war tość
wy cho waw czą.

n Uni kać czę ste go po ka zy wa nia prac jed -
ne go czy kil kor ga tych sa mych dzie ci. Nie
moż na do pusz czać do te go, aby nie któ re
dzie ci by ły prze świad czo ne o swo ich
uzdol nie niach ma lar skich i o tym, że są
z te go po wo du za wsze wy róż nia ne.
Przy każ dej spo sob no ści na le ży pod kre -

ślać, że wszyst kie dzie ci po tra fią do brze
i ład nie ry so wać.

n Naj le piej, gdy dzie ci ma ją jed ną kart kę,
a nie ca ły blok do dys po zy cji. Wie dzą
wte dy, jak trud no otrzy mać no wą kart kę,
bar dziej ją so bie ce nią (bu dzi się w nich
po sza no wa nie wła sno ści oso bi stej,
a w przy szło ści sza cu nek do wła sno ści
spo łecz nej).

n Ko rek ta mu si być dys kret na. Nie moż -
na „po pra wiać” ry sun ków dzie ci, kie ru jąc
się wi dze niem do ro słe go czło wie ka.

n Na uczy ciel nic nie ry su je na ry sun ku
dziec ka. Je że li ist nie je po trze ba, wy ja -
śnia, ro bi to na od dziel nym ka wał ku 
pa pie ru.

n Nie wol no nisz czyć wi zji dziec ka i wy twa -
rzać w nim ura zów, co pro wa dzi do kom -
plek su niż szo ści.

n Na uczy ciel stwa rza do bry, po god ny na -
strój, aby lek cje pla sty ki da wa ły dzie ciom
ra do sne wzru sze nie, a wy ko na ne pra ce
by ły uży tecz ne.

n Każ dą pra cę na le ży oce nić, or ga ni zu jąc
wy sta wy.

n Nie na le ży py tać, „któ ra pra ca jest naj -
lep sza”, lecz „któ re pra ce naj bar dziej się
dzie ciom po do ba ją”. Dzie ci uza sad nia ją
po swo je mu.

n Trze ba sta rać się zna leźć i pod kre ślić wa -
lo ry pra cy uczniów sła bych. Ta kie po stę -
po wa nie bu dzi wia rę we wła sne si ły, za -
chę ca do dal szych wy sił ków, na peł nia
opty mi zmem. 

n Pra ce dzie ci prze cho wu je my w tecz kach,
w szko le.
Do brze jest wy ko ny wać rów nież pra ce

użyt ko we (np. oko licz no ścio we kart ki,
ozdo by itp.), sto su jąc uroz ma ico ne tech ni ki
pla stycz ne.
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