
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis 

realizacji

 

 

 

 

 

 Corocznie opracowywany jest program dla 8-12 osobowego zespołu uczestników. Zajęcia mają 

formę warsztatową, przeprowadzanych w wymiarze 120 minut, jeden raz tygodniowo. Wychowanki 

często realizują samodzielnie zlecone przez prowadzącego zadania między wyznaczonymi zajęciami. 

Podczas zajęć realizowane są prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych: malarstwo, 

rysunek, rzeźba, odlewy, filcowanie, szycie ręczne oraz maszynowe, decupage, modelowanie z papieru, 

witraż. Podczas zajęć uczestniczki uczą się łączenia różnych technik plastycznych. Wykonują wiele prac 

dekoratorskich oraz przedmiotów użytkowych. Często samodzielnie wykonują upominki dla swoich 

bliskich. Wykonują wiele prac na potrzeby placówki: kartki pocztowe, dyplomy, dekoracje do 

pomieszczeń placówki. Koło plastyczne współpracuje z fundacją działającą przy ZPiSdN w Zawierciu „Żyć 

na nowo” logując swoje prace danymi fundacji oraz przygotowuje w ramach podziękowań własnoręcznie 

wykonane upominki dla sponsorów. 

 Prace wychowanek wystawiane są w placówce oraz w środowisku otwartym. Przygotowywane 

prace biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych gdzie często zajmują czołowe 

miejsca.  

- uwrażliwianie na piękno, 
- rozwijanie indywidualnego warsztatu plastycznego, 
- rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat, percepcji i ekspresyjnego wyrażania za pomocą 
środków plastycznych, 
- stwarzanie sytuacji i okazji do rozwijania wewnętrznych procesów twórczych, wysiłku i twórczej 
aktywności, 
- rozbudzanie zainteresowania dziełami sztuki i różnorodnością stosowania technik plastycznych, 
- kształtowanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej oraz myślenia obrazowego, 
- wyrabianie umiejętności oceny i wyboru, 
- rozwijanie zdolności manualnych, 
- wdrażanie do rzetelnej pracy i systematyczności,  
- wyrabianie nawyku dbania o ład i porządek w miejscu pracy, 
- wdrażanie do ekonomicznego wykorzystywania materiałów i narzędzi, 
- dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń placówki, 
- wykonywanie dekoracji okolicznościowych, 
- prezentowanie prac wychowanek w placówce oraz na wszelkiego typu wystawach oraz konkursach, 
- ukazywanie alternatywnych  form spędzania wolnego czasu, 
- budowanie właściwych relacji interpersonalnych, 
- wyrabianie nawyku dążenia z pomocą osobom mniej zdolnym, 
- nabywanie umiejętności pracy w grupie, 
- uczenie wytrwałości i cierpliwości w oczekiwaniu na uzyskanie zaplanowanego efektu 
- budzenie wiary w siebie i własne możliwości. 



 


