„ZABAWY PLASTYCZNE” – PLAN ZAJĘĆ MANUALNYCH

Charakterystyka programu
Program zajęć plastycznych został napisany z myślą o uczniach uczęszczających na
świetlicę szkolną, którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią
zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach.
Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej
wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami
plastycznymi.
Program zakłada dostarczenie uczniom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad
komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też
indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.
Dostosowany jest do wieku uczestników (klasy I – III), dla grupy około 15 osobowej.
Zajęcia realizowane będą w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów
uczęszczających na świetlicę szkolną.
Szczegółowe cele i zadania
• stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
• usprawnianie manualne
• pogłębianie, usprawnianie percepcji wzrokowej
• rozwijanie aktywności indywidualnej
• ćwiczenie kreatywnego myślenia
• rozwijanie zainteresowań
• rozbudzanie ekspresji twórczej ucznia
• wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych
• rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna w wytworach kultury i czerpania
przyjemności z bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki.

Formy realizacji

Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność,
indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność
rozwiązań plastycznych.
Założone osiągnięcia uczniów
• aktywne uczestnictwo w zajęciach
• poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
• wzbogacanie własnego warsztatu plastycznego
• kreatywność i ekspresja twórcza uczniów
Procedury osiągania celów
• stwarzanie uczniom warunków do indywidualnego rozwoju i grupowego działania
• stymulowanie działań rozwijających manualnie i umysłowo
• organizowanie zajęć sprzyjających kreatywności uczniów

Podsumowanie
Samorodna i nieskrępowana twórczość dzieci zjawia się i przemija jak spontaniczna
zabawa. Aby podtrzymać ten proces pięknej zabawy i chronić go jak najdłużej, gdyż ma on
ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dzieci, opracowałam program zajęć manualnych.
Widzę potrzebę częstszego organizowania spotkań pozalekcyjnych, które nie krępują i nie
ograniczają potrzeby rysowania, malowania oraz ćwiczeń manualnych. Ograniczony czas na
prowadzenie zajęć plastycznych w cyklu kształcenia zintegrowanego nie zaspakaja w pełni
oczekiwań uczniów oraz moich jako nauczyciela. Oczekuję, że program ten będzie
dopełnieniem edukacji plastyczno-technicznej oraz poprawi jakość pracy.
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