
Zajęcia artystyczne- rękodzieło. 

 

Zajęcia mają służyć obserwacji zapowiadającego się talentu czy zdolności ucznia, na podstawie analizy jakości jego 

prac, zainteresowań plastycznych i poziomu artystycznych aspiracji. Zajęcia mają formę warsztatów i odbywają się 

raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Podczas zajęć uczniowie mają okazję poznawać przede wszystkim 

sztukę składania papieru (origami), wzbogacać własne doświadczenia, rozwijać zainteresowania oraz umiejętności 

i zdolności manualne. Doskonalą również umiejętność koncentracji uwagi i pamięć. Podczas realizacji wspólnych 

projektów uczą się współpracy i współdziałania w zespole oraz budowania odpowiedniej atmosfery. 

CELE: 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej uczniów oraz ich indywidualnych zdolności twórczych; 

- pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania 

czegoś nowego, oryginalnego, cieszenie się uzyskanym efektem; 

- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej; 

- rozwijanie zmysłu obserwacji, koncentracji oraz poczucia odpowiedzialności za efekt końcowy; 

- zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów. 

- wyrobienie szacunku do pracy własnej i innych. 

- odkrywanie wartości prezentów wykonanych samodzielnie, 

- pomoc potrzebującym (wspieranie Szkolnego Koła Caritas, poprzez rozprowadzanie wykonanych przez siebie 

rzeczy). 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI: 

Wrzesień:  

Tulipany modułowe 

Wykonywanie modułów– wprowadzenie w sztukę składania papieru. 

1. Wyjaśnienie na czym polega sztuka origami, wykonanie pojedynczego modułu. 

2. Zaprezentowanie gotowych eksponatów wykonanych przez prowadzącego zajęcia, składanie modułów. 

3. Tworzenie tulipanów z wcześniej wykonanych modułów. 

4. Łączenie tulipanów z łodygami, prezentacja prac. 

 

Październik: 

Bombka origami 

1. Pogadanka na temat Świąt Bożonarodzeniowych, symboli, obrzędów. 

2. Wykonanie kolorowych modułów potrzebnych do budowy kuli. 

3. Składanie modułów, tworzenie kuli. 

4. Sprzedawanie bombek w celu pozyskania środków na pomoc potrzebującym. 

Listopad:  

Quilling- wprowadzenie w technikę papieroplastyki 

1. Wyjaśnienie na czym polega technika quilling. 

2. Zajęcia plastyczno- techniczne (wykonywanie karteczek ozdobnych na różne okazje) 

3. Projektowanie indywidualnych kartek. 

4. Sprzedaż kartek świątecznych w celach charytatywnych. 

 

Grudzień:  

Choinka modułowa 

1.  Wykonanie modułów potrzebnych do tworzenia choinki. 

2. Łączenie poszczególnych modułów w całość. 

3. Praca zespołowa nad wspólną choinką. 

4. Prezentacja wykonanej pracy w klasie. 

 

Styczeń: 

Origami tradycyjne- składanie różnych zwierząt z papieru 

1. Składanie papieru w celu wykonania poszczególnych zwierząt (ptak, mysz, ryba, łabędź, słoń, kaczka, motyl) 



WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

 

Ocena wiedzy i umiejętności uczniów obejmuje następujące obszary: 

- Obecność i aktywność na zajęciach, 

- Celowość podejmowania działań, systematyczność, wytrwałość w pracy, 

- Pomysłowość w planowaniu pracy, 

- Zaangażowanie w pracę twórczą – przygotowanie materiałów plastycznych, 

- Kulturę twórczości i w zakresie komponowania prac, odpowiednie zachowanie podczas pracy, 

- Walory artystyczne powstających prac w odniesieniu do zdolności, temperamentu 

twórczego, indywidualności ucznia, 

- Dokładność i precyzję. 

 

Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6 oraz „+” i „-„. Oceny są jawne. 

Ocena semestralna i końcowa ma odzwierciedlać postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań 

oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Jest ona wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu 

uzyskanej wiedzy w danym okresie. Uczeń na zajęciach powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

starannie wykonać pracę, troszczyć się o jej jakość, koncentrować uwagę na określonym zadaniu, być 

kreatywny i efektywny, dążyć do pomyślnego ukończenia własnego projektu, określić wartość swojej pracy, 

umieć ją zaprezentować. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje się dużą aktywnością na lekcji, 

- pomaga innym uczniom mniej radzącym sobie z realizowanymi zadaniami, 

- nie opuszcza zajęć, 

- uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny cząstkowe, 

- nie lekceważy obowiązków ucznia, 

- widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań, 

- angażuje się w inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły (projektowanie kartek okolicznościowych, kul 

świątecznych, upominków z okazji Dnia Nauczyciela), 

- wykonuje prace systematycznie i precyzyjnie. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe techniki składania papieru, 

- twórczo wypełnia powierzone mu zadania, 

- wykorzystuje porady nauczyciela w pracach plastycznych, 

- wykazuje się oryginalnością pomysłów na zajęciach, 

- otrzymuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

- cechuje go dokładność i precyzja w działaniu. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie, 

- właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i zna podstawowe techniki origami, 

- najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe, 

- chętnie i dokładnie wykonuje zlecone zadania. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- zadaną pracę wykonuje z instruktażem i pomocą, 

- najczęściej otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe, 

- w znikomym stopniu opanował technikę składania papieru, 

- opuszcza zajęcia, 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- niestarannie wykonuje prace plastyczne, 

- najczęściej otrzymuje dopuszczające oceny cząstkowe, 

- wykonuje najprostsze prace z pomocą nauczyciela, 

- lekceważąco odnosi się do zajęć i je opuszcza, 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem ani żadnej chęci poprawy swojej oceny. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach, 

-lekceważąco odnosił się do przedmiotu, 

-nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela, 

-opuścił bez usprawiedliwienia znaczną ilość zajęć artystycznych, 

-nie wykazał chęci poprawy. 
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