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Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą 

zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak 

pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności 

artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości 

dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, 

plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych 

predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej 

twórczości i działania.

Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka 

plastycznego było rozwijanie twórczej inicjatywy 

dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we 

własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, 

wzbogacić kontakt ze sztuką i jej twórcami.

Zajęcia z projektu rozpoczęły się we wrześniu 2020 r., w 

grupie dzieci 5-6-letnich i odbywały się systematycznie 

raz w tygodniu do czerwca 2021r. „Sprawne rączki” to 

również projekt  przygotowujący  do nauki pisania. 

Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, 

omawianych tematów, zainteresowań dzieci. 



Realizując cele projektu nauczyciel ma możliwość kształcić takie umiejętności jak : 

• umiejętność twórczego działania 

• poszukiwania 

• tworzenia 

• korzystania z różnych źródeł informacji 

• stosowania różnych środków wyrazu plastycznego 

• obserwowania  

• umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, itp. 

• wykonywania dekoracji okolicznościowych 

• próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów 

• analiza prac plastycznych 

• próby wartościowania prac i dzieł 

• zbieranie reprodukcji, ciekawych okazów przyrodniczych (kamieni, korzeni, kory, szyszek itp.). 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów należy pobudzić dzieci do twórczego myślenia i działania, 

wzbogacać strukturę poznawczą i emocjonalno–motywacyjną. 

Realizacji założonych celów może dokonywać równolegle z programem wychowania przedszkolnego 

dla danej grupy wiekowej, do którego ten plan jest dostosowany. 



KORZYŚCI DLA DZIECI 

 

- rozwijanie dziecięcych talentów, 

- kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci, 

- rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie, 

- wyrażanie własnej kreatywności, 

 

- kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego 

- regulowanie napięcie mięśniowe rąk 

- kształtowanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania 

- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej 



 

 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA: 

 

- rozwijanie kreatywności, 

- zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej, 

- samorealizacja dająca poczucie satysfakcji, 

- inspiracje dla twórczych rozwiązań, 

- lepsze poznanie wychowanków. 
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