
PROGRAM KOŁA ORIGAMI 

Wstęp 

ORIGAMI w Japonii to tradycyjna sztuka składania papieru. Jest ciekawą metodą, 

narzędziem wspierającym rozwój dziecka. Dlatego ta forma jest coraz częściej 

włączana w program pracy dydaktyczno- wychowawczej. Origami pobudza układ 

nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych i 

angażując wszystkie zmysły dziecka. Rozwija zdolności manualne, uczy dokładności 

i precyzji. Ma duży wpływ na rozwój logicznego myślenia. Rozbudza wyobraźnię, 

uczy kreatywności, pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej. Jest 

wspaniałym sposobem spędzania czasu wolnego ponieważ sprawia  radość i daje 

satysfakcję z wykonanej pracy.  

Założenia programowe 
Ø  Przyswojenie podstawowych informacji z zakresu „ORIGAMI”. 

Ø  Tworzenie według wzoru, wskazówek nauczyciela i własnych pomysłów 

różnych form orgiami przestrzennego i płaskiego. 

Ø  Umożliwienie rozwoju talentów i zdolności, wykorzystywanie nowych form 

artystycznej aktywności jako sposobu wspierania rozwoju wyobraźni i wyzwalania 

aktywności oraz ekspresji twórczej. 

Ø  Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności, które umożliwiają 

kontynuację swoich zainteresowań. 

Ø  Zapoznanie dzieci z różnorodnością form pracy grupowej i wzbudzenie chęci 

zdobywania i odkrywania doświadczeń i umiejętności razem z kolegami. 

Ø  Dostosowanie tematów pracy do zainteresowań i zdolności dzieci. 

Ø  Rozbudzanie chęci uczestnictwa w zajęciach dodatkowych motywujących do 

ciekawego spędzania czasu wolnego. 

 Cel główny: 

Zapoznanie ucznia z technikami origami klasycznego, origami modułowego i kirigami 

oraz rozbudzenie w nim chęci do podejmowania działalności plastycznej, jako 

rozwijającej 



formy spędzania wolnego czasu. 

 Cele szczegółowe: 
Ø  Rozwijanie zdolności poznawczych prowadzących do rozbudzania 

zainteresowań sztuką origami. 

Ø  Rozwijanie sprawności manualnych i zdolności plastycznych. 

Ø  Pobudzanie procesów wyobraźni, samodzielnego, logicznego myślenia, 

spostrzegawczości oraz koncentracji.  

Ø  Rozwijanie pamięci, poprzez zapamiętywanie kolejnych etapów składania 

papieru i samodyscypliny z uwagi na konieczność zachowania ich kolejności.  

Ø  Wskazywanie twórczych sposobów wykorzystania czasu wolnego. 

Ø  Kształtowanie postaw rzetelności, systematyczności i odpowiedzialności za 

wspólną pracę. 

Ø  Rozwijanie poczucia przynależności do grupy. 

Ø  Kształtowanie umiejętności samooceny, umiejętności zabawy i pracy w grupie, 

porozumiewania się, współpracy, rozwiązywania problemów. 

Ø  Budzenie wrażliwości estetycznej. 

Ø  Promowanie dorobku twórczego uczniów. 

Treści 
Ø  Przyswojenie podstawowych informacji z zakresu orgiami i kirigami. 

Ø  Wykonywanie krok po kroku, według wskazówek osoby prowadzącej różnych 

form origami płaskiego i  przestrzennego. 

Ø  Samodzielne (twórcze) wykonanie origami płaskiego będącego ilustracją do 

opowiadania nauczyciela. 

Ø  Wykonanie według zaleceń prowadzącego modułów do form orgiami 

modułowego proponowanych przez prowadzącego i własnych propozycji. 

Ø  Wycinanie prac według proponowanych i przygotowanych przez 

prowadzącego, szablonów kirigami. 

Metody pracy: 
Ø  metody praktyczne, 

Ø  metody oglądowe, 

Ø  metody słowne, 



Formy pracy: 
Ø  praca indywidualna, 

Ø  praca grupowa, 

Środki dydaktyczne: 
Ø  gotowe koła origami, 

Ø  gotowe kwadraty orgiami, 

Ø  kolorowe kartki techniczne, 

Ø  kolorowe bloki rysunkowe, 

Ø  papier do orgiami przestrzennego, 

Ø  nożyczki do kirigami, 

Ø  wycięte z papieru prostokąty do modułów, 

Ø  nożyczki, klej, ołówki, nożyki do tapet, 

Ø  książki tematycznie związane z techniką origami, 

Ø  wzory i szablony gotowych prac.  

Przewidywane osiągnięcia uczniów 

Uczeń: 

Ø  wykonuje prace stosując technikę orgiami, 

Ø  działa według planu, 

Ø  w swoich pracach wykorzystuje wiadomości dotyczące kształtu i wielkości, 

Ø  potrafi zaplanować swoją pracę, 

Ø  działa według planu, 

Ø  potrafi nawiązać kontakt z nauczycielem i kolegami, 

Ø  zadaje pytania, 

Ø  potrafi wyrażać swoje emocje w sposób, który akceptują inni, 

Ø  akceptuje wszelkie zasady i reguły pracy w zespole. 

Wskazówki o realizacji programu 
Ø  Program koła origami jest zgodny z podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacji.  

Ø  Przeznaczony jest dla dzieci klas 0-III, które wykazują zainteresowanie tą 

techniką  i realizowany na zajęciach pozalekcyjnych.  



Ø  Przewidziano 37 jednostek lekcyjnych prowadzonych po godzinie dla klas 0-1 i 

2-3  

Ø  Nauczyciel organizuje zajęcia koła według tematów wybranych po konsultacji z 

uczniami i wynikających z kalendarza imprez rocznych. 

Ø  Nauczyciel podaje tematykę zajęć dostosowaną do możliwości i zainteresowań 

uczniów. 

Ø  Wychowankowie mają możliwość tworzenia kompozycji odtwórczych, jak i 

własnych 

kompozycji. Nikt nie narzuca tempa pracy, jest to uzależnione od jego możliwości 

i potrzeb. 

Ø  Prace są wykonywane pod opieką i kierunkiem wychowawcy prowadzącego 

kółko. 

Ewaluacja 

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco.  

Ø  Obserwowanie zaangażowania dzieci na zajęciach. 

Ø  Obserwowanie samodzielności i umiejętności współpracy z kolegami. 

Ø  Udział w konkursach plastycznych. 

Ø  Prezentacja prac uczestników koła.  

Ø  Dyplomy na zakończenie roku szkolnego dla uczestników koła. 
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