
„TWÓRCZE DZIAŁANIA TECHNICZNE”  - kl. 1 

 
 Koło adresowane dla uczniów klas 1, którzy chcieliby poznać 
podstawowe zagadnienia techniczne.  

Uczniowie na zajęciach, m.in. będą kształtować zdolności manualne, 
dokładność, estetykę, pomysłowość, kreatywność przez tworzenie prac 
praktycznych. 

 
 Na zajęciach będą tworzyć prace z papieroplastyki – prace płaskie – 
oraz prace przestrzenne – origami, kirigami, origami modułowe. 
 

Cele pracy zajęć dodatkowych „Twórcze działania techniczne”: 

ü rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych. 

ü  kształtowanie uzdolnień manualnych, estetyki, pomysłowości, kreatywności 

ü rozwijanie wyobraźni twórczej 

ü kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki. 

ü zdobywanie nowych umiejętności: wycinanie, wyklejanie, zaginanie, składanie 

ü wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennym życiu 
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„TWÓRCZE DZIAŁANIA TECHNICZNE” - program 
 
WSTĘP: 
Prace manualne mają znaczenie w kontekście kształcenia praktycznego. 
Doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, uczą precyzji, wyrabiają estetyką i 
dokładność, uczą cierpliwości i wytrwałości a przede wszystkim znajdują 
zastosowanie w życiu. 
 
Cele pracy zajęć dodatkowych „Twórcze działania techniczne” 

ü rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych. 

ü  kształtowanie uzdolnień manualnych 

ü rozwijanie wyobraźni twórczej 

ü wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzone materiały 

ü kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: np. 

nożyczki 

ü zdobywanie nowych umiejętności – wykonywania prac z papieru 

ü wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennym życiu. 

 

Plan zagadnień: 

1. Zasady korzystania z pracowni technicznej - 1 godz.  

• zapoznanie z  regulaminem i zasadami BHP podczas pracy 

2. Papieroplastyka: 

• Zakładka do książki– 1 godz. 

• Wydzieranka kolorowa.  - 2 godz. 

• Cięcie i składanie papieru– 2 godz. 

• Kompozycja z figur geometrycznych – 2 godz. 

• Jesienne liście frottage – 2 godz. 

• Lepienie i formowanie plasteliny – 2 godz. 

• Podstawy origami– 2 godz.  

• Pudełko origami – 2 godz. 

• Karty okolicznościowe – 2 godz. 

• Kulki z bibuły – kompozycja - 2 godz. 

• Kwiaty z bibuły – 2 godz. 

• Figurki z modeliny – 2 godz. 

• Zwierzątka metodą origami – 2 godz. 

• Praca z pocztówką – 2 godz. 



Ogólne cele kształcenia 
 
Kształtowanie uzdolnień manualnych. 

Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej. 

Poznawanie i rozumienie otaczającego świata. 

Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny przydatności wykonywanych wyrobów w życiu codziennym. 

Możliwości wykorzystania materiałów już niepotrzebnych – rozwijanie świadomości ekologicznej. 

Kształtowanie postawy szacunku dla własności innych. 

Dostrzeganie potrzeby samokształcenia. 

Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie 

Pogłębianie wiadomości na temat właściwości substancji w celu uzyskania przedmiotów o odpowiedniej 

trwałości, pożądanej barwie i estetycznym wyglądzie. 

Poznanie technik wytwarzania materiałów wykorzystywanych podczas prac. 
 
SPOSÓB KONTROLI POSTĘPÓW UCZNIÓW 
Celem koła technicznego nie jest ocena osiągnięć uczniów, a jedynie dostarczenie informacji o sposobie i 

przystępności prowadzenia zajęć, oraz o stopniu zaangażowania w wykonywane prace. Sposobem kontroli 

będą samodzielne prace wykonane przez uczniów oraz zaangażowanie i frekwencja na zajęciach. 

 
ZASADY NAUCZANIA 
 
W toku pracy koła technicznego, powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów. Dlatego też 

nauczanie powinno przebiegać zgodnie z następującymi zasadami: 

• przystępności – przekazywane wiadomości muszą być zrozumiałe dla ucznia i dostosowane do jego 

możliwości poznawczych 

• poglądowości – przekaz nauczyciela musi być poparty przykładami, ćwiczeniami 

• stopniowanie trudności – świadome przejście od zadań prostych do coraz bardziej skomplikowanych 

• związku teorii z praktyką – ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA 
Treści kształcenia koła technicznego zawierają zagadnienia z dziedziny techniki i chemii, a szczególnie 

praktycznego wykonywania określonych wyrobów 

Zadaniem nauczyciela jest umożliwienie wykorzystania zgromadzonej wiedzy i umiejętności do rozwijania 

kompetencji w zakresie: 

• samodzielnego wykonywania różnych prac technicznych 

• prawidłowego doboru materiałów wg ich właściwości 

• pokonywania trudności aż do końcowego efektu 

• rozwijania świadomości ekologicznej i bezpieczeństwa 

• uświadamiania konieczności odpowiedniego gospodarowania materiałem 

• odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy 

• zadowolenia z wykonanej pracy lub pokonania trudności 

• samokontroli i samooceny 

• współpracy w grupie 



OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 
Zakłada się, że w czasie zajęć uczniowie osiągną kompetencje w zakresie: 

• umiejętności przestrzegania zasad bhp podczas pracy z ostrymi narzędziami 

• planowania pracy, przygotowywania materiałów. 

• umiejętności dobierania surowców i sposobów ich trwałego łączenia 

• poprawnego czytania instrukcji i stosowania ich w praktyce 

• sprawnego wykonywania różnych często skomplikowanych czynności manualnych 

• zadowolenia z wykonywanej pracy 

• umiejętności wykorzystywania często niepotrzebnych materiałów do tworzenia nowych pięknych 

przedmiotów dekoracyjnych. 

• umiejętności oceny pracy pod względem estetyki i przydatności 

• umiejętności systematycznej, estetycznej pracy 

• umiejętności pracy i współdziałania w grupie 

• cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu 
 
ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM 
Nauczyciel w czasie swoich zajęć z uczniami powinien: 

• odpowiednio organizować pracę uczniów 

• przedstawić i zapewnić warunki bezpiecznej pracy 

• stosować odpowiednie metody pracy 

• przygotowywać zestawy ćwiczeń, materiały do wykorzystania na zajęciach 

• przygotowywać instrukcje do wykonania poszczególnych prac technicznych 

• wspomagać uczniów zarówno przy rozwijaniu ich samodzielności intelektualnej jak i przy 

wskazywaniu sposobów rozwiązywania problemów 

• umożliwiać uczniom dokonywanie wyborów edukacyjnych stosownie do ich uzdolnień i osiągnięć 

• wykazywać zainteresowanie pracą i prawidłowo oceniać gotowe prace 

• różnicować zadania pod względem możliwości poznawczych uczniów 

• dążyć do osiągnięcia założonych celów 

• zachęcać i rozwijać aktywność uczniów 

 
METODY NAUCZANIA: 
Najprostszą metodą uczestnictwa uczniów w pracy jest naśladownictwo czynności nauczyciela. Dlatego 

wszystkie prace, metody wykonania będą najpierw wykonane przez nauczyciela, a następnie uczniowie 

podejmują próby ich wykonania. Zawsze musi się to odbywać przy dużym wsparciu ze strony uczącego, aby 

uczeń zbyt szybko się nie zniechęcił i nadal próbował dojść do określonego celu. Zachęty i pochwały 

odgrywają w tym wypadku ogromne znaczenie. Pierwsza praca nie zawsze jest idealna, ale każda następna 

będzie coraz lepsza. Ważne jest aby dziecko poszukiwało najlepszych rozwiązań, które prowadzić będą do 

celu. Nauczyciel stara się dopasować stopień trudności wykonywanych zadań do możliwości dziecka, 

stopniowo zwiększając zakres trudności.  

 


