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„Palcem po mapie” 
Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie 
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Wprowadzenie 
 

Program „Palcem po mapie” czyli cudze chwalicie, swego nie znacie, jest 

skoncentrowany wokół bogactwa kulturowego Polski. Kładzie również nacisk na rozwój 

kreatywności, traktowanej jako rozbudzanie zdolności uczestnictwa w twórczym działaniu. 

Następnie budowanie świadomości uczestników zajęć w odniesieniu zarówno do tożsamości 

jednostkowej wobec dziedzictwa kulturowego, jak i wspomagania zrozumienia 

międzykulturowego. 

Całoroczny program składa się z kilku bloków tematycznych, biorących pod uwagę 
związki międzyprzedmiotowe, począwszy od prezentacji multimedialnych, poprzez 

tematyczne zajęcia edukacyjne, plastyczno-techniczne oraz kulinarne, jak również  
towarzyszące im zajęcia z zakresu współczesnych sztuk wizualizacji.  

Celami programu są: edukacja artystyczna kładąca szczególny nacisk na poszerzenie 

wiedzy i zrozumienia bogactwa kulturowego ojczyzny, rozwijanie umiejętności 

artystycznych, dzielenie się doświadczeniami artystycznymi oraz kształtowanie uczestników 

zajęć na świadomych twórców i odbiorców sztuki. Oprócz wspomnianych, program w 

założeniu ma również na uwadze wspomaganie rozwoju społeczno-kulturalnego dzieci, 

odbywa się to poprzez budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości, kształtowanie 

indywidualnej ekspresji, naukę pracy w zespole, zrozumienie międzykulturowe i czynny 

udział w kulturze. 

Ponadto, warsztaty artystyczno-edukacyjne prowadzone w Pracowni, uwzględniając 

wiedzę na temat nowych mediów (filmu, fotografii, grafiki komputerowej) stwarzają 
dzieciom szansę na wykorzystanie technologii cyfrowych podczas procesu kreacji. Połączenie 

ścieżek międzyprzedmiotowych w procesie kształcenia uczestników zajęć, wpisuje się w nurt 

edukacji nowoczesnej, obejmującej sztukę i inne formy zagadnień kreatywnych i 

kulturalnych.  

U podstawy tworzenia programu brano pod uwagę kształtowanie wśród uczestników 

zajęć Pracowni umiejętności artystycznych, indywidualnej ekspresji, zrozumienia 

różnorodności kulturowej, kreatywności (rozumianej w szerszym kontekście, nie tylko jako 

pobudzanie wyobraźni w sensie artystycznym, ale również jako narzędzie do rozwiązywania 

problemów, czy podejmowania ryzyka podczas pracy twórczej). W dalszej kolejności w 

programie uwzględniono możliwość rozwoju umiejętności społecznych i kulturalnych (praca 

w grupie, socjalizacja, współpraca), wykształcenie prawidłowych postaw, w tym szacunku do 

innych, jak i pewności siebie oraz zdobywania i utrwalania wiedzy poprzez zabawę. Ważnym 

elementem programu jest również stworzenie możliwości dzielenia się przez uczestników 

zajęć własną pracą artystyczną. Odbywa się to poprzez eksponowanie prac dzieci w 

przestrzeni Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej, jak również w formie cyklicznych wystaw w 

publicznej przestrzeni Ośrodka Działań Twórczy „Światowid”.  

Rozmaitość sztuk, a przede wszystkim zetknięcie z różnymi rodzajami mediów przy 

realizowaniu założeń, stanowi gwarancję rozpoznania potencjału artystycznego, talentu i 

zdolności danych uczestników, stwarzając im jednocześnie szansę rozwijania indywidualnych 

pasji i zainteresowań pod okiem instruktorów. Realizacja tych założeń jest możliwa dzięki 

całorocznemu blokowi zajęć pod nazwą Swobodna twórczość dzieci. 

Poniżej wyszczególniono wszystkie bloki tematyczne, wraz z ich celem głównym, 

celami szczegółowymi, metodyką pracy oraz rozkładem warsztatów.    

 

 

 

 

 



Blok edukacyjny - Folklor 

 

Prowadzenie: Ewa Czerska 

Realizacja: Raz w miesiącu 

Cel: Zainteresowanie i przybliżenie wiedzy na temat wiedzy o polskim folklorze. 

Cele szczegółowe: Zapoznanie uczestników zajęć z pojęciem folkloru i powiązanymi 

tematycznie zagadnieniami. Poszerzenie wiedzy na temat staropolskich (słowiańskich) 

wierzeń, świąt, obrzędów, zwyczajów, przesądów, a także życia codziennego. Zwrócenie 

uwagi na rolę i przejawy folkloru w życiu codziennym. Zapoznanie dzieci z twórczością 
pisemną i rzemieślnictwem. 

Metodyka pracy: 

• Uczestnicy zajęć będą mogli poszerzać swoją wiedzę na temat folkloru poprzez 

aktywne uczestnictwo w dyskusji i wymianę własnych doświadczeń; 
• Podczas warsztatów poszczególne zagadnienia będą przybliżane za pomocą 

plansz/prezentacji, czytania, wykonywania prostych zadań (krzyżówki, zagadki);  

• W trakcie zajęć uczestnicy poznają znaczenie pojęć takich, jak: folklor, etnografia, 

zwyczaj, obrzęd, mit (mitologia), zabobon, gwara, legenda; 

• Dzieci będą także zdobywać podstawową wiedzę na temat kultury słowiańskiej - 

wierzeń, zwyczajów i obrzędów oraz  tego, jaką pełniły rolę; będą także poznawać 
różne ciekawostki historyczne; 

• W ramach zajęć uwaga dzieci zostanie zwrócona na istotę kultywowania tradycji i 

dlaczego jest to ważne; 

• Zajęcia będą powiązane z blokiem plastycznym Etnoinspiracje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blok plastyczny -  Etnoinspiracje 

 

Prowadzenie: Ewa Czerska 

Realizacja: Raz w tygodniu 

Cel: Zainteresowanie dzieci polską sztuką ludową, rzemiosłem oraz plastyką obrzędową. 

Cele szczegółowe: Zapoznanie dzieci z dziedzinami sztuki ludowej. Zwrócenie uwagi na rolę 
rzemiosła oraz poszerzenie wiedzy na jego temat. Przybliżenie plastyki obrzędowej. 

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych sztuką ludową. Poznanie technik oraz nauka 

wykonywania prostych ozdób. 

Metodyka pracy: 

• Poprzez wykonywanie prac plastycznych inspirowanych sztuką ludową dzieci poznają 
proste techniki oraz poszerzą swoją wiedzę na temat sztuki ludowej. W trakcie zajęć 
dzieci będą zdobywać wiedzę na temat m.in. tkactwa, garncarstwa, plecionkarstwa, 

czy rzeźby ludowej oraz surowców potrzebnych do ich wykonania (drewno, glina, 

włókna, słoma, papier); 

• Podczas zajęć dzieci zapoznają się z pracą rzemieślników i wytwarzanymi przez nich 

przedmiotami codziennego użytku; 

• Przybliżone zostaną dawne sposoby ozdabiania przestrzeni wokół nas z 

wykorzystaniem podstawowych materiałów (papier, tektura, bibuła itp.); 

• Na zajęciach dzieci dowiedzą się jaką rolę pełniła plastyka obrzędowa poprzez naukę 
wykonywania ozdób (szopki, maski, pająki, kukiełki, talizmany, pisanki, 

kartki/pocztówki świąteczne, palmy wielkanocne itp.); 

• Tematy poszczególnych zajęć będą podyktowane kalendarzem obrzędowym oraz 

rytmem pór roku; 

• Warsztaty dadzą możliwość trenowania umiejętności pracy indywidualnej oraz 

grupowej; 

• Zajęcia będą powiązane z blokiem edukacyjnym Folklor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blok plastyczny 

 
Prowadzenie: Michał Wiśniewski 

 
Realizacja: Raz w tygodniu. 

 
Cel: Zainteresowanie dzieci sztuką rodzimą. 
 
Cele szczegółowe: Rozbudzanie zainteresowania uczestników zajęć sztuką i kulturą 
rodzimą; Usprawnienie manualne;  Pogłębianie oraz usprawnianie percepcji wzrokowej 

„oko-ręka-mózg”; Rozwijanie aktywności indywidualnej; Ćwiczenie kreatywnego 

myślenia; Rozwijanie zainteresowań; Rozbudzanie indywidualnej ekspresji twórczej. 

 

Metodyka pracy: 

 

• Warsztaty plastyczne w każdym miesiącu będą nawiązywać do tematyki 

przeprowadzonej prezentacji multimedialnej i będą ściśle związane z omawianym 

regionem Polski. 

• Dzieci będą zdobywać wiedzę o kulturze i sztuce poprzez wykorzystanie różnych 

dwuwymiarowych i trójwymiarowych technik plastycznych;  

• Podczas zajęć dzieci spróbują zaadaptować poznane techniki plastyczne, do 

wykonania prac związanych z omawianym tematem; 

• Uczestnicy zajęć będą wytwarzać prace trójwymiarowe z różnorodnych mas 

plastycznych, jak i przedmiotów codziennego użytku; 

• Zakłada się również wykonywanie prac związanych z obchodzonymi świętami, 

jak również wykonanie prezentów na różne okazje w ciągu roku; 

• Tok zajęć zagwarantuje uczestnictwo w warsztatach wszystkim dzieciom z 

Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blok filmowo-fotograficzny 

 
Prowadzenie: Michał Wiśniewski 

 
Realizacja: Działanie całoroczne. 

 
Cel: Powstanie filmów animowanych/fabularnych na kanwie hasła „Palcem po mapie”, jak 

również realizowanie własnych pomysłów fabuły. 

 
Cele szczegółowe: Zapoznanie dzieci ze współczesnymi sztukami wizualizacji; Utrwalenie i 

poszerzenie wiedzy o sztuce i kulturze Polski poprzez język filmu i fotografii; Pobudzenie 

kreatywności dzieci poprzez postawione zadania; Stworzenie możliwości do ekspresji 

indywidualnej uczestników warsztatów; Nauka pracy w zespole; Kształtowanie pewności 

siebie poprzez pracę przed kamerą/aparatem; Kształtowanie odpowiedzialności zbiorowej za 

powstawanie dzieła filmowego.   

 

Metodyka pracy: 
 

• Dzieci będą realizować filmy fabularne, według własnych pomysłów, których 

tematyka będzie ściśle związana z założeniami programu „Palcem po mapie”; 

• Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią filmu i fotografii, metodami i technikami ich 

powstawania; 

• Nauczą się prawidłowego posługiwania się sprzętem wykorzystywanym podczas zajęć 
(aparat fotograficzny, kamera, statyw itp.); 

• Zdobędą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć języka filmu (kadr, ujęcie, montaż, 
fabuła, scenariusz itp.); 

• Nauczą się współpracować pracując w mniejszych i większych grupach, poza tym 

będą miały możliwość indywidualnej ekspresji podczas pracy w pojedynkę;  
• Ukończone dzieła filmowe będą zaprezentowane na gali filmowej, zorganizowanej w 

przestrzeni Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”; 

• Filmy animowane wykonane przez uczestników podczas warsztatów, zostaną 
zgłoszone na VII Międzynarodowy Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych 

„halo echo”; 

• Część fotograficzna bloku zajęć, będzie polegać na wykonaniu inscenizacji planu oraz 

charakteryzacji.  

• Całoroczny tok warsztatów gwarantuje udział wszystkim uczestnikom zajęć w 

Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blok plastyczno-techniczny „Swobodna twórczość dzieci” 

 
Prowadzenie: Michał Wiśniewski, Ewa Czerska, Lilit Logyan 

Realizacja: Codziennie. 

 
Cel: Rozwijanie indywidualnych predyspozycji i talentów dzieci. 

 
Cele szczegółowe: Indywidualna praca instruktora z dziećmi szczególnie uzdolnionymi; 

Kształtowanie pewności siebie i prawidłowej interpretacji krytycznej (osądu estetycznego) w 

ocenie własnej pracy; Rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką; Motywowanie do 

podejmowania ryzyka podczas pracy twórczej; Rozbudzanie kreatywności; Rozwijanie 

zdolności manualnych; Zapoznanie dzieci z alternatywnymi technikami plastycznymi; 

Stworzenie warunków do ekspresji indywidualnej uczestników zajęć Pracowni.  

 

Metodyka pracy: 

 

• Blok zajęć „Swobodna twórczość dzieci” jest działaniem całorocznym, mającym na 

względzie indywidualną pracę z instruktorem, wspierającą rozwój talentów u dzieci 

szczególnie uzdolnionych. 

• Dzieci przez cały rok będą pracować indywidualnie lub w grupach pod opieką 
instruktora, realizując prace zgodne z ich predyspozycjami, rozwijając swoje 

uzdolnienia; 

• Instruktor prowadzący zajęcia będzie motywował dzieci do podejmowania działań i 

aktywności rozwijających indywidualne pasje i talenty uczestników zajęć; 
• „Swobodna twórczość dzieci” stanowi uzupełnienie bloku działań plastycznych i 

będzie ściśle związana z tematyką przeprowadzanych zajęć; 
• W przypadku zaistnienia takiej możliwości, prace dzieci będą wysyłane na różne 

konkursy plastyczne nawiązujące tematyką do założeń programu „Palcem po mapie”. 

 

 

 

 

Zastrzega się prawo do wprowadzania w program pracy zmian wynikających z 

niemożności zrealizowania tematu z przyczyn niezależnych od instruktora; 

Na zakończenie roku kulturalnego 2017/2018, dzieci pod opieką instruktorów 

zorganizują uroczystą galę dla rodziców i osób zaproszonych, podczas której będą miały 

możliwość zaprezentowania się na scenie (występy indywidualne/grupowe według pomysłów 

dzieci), jak również prezentacji całorocznego dorobku artystycznego.  

 

 

   

 

Pracownia Artystyczno-Edukacyjna 

Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” 

ul. Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław 

tel. 71 / 348 30 10  wew. 37 

pracownia@swiatowid.net.pl 

 

 

 



Działania Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej 

towarzyszące programowi „Palcem po mapie” 

 

I. Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom uczestniczącym w zajęciach Pracowni: 

• Dbanie o bezpieczeństwo uczestników zajęć poprzez zapoznanie dzieci z zasadami i 

regulaminem obowiązującymi w Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej.  

• Stworzenie przyjaznej atmosfery poprzez działania integracyjne.  

• Pomoc przy odrabianiu lekcji oraz wspieranie samokształcenia (dostęp do zbiorów 

biblioteki, dostęp do internetu).  

• Zapewnienie opieki podczas wyjść na stołówkę i pomoc przy wydawaniu posiłków. 

• Zapewnienie opieki podczas zajęć salowych oraz zajęć plenerowych organizowanych poza 

budynkiem ODT „Światowid”. 

• Pozostawanie w stałym kontakcie z rodzicami.   

II. Rozwijanie indywidualnych zdolności i talentów dzieci oraz poszerzanie ich 

zainteresowań poprzez realizowanie różnorodnych działań artystycznych:  

• Motywowanie dzieci do twórczej i kreatywnej pracy oraz aktywnego udziału w 

proponowanych zajęciach.  

• Wspieranie u dzieci rozwoju kreatywności, zdolności manualnych, intelektualnych oraz 

prawidłowego rozwoju fizycznego. 

• Zapewnienie wszechstronnej gamy tematycznej realizowanych zajęć (m.in. bogactwo 

kulturowe Polski i świata, współczesne sztuki wizualizacji, ekologia i recycling, sztuka 

kulinarna).    

• Wspieranie realizowania własnych pomysłów wśród uczestników zajęć oraz swobodnej 

twórczości dzieci. 

• Kształtowanie u dzieci zainteresowania kulturą i sztuką.  

III. Dbałość o prawidłowe relacje wśród uczestników zajęć: 

• Integracja grupy, wzajemne poznanie się. 

• Budowanie klimatu bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości.  

• Ćwiczenia w prawidłowym komunikowaniu się. Przyswajanie dzieciom nawyków kultury 

dnia codziennego, kultury bycia i dobrego wychowania savoir-vivre.   

• Kształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami lub 

sytuacjami konfliktowymi bez używania agresji. 

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród dzieci zróżnicowanych wiekowo. 

 


