
 
 

 

 
  
 

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie,  
remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 

 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

FABRYKA KREATYWNOŚCI  
 

Program zajęć z zakresu arteterapii dla uczniów klas I - VIII  z niepełnosprawnością intelektualną    

w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami,  uczęszczających do   Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku, 

biorących udział w projekcie: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

 

Główne założenia programu to wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, wszechstronne rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego 

spędzania wolnego czasu. Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata 

widzianego z ich perspektywy. Rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, 

rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość. Zajęcia plastyczne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i 

zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. 

Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana 

sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, 

uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w 

niewłaściwej formie. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów 
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emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed 

karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji.  
 

 

Cele i zadania programu 

Cele  Kształtowane kompetencje 

Cele ogólne  

 

Pobudzanie aktywności ucznia i wyobraźni twórczej, a tym samym 

spowodowanie obniżenia napięcia 

emocjonalnego będącego głównym czynnikiem agresji 

 

Umiejętność uczenia się – wg własnych możliwości,  z właściwą motywacją                         

i zaangażowaniem. 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje społeczne 

(praca w grupie, umiejętność respektowania i wdrażania zasad funkcjonowania w 

społeczności), kreatywność (podczas prac plastycznych, wymagających 

wykorzystania wyobraźni, zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  

(malowanie palcami, stemplowanie, wyklejanie, gry zręcznościowe, precyzyjne 

układanie klocków), swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK podczas zajęć 

usprawniających motorykę małą  (praca z użyciem tablicy multimedialnej, laptopa z 

funkcją dotykowego ekranu), wykorzystywanie zasobów stron internetowych 
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(superkid.pl, printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line na 

edukacyjnych platformach internetowych,  

Cele  szczegółowe  

1.Stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia. 

2.Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia. 

3.Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi. 

4.Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania 

działań na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. 

5.Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy. 

6.Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej. 

7.Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, 

materiałami plastycznymi. 

1. 8.Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły. 

9.Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach. 

10. Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa. 

Umiejętność uczenia się – wg własnych możliwości,  z właściwą motywacją                         

i zaangażowaniem. 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje społeczne 

(praca w grupie, umiejętność respektowania i wdrażania zasad funkcjonowania w 

społeczności), kreatywność (podczas prac plastycznych, wymagających 

wykorzystania wyobraźni, zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  

(malowanie palcami, stemplowanie, wyklejanie, gry zręcznościowe, precyzyjne 

układanie klocków), swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK podczas zajęć 

usprawniających motorykę małą  (praca z użyciem tablicy multimedialnej, laptopa z 

funkcją dotykowego ekranu), wykorzystywanie zasobów stron internetowych 

(superkid.pl, printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line na 

edukacyjnych platformach internetowych, 

Metody pracy: 

• metoda zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku” 

• praktycznego działania 

http://www.plock.eu/
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• aktywność twórcza 

• poszukująca 

• eksponująca 

• pokazowa 
 

Formy pracy: 

– praca grupowa 

– praca zespołowa 

 Materiały i środki dydaktyczne: 

Farby plakatowe i akwarelowe, pędzle, kubeczki, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, flamastry, ołówki, czarny tusz, plastelina, modelina, masa solna, miska, 

woda, papier kolorowy, bloki rysunkowe i techniczne, arkusze szarego papieru, gazety, pasta do zębów, bibuła gładka i marszczona, klej, nożyczki, wełna, 

tektura, guziki, nakrętki plastikowe, farba w sprayu, orzechy, jarzębina, kasztany, żołędzie, szyszki, kamyki, piórka, muszelki, mech, gałązki drzew, kwiaty, 

liście, trawa, kreda, świeca, wykałaczki, patyki, butelki plastikowe, szablony, piasek, papier do ksero, tłoczona tektura, zszywacz biurowy, gumki recepturki, 

drucik, spinki do włosów,  folia, papier samoprzylepny, ścinki tkanin, kasza, fasola, ryż, koraliki, tasiemka, wstążki, pudełka, waciki, nasiona, ziarna, pestki, 

rękawiczki, skarpety, guziki, igła, nici, drobny makaron, skorupki z jaj, sól, ilustracje, fotografie i rysunki, karton z konturem drzewa,  
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- dzieci będą pracowały na narzędziach TIK, np. używały tablicy interaktywnej – programy i aplikacje zróżnicowane wg poziomu możliwości ucznia 

(www.superkid.pl,  www.printoteka.pl) 

 

Literatura  

1.Zabawy plastyczne, A. Jabłońska, Świat książki Warszawa 1997 

2. Zabawy ze sztuką  – podręcznik metodyczny dla nauczycieli – Anna Kalbarczyk, Wydawnictwo ,,Impuls” Kraków 2006. 

3. Trening twórczości” E. Nęcka, Wydawnictwo psychologiczne Gdańsk 2005. 

4. Techniki plastyczne dla dzieci” A. Jabłońska, KDC Warszawa 2004 

5. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III , A. Boguszewska, A.Weiner, Impuls Kraków 2002 

6. Arciszewska-Binnebesel A. Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia Toruń 2003  

            7. www.superkid.pl 

8. www.printoteka.pl 
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Fabryka kreatywności: warsztaty art - terapii 

                            

                                                                                           

Opracowanie: Monika Wierzbicka 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne 

 
1. 
 

 
kompetencje społeczne, uczenia 
się, kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność, 
usprawnianie manualne 
pozwalające na poprawne 
trzymanie narzędzia pisarskiego 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego 
będącego głównym 
czynnikiem agresji 
Współdziałanie w grupie 
Poznanie nowych technik 
plastycznych 
Usprawnianie manualne  
 
 

1. Swobodna ekspresja 
twórcza – obserwacja 
uczniów podczas pracy. 
2.Sowa z liści – 
wykorzystanie materiałów 
naturalnych, darów natury 
do wykonywania prac 
plastycznych. 
3.Papieroplastyka 
- ekspresja twórcza (temat 
dowolny zgodny z 
kalendarzem uroczystości i 
porami roku.  (2h) 
4.Ozdoby 
bożonarodzeniowe z masy 
porcelanowej.  (2h) 
5.Maski karnawałowe – 
piórka, brokat, kolorowy 
papier. 

1.Metoda pokazowa 
2.Metoda naśladowania 
3.Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
4. Metoda praktyczna 
 

 
 
 

 sznurki, wstążki, pompony, masy 
plastyczne, materiał sypki, 
materiał o zróżnicowanej 
fakturze, materiał spożywczy,   
farby, kredki, flamastry, szary 
papier, gazety, szablony, 
kolorowanki, korale, włóczka, 
stemple, mopy,  papier kolorowy 
i biały, gąbki, obrazki do 
kolorowania, guziki itp. Materiały 
zakupione ze środków unijnych 
zakupionych na potrzeby 
realizacji projektu w tym zadaniu. 
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6. Serca z masy solnej – 
lepienie, formowanie 
kształtów. 
7.Serca z masy solnej – 
malowanie przedmiotów. 
8. Kartki walentynkowe. 
9. Malowanie na foli 
stretch – pejzaż zimowy. 
10.Pisanka – ozdabianie 
jajka ze styropianu. 
11. Slime – wykonanie 
masy z różnorodnych 
materiałów. 
12.Odlewy gipsowe – 
sporządzanie masy. 
13. Odlewy gipsowe – 
malowanie przedmiotu. 
14.Kolorowy stwór – 
mazaki, tektura, farby. 
15. Breloczek z koralików. 
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Fabryka kreatywności: warsztaty art - terapii 

                                                                

                                                                   

Opracowanie: Bożenna Szlom 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne 

 
1. 
 

kompetencje społeczne, uczenia 
się, kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność, 
usprawnianie manualne 
pozwalające na poprawne 
trzymanie narzędzia pisarskiego 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego 
będącego głównym 
czynnikiem agresji 
Współdziałanie w grupie 
Poznanie nowych technik 
plastycznych 
Usprawnianie manualne  
 
 

1. Jesienne inspiracje – 
collage. 
 2. Drzewo – technika 
mieszana. 
3. Jesienne liście – 
malowanie farbami. 
4. Papieroplastyka  - kwiat. 
5. Papieroplastyka – 
ozdoby świąteczne. (2h) 
6. Maski karnawałowe – 
wstążki, karton. 
7. Kartki walentynkowe. 
8. Pisanka – ozdabianie 
jajka z styropianu. 
9. Bazie w wazonie – 
wycinanka. 

1.Metoda pokazowa 
2.Metoda naśladowania 
3.Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
4. Metoda praktyczna 
 

 
 
 

 sznurki, wstążki, pompony, masy 
plastyczne, materiał sypki, 
materiał o zróżnicowanej 
fakturze, materiał spożywczy,   
farby, kredki, flamastry, szary 
papier, gazety, szablony, 
kolorowanki, korale, włóczka, 
stemple, mopy,  papier kolorowy 
i biały, gąbki, obrazki do 
kolorowania, guziki itp. Materiały 
zakupione ze środków unijnych 
zakupionych na potrzeby 
realizacji projektu w tym zadaniu. 
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10. Kwiaty wiosenne – 
sasanki. 
11. Tulipan – technka 
origami. 
12. Kartka ozdobna – 
technika dowolna. 
13. Kukiełki z włóczki. 
14. Wakacje nad morzem – 
kredki akwarelowe. 
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Fabryka kreatywności: warsztaty art - terapii 

opracowanie: mgr Joanna Maciakiewicz 

termin realizacji: styczeń 2019 – czerwiec 2019 
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L.p
. 

 

Kompetencj
e kluczowe 

Cel 
zajęć 

Tematyk
a zajęć 

Metod
y i formy 

pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne 

 
1. 
 

 

kompetencje 
społeczne, uczenia się, 
kreatywność, praca 
zespołowa, 
innowacyjność, 
usprawnianie manualne 
pozwalające na poprawne 
trzymanie narzędzia 
pisarskiego 

 
 

 

▪ Pobudzanie 
aktywności 
ucznia i 
wyobraźni 
twórczej, a 
tym samym 
spowodowani
e obniżenia 
napięcia 
emocjonalneg
o będącego 
głównym 

1. Walentynkowe 
inspiracje - 
kartka 
walentynkowa 
3D. 

2. Zimowy 
krajobraz nocą – 
malowanie 
wzorów białą 
farbą lub kredą 
na granatowym 
kartonie. 

3. Dzień Kobiet – 
laurka 

 

▪ Metoda 
pokazowa 

▪ Metoda 
naśladowania 

▪ Metoda 
wzmocnień 
pozytywnych 

▪ Metoda 
praktyczna 

 
▪ Materiały papiernicze: blok rysunkowy i 

techniczny (biały, kolorowy) 
▪ Brystol 
▪ Farby, kredki, biała kreda 
▪ Guziki 
▪ Kolorowe czasopisma itp. 

▪ Materiały ze środków unijnych 
zakupionych na potrzeby realizacji 
projektu w tym zadaniu 

▪ Otwarte e-zasoby portalu SuperKid  
▪ Tablica interaktywna 

▪ Lekcja interaktywna 
http://scholaris.pl/resources/run/id/495
75 

http://www.plock.eu/
http://scholaris.pl/resources/run/id/49575
http://scholaris.pl/resources/run/id/49575
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czynnikiem 
agresji 

▪ Współdziałani
e w grupie 

▪ Poznanie 
nowych 
technik 
plastycznych 

▪ Usprawnianie 
manualne  

 

(kompozycja z 
guzików). 

4. Bocian i żaba - 
płaskie origami z 
koła. 

5. Wiosenne 
przebudzenie – 
lekcja 
interaktywna. 

6. Wiosenne 
przebudzenie – 
collage (praca 
zbiorowa). 

7. Dzień Ziemi – 
tworzenie form z 
wykorzystaniem 
surowców 
ekologicznych. 

8. Kwitnące drzewo 
– wypełnianie 
konturów 
drzewa kulkami z 
bibuły. 

9. Wycieczka do 
ZOO – 

▪ Surowce ekologiczne 

▪ Kolorowa bibuła 

▪ Plastelina 

▪ Gips, farby plakatowe, pędzelki 
▪ Mąka kukurydziana, oliwka, foremki 
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wykonanie 
sylwetek 
zwierząt z 
plasteliny. 

10. Wykonanie 
gipsowych 
odlewów 
(kwiatki, 
biedronki itp.). 

11. Malowanie 
farbami 
gipsowych 
odlewów. 

12. Wakacje tuż 
tuż… - 
wykonanie 
piasku 
kinetycznego, 
rysowanie na 
piasku, 
odciskanie 
foremek. 
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Fabryka kreatywności: warsztaty art - terapii 

                                                      Klasa IV – VI                     

                                                                   

Opracowanie: Gralicka Paulina 

Czas realizacji: IX.2018-XII.2018 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka 

zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody 

pracy 

Wykorzystane 
pomoce dydaktyczne 

 
1. 
 

 
Kompetencje społeczne, 
uczenia się; kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego, 
będącego głównym 
czynnikiem agresji; 
rozwijanie poznawcze, 
kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowo – 
słuchowej, zachęcanie do 
współpracy i 
współdziałania, 
indywidualizacja, 
eliminowanie bodźców 
rozpraszających uwagę. 

 
Wakacyjna pocztówka  

 
Metody: pozytywnych 
wzmocnień, 
instruktażowa, 
praktycznego działania, 
naśladowcza. 

 
 
 

  
Farby, kredki, flamastry, 

biały karton, piasek, pocztówki. 
 Materiały zakupione ze 

środków unijnych –  na potrzeby 
realizacji projektu. 
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2. 
 

Kompetencje społeczne, 
uczenia się; kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego, 
będącego głównym 
czynnikiem agresji; 
rozwijanie poznawcze, 
kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowo – 
słuchowej, zachęcanie do 
współpracy i 
współdziałania, 
indywidualizacja, 
eliminowanie bodźców 
rozpraszających uwagę. 

 

 
Ja w kolorze 

 
Metody: pozytywnych 
wzmocnień, 
instruktażowa, 
praktycznego działania, 
naśladowcza. 

 
 
 

  
Farby, kredki, flamastry, szary 
papier,  

 Materiały zakupione ze 
środków unijnych –  na potrzeby 
realizacji projektu. 

 
3. 
 

Kompetencje społeczne, 
uczenia się; kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność. 

 
 
 
 
 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego, 
będącego głównym 
czynnikiem agresji; 
rozwijanie poznawcze, 

Malowanie dziesięcioma 

palcami – swobodna 

ekspresja twórcza 

Metody: pozytywnych 
wzmocnień, 
instruktażowa, 
praktycznego działania, 
naśladowcza. 

 
 
 

Kartki A4, farby, pojemniki na 
farby, pędzelki. 
Materiały zakupione ze środków 
unijnych –  na potrzeby realizacji 
projektu. 

http://www.plock.eu/
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kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowo – 
słuchowej, zachęcanie do 
współpracy i 
współdziałania, 
indywidualizacja, 
eliminowanie bodźców 
rozpraszających uwagę. 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencje społeczne, 
uczenia się; kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego, 
będącego głównym 
czynnikiem agresji; 
rozwijanie poznawcze, 
kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowo – 
słuchowej, zachęcanie do 
współpracy i 
współdziałania, 
indywidualizacja, 
eliminowanie bodźców 
rozpraszających uwagę. 

Jesienne liście                    

w kolorze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody: pozytywnych 
wzmocnień, 
instruktażowa, 
praktycznego działania, 
naśladowcza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liście, farby, flamastry, kredki, 
białe kartki papieru. 
Materiały zakupione ze środków 
unijnych –  na potrzeby realizacji 
projektu. 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

 
 
 

Kompetencje społeczne, 
uczenia się; kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencje społeczne, 
uczenia się; kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność. 

 
 
 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego, 
będącego głównym 
czynnikiem agresji; 
rozwijanie poznawcze, 
kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowo – 
słuchowej, zachęcanie do 
współpracy i 
współdziałania, 
indywidualizacja, 
eliminowanie bodźców 
rozpraszających uwagę. 

 
 

 
Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 

 

 

Jesienne drzewo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowy pejzaż 

 
 
 

Metody: pozytywnych 
wzmocnień, 
instruktażowa, 
praktycznego działania, 
naśladowcza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metody: pozytywnych 
wzmocnień, 
instruktażowa, 

 
 
 

Materiały zakupione ze środków 
unijnych –  na potrzeby realizacji 
projektu. Szary papier, flamastry, 
kredki, orzechy, kasztany, liście, 
farby, woda, kubeczek, klej, 
żołędzie, szyszki, pędzle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiały zakupione ze 

środków unijnych –  na potrzeby 
realizacji projektu. Kartki 
papieru, bibuła, kredki, patyczki 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencje społeczne, 
uczenia się; kreatywność, praca 
zespołowa, innowacyjność. 

 
 
 

spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego, 
będącego głównym 
czynnikiem agresji; 
rozwijanie poznawcze, 
kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowo – 
słuchowej, zachęcanie do 
współpracy i 
współdziałania, 
indywidualizacja, 
eliminowanie bodźców 
rozpraszających uwagę. 

 
 

Pobudzanie aktywności 
ucznia i wyobraźni 
twórczej, a tym samym 
spowodowanie obniżenia 
napięcia emocjonalnego, 
będącego głównym 
czynnikiem agresji; 
rozwijanie poznawcze, 
kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowo – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worek Świętego Mikołaja 

praktycznego działania, 
naśladowcza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metody: pozytywnych 
wzmocnień, 
instruktażowa, 
praktycznego działania, 
naśladowcza. 

 
 
 
 
 

higieniczne, farby, woda, pędzle, 
waciki kosmetyczne, wata, 
materiały sypkie – kasza manna, 
klej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały zakupione ze środków 
unijnych –  na potrzeby realizacji 
projektu. Kartki papieru, gazety, 
nożyczki, klej, mazaki, kredki. 
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słuchowej, zachęcanie do 
współpracy i 
współdziałania, 
indywidualizacja, 
eliminowanie bodźców 
rozpraszających uwagę. 
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