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Scenariusz warsztatów -  Fabryka kreatywności – art.-terapia dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym w SOSW nr 1 w 

Płocku 
 

Temat: Ozdoba świąteczna - bombka. 

Grupa: III gimnazjum  

Czas realizacji: 45 minut 

Opracowanie: Mirosława Bromka nauczyciel SOSW nr 1 w Płocku 

Kształcone kompetencje: kompetencje społeczne, kreatywność, praca 

zespołowa, innowacyjność, usprawnianie manualne  

Cel poznawczy: zapoznanie ze sposobem wykonania bombki, poznanie różnego 

rodzaju kartek świątecznych z ozdobami świątecznymi, przypomnienie o 

sposobie składania życzeń 

Cel wychowawczy: obdarowywanie bliskich drobnym upominkiem przez siebie 

wykonanym – bombki, pobudzenie aktywności twórczej oraz wyobraźni ucznia 

 Cel kształcący: przypomnienie tradycji świątecznych, spowodowanie obniżenia 

napięcia emocjonalnego, rozwój własnej pomysłowości 

Metody:  

słowna, 

praktyczna,  

pokaz. 
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Pomoce: wzór bombki, kolorowe kartki papieru, ozdobniki do papieru, 

kolorowy papier, nożyczki, klej, cekiny przylepne, magnetofon, płyta CD z 

kolędami Skaldów. 

Plan zajęć: 

1. Rozmowa o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. 

2. Obejrzenie kart świątecznych i  omówienie sposobu wykonania prac; 

3. Rozmowa o formie składania życzeń świątecznych; 

4. Wyjaśnienie sposobu wykonania własnej bombki. 

5. Przystąpienie do pracy z uwzględnieniem bezpiecznego posługiwania się 

nożyczkami i przy użyciu ozdobnika papieru; 

6. Słuchanie wiersza z życzeniami świątecznymi. 

7. Słuchanie kolędy Skaldów „Oj będzie kolęda”. 

8.  Omówienie prac pod względem estetycznym. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 
Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wystrzałowego 

Sylwestra i spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku życzy ... 

 

 

 

 

 

 
Źródło:  

https://echodnia.eu/radomskie/zyczenia-na-boze-narodzenie-smieszne-

krotkie-swiateczne-sms-wierszyki-na-boze-narodzenie-zyczenia-

swiateczne-na-messengera/ar/13717748 
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