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                                            Koncepcja programu 

 

     Różnego rodzaju techniki artystyczne przeżywają swój powrót do „łask”. 

Ludzie coraz chętniej kupują i są zainteresowani wytworami rękodzielniczymi,  

często zachwyceni oglądanym drobiazgiem, chętnie wykonaliby go 

samodzielnie, ale nie potrafią, gdyż ich umiejętności w tym są zbyt małe lub 

nigdy nie były doskonalone. Zanika umiejętność tworzenia przedmiotów 

artystycznych, wykonywanych własnoręcznie- w tym konkretnym przypadku 

haftu krzyżykowego lub gobelinowego, jak nazywa tę technikę wielu znawców. 

    Wrażliwość dzieci, ich chęć poznawania nowych zjawisk, zdobywania 

umiejętności, odkrywania siebie w różnych działaniach, poszukiwania 

innowacyjnych rozwiązań oraz moje własne zainteresowania skłoniły mnie do 

powołania do życia „ Kółka hafciarskiego, które istnieje na zasadzie 

dobrowolnego uczestnictwa, bez ograniczeń wiekowych. 

           Poprzez obcowanie z wytworami kultury i sztuki pragnę rozbudzić w 

dzieciach chęć poznawania coraz to nowych technik, ciekawych rozwiązań 

twórczych. Ukazania piękna tworzonego własnymi rękami i pomysłami. Dzieci 

w tym wieku cechuje aktywność poznawcza, duże zaangażowanie emocjonalne. 

Tematyka poprzez  działalność praktyczną będzie łączyć wiedzę i umiejętności- 

umożliwiając dzieciom rozwój w tej dziedzinie. Dlatego  należy promować  

 i upowszechniać wszelkiego rodzaju działania plastyczno-techniczne. 

              Program działań opracowany został na  potrzeby „Kółka hafciarskiego” 

działającego przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich. 

 

 



 

 

 

 

II.   Cele programu 

Cele: 

• stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni plastycznej,  

• pomagamy w odkrywaniu własnych możliwości , predyspozycji , 

talentów i ich twórczego wykorzystania, 

• wzmacniamy poczucie własnej wartości, 

• rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej ,ojczyzny, 

społeczności europejskiej, 

• stwarzamy uczniom warunki dla indywidualnego i grupowego działania 

na rzecz innych, 

• pomagamy w samopoznaniu i samoocenie, 

• zapoznajemy z różnymi technikami hafciarskimi, 

• uczestniczymy i tworzymy dorobek kulturowy małej społeczności 

lokalnej, 

• integrujemy zespół nie tylko szkolny, ale również i dorosłych, 

• stwarzamy sytuację dające możliwość przeżyć  wewnętrznych ,wysiłku i 

radości towarzyszącej twórczej aktywności 

• uwrażliwiamy na piękno; 

 

III.  Zadania szkoły 

1. Wykonujemy upominki dla środowiska z okazji świąt Bożego Narodzenia, 

Świąt Wielkanocnych  i innych okazji ( np. Dzień Babci i Dziadka) 

2. Organizujemy wystawę prac uczniów. 

3. Udział w konkursach gminnych i powiatowych. 

 

 

 



 

IV.  Wskazania metodyczne: 

1.Metody pracy w trakcie realizacji programu: 

• praktyczne: wytwory plastyczne i techniczne 

• podające: objaśnienia, pogadanka 

• eksponujące: pokaz, podarunek, demonstracja 

2.Formy pracy: 

• indywidualna 

• spotkania grupowe 

 

3.Środki dydaktyczne: 

 * wzory pozyskiwane z czasopism, 

 * wzory pozyskiwane od zaprzyjaźnionych miłośników haftu, 

 * opracowania własne wg komputerowego programu „Haft 3” 

 

V. Ewaluacja programu 

1. Celem ewaluacji programu będzie: 

• skuteczność stosowanych metod 

• atrakcyjność programu 

• praktyczność i użyteczność zagadnień. 

2.Narzędziem ewaluacji programu będzie: 

• ankieta dla uczniów naszej szkoły na temat zapotrzebowania na istnienie tego 

typu zajęć. 

VI. Literatura 

- „Hafty Polskie”- miesięcznik 

- „Igł ą i nitką”- miesięcznik 

- „Kram z robótkami”- miesięcznik 

- materiały zamieszczane na stronach Internetowych np.:  

     FAQ pl. rec. robótki-ręczne, 

www.maurer-stroh.com, 

www.lanarte.com. 



 

 

              PLAN DZIAŁAŃ KÓŁKA HAFCIARSKIEGO 
 
 
  
 
        Tematyka spotkania 
 

   Planowane 
działanie 

 Planowane 
osiągnięcie 

Zapoznanie z rodzajami 
 haftu- nie tylko krzyżykowego. 

Omówienie 
rodzajów 
występujących 
haftów: (płaski, 
angielski, 
kolorowy, 
krzyżykowy). 

Uczeń 
samodzielnie 
rozpoznaje różne 
rodzaje haftu w 
tym haft 
krzyżykowy. 

 
 
     Nauka haftu     krzyżykowego. 

 
Nauka technik 
wykonywania 
haftu 
krzyżykowego. 

Uczeń zna ściegi 
haftu, zna sposoby 
wykonania 
poszczególnych 
technik, potrafi 
rozpoznać tkaninę 
do haftu, rodzaje 
nici, sposoby 
zabezpieczania 
prac przed 
zniszczeniem. 

 
   Upominki dla najbliższych. 
Dekoracje kuchenne. 
 

 

 
 
Wykonywanie 
prac wg 
wybranych 
wzorów. 

Uczeń potrafi 
rozplanować wzór 
na tkaninie, 
zaplanować 
własne działania. 
Ocenić efekt 
swojej pracy i 
innych z grupy. 
Czerpie 
zadowolenie z 
pracy. 

 
 
     Kartka świąteczna 
Boże Narodzenie 

 
 
Wykonywanie 
prac na 
podstawie 

Doskonalenie 
własnych 
umiejętności, 
podnoszenie 
estetyki 



 

wzorów. wykonanych prac. 
Uczeń potrafi 
wykonać kartę 
świąteczną dla 
swoich 
najbliższych. 

  Cztery pory roku. 
    Prace z motywami roślinnymi. 

 

Wykonywanie 
prac na 
podstawie 
wybranych 
wzorów. 

Uczeń potrafi 
samodzielnie 
wykonać swoją 
pracę, 
przygotować do 
ekspozycji. 

 
 
 
    Karta świąteczna. 
         Wielkanoc  
 

 

Wybór 
schematów 
wzorów i 
wykonanie 
prac. 
Przygotowanie 
eksponatów na 
wystawę do 
Powiatowego 
Ośrodka 
Kultury w 
Kolnie. 
Przekazanie 
kart 
świątecznych z 
życzeniami dla 
wójta  
gminy Mały 
Płock. 

Uczeń potrafi 
wykonać podjętą 
pracę. Ma 
świadomość 
własnej 
odpowiedzialności 
za eksponat. 
Potrafi cieszyć się 
z sukcesów 
swoich lub 
innych. 

      Kwiecień – maj Miesiące książki.                      Wykonanie Uczeń potrafi 



Zakładka 

 

zakładki do 
książki wg 
własnego 
projektu. 

zaprojektować 
własny wzór na 
zakładkę. 

 
 
Przygotowanie wystawy prac. 

Wykonanie 
ramek, obwolut 
do 
prezentowanych 
obrazków. 
Zaproszenie 
gości- rodziców 
na wystawę. 

Uczeń czerpie 
radość z własnych 
dokonań. Ma 
poczucie swoich 
zdobytych 
umiejętności. Wie 
gdzie poszukiwać 
materiałów do 
dalszej pracy. 

 
 
 
 
Opracowanie: 
Beata Borawska 


