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CELE: 
 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych. 

 Angażowanie uczniów do działań na rzecz szkoły(uroczystości, wystawa prac). 

 Kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej oraz samodzielności. 

 Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania 

materiałów. 

 Rozwijanie sprawności manualnych. 

 Kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi dla wyrażania własnych 

przeżyć, przedstawiania określonej treści. 

 Poznanie sylwetek i twórczości słynnych malarzy i kompozytorów. 

 Kształtowanie wrażliwości i osobowości muzycznej. Zabawy z muzyką. 

 Rozwijanie zainteresowań historią sztuki, m.in. malarstwem, rzeźbą, architekturą. 

 Wyrabianie umiejętności realizowania kontaktów ze sztuką w życiu codziennym. 

 Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich wykorzystanie w pracy. 

 Praca na rzecz szkoły i opieka nad uczniami. 
 

ZADANIA 
1. Organizacja pracy koła artystycznego. 

2. Rozwijanie uzdolnień i wrażliwości plastycznej. 

3. Wzbudzanie zainteresowań  historią sztuki. 

4. Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej i wielkanocnej. 

5. Angażowanie uczniów do działań na rzecz szkoły. 

6. Rozwój i kształtowanie  .wyobraźni plastycznej. 

7. Poszukiwania i analiza środków wyrazu plastycznego w dziełach malarskich. 

8. Dzieło plastyczne inspirowane muzyką. 
 

TEMATYKA 
1. Opracowanie tematyki zajęć przy współpracy z uczniami. 
2. Zajęcia integrujące grupę. 
3. Wakacyjna przygoda. Praca plastyczna dowolną techniką. 
4. Jesienne impresje. 
5. Sztuka tworzenia z papieru. 
6. Kompozycje z jesiennych darów. 
7. Lekcje muzealne w Internecie. 
8. Sztuka wokół nas. Tworzenie planszy poglądowej. 
9. Realizm w sztuce i w naszym życiu. 
10. O czym artyści mówią w obrazach. Analiza dzieła malarskiego. 
11. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 
12. Przygotowywanie uroczystości szkolnych. 
13. Maska uczuć. 
14. Zimowe pejzaże. 
15. Kompozycje abstrakcyjne.  
16. Ekspresyjny autoportret. 
17. Walentynkowe serce. 
18. Zawody kobiet. Gazetka. 
19. Wiosna wokół nas. Gazetka tematyczna. 
20. ,,Burza” L.Beethovena. Ilustracja plastyczna. 
21. Idol. Muzyczne wizytówki  
22. Witamy wiosnę. Przygotowania do obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. 
23. Świąteczne ozdoby. Witraż i decupage. 
24. W strugach deszczu. Praca plastyczna techniką alla prima. Impresjonizm. 
25. Kwiaty dla mamy. 

26. Już pachnie wakacjami. Kolaż. 
27. Ewaluacja zajęć. 
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