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Program powstał w wyniku inspiracji projektem  „Jaki jestem naprawdę- 

osoba niepełnosprawna w oczach rówieśników”, którego uczestnicy (uczniowie 

ZSS w Dębicy) wzięli udział w warsztatach garncarskich. Wykazywali oni duże 

zainteresowanie pracą w glinie, co skłoniło nas do kontynuowania podjętych 

działań. 

I. Charakterystyka i główne założenie programu. 

Modelowanie w glinie to dla człowieka twórcze doświadczenie, które 

rozwija kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Drobny ruch, 

wgniecenie powoduje zmianę kształtu, co pozwala na wyładowanie ekspresji 

twórczej. Jest także zabawą, dzięki której uczeń odkrywa swoje możliwości  

i talenty, realizuje fantastyczne pomysły, cieszy się tworzeniem rzeczy pięknych  

i niepowtarzalnych. 

Kontakt z gliną przynosi także doskonały efekt terapeutyczny: relaksuje, 

uspokaja, wycisza, pozwala na rozładowanie negatywnych emocji. Każdy 

człowiek ma potrzebę opowiadania o swoich przeżyciach, wewnętrznym 

świecie, uczuciach i pragnieniach. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

często nie potrafią wyrazić tego za pomocą słów, wtedy glina pomaga im 

wydobyć to, co jest dla nich ważne. 

Dodatkowo praca z gliną uczy koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności, 

planowania oraz współpracy. 

Program będzie realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy na 

lekcjach z przysposobienia do pracy - dekoratorstwo oraz  podczas zajęć koła 

garncarskiego. Realizować go będą panie: Marta Reguła i Joanna Janiec  

w okresie od kwietnia 2015r. do czerwca 2016r. Treści zawarte  

w w/w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane  

w zależności od potrzeb oraz możliwości uczniów. 

II. Cel główny: 

 

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność twórczą. 

 

III. Cele szczegółowe: 

 

1. Rozwijanie postaw twórczych oraz wyobraźni uczniów poprzez 

modelowanie w glinie. 

2. Zainteresowanie uczniów wytwarzaniem przedmiotów ceramicznych. 

3. Wzbudzanie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 

4. Zapoznanie uczniów z różnymi technikami modelowania w glinie. 

5. Poznanie materiałów i przyborów wykorzystywanych do pracy w glinie. 

6. Doskonalenie sprawności manualnej. 

7. Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 



8. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych. 

9. Stwarzanie możliwości wypowiadanie siebie poprzez wytwory 

artystyczne. 

10.  Podnoszenie poziomu akceptacji siebie oraz wiary we własne 

możliwości. 

11.  Uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy. 

12.  Rozładowywanie napięć, negatywnych emocji, relaksacja. 

13.  Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP w trakcie pracy. 

14.  Nauka umiejętności pracy na kole, wykonywania przedmiotów 

użytkowych. 

 

 

IV. Formy realizacji: 

1. Prowadzenie kółka garncarskiego. 

2. Ćwiczenia praktyczne podczas zajęć PDP dekoratorstwo. 

3. Popularyzowanie na forum szkoły działalności twórczej młodzieży:  

o ekspozycje prac na wystawach podczas uroczystości szkolnych 

o publikacja zdjęć wykonanych prac na stronie internetowej szkoły. 

4. Wycieczki do galerii, pracowni ceramicznej, sklepów z ceramiką, 

warsztaty z udziałem artystów ludowych. 

5. Zorganizowanie wyjazdu na warsztaty garncarskie do Medyni 

Głogowskiej. 

 

V. Metody pracy:  

 

1. Metody słowne: rozmowa, pogadanka, instruktaż.  

2. Metody oglądowe: pokaz, wykorzystywanie obrazów, ilustracji, wystawy 

prac autorskich, ekspresja własna, obserwacje. 

3. Metody ćwiczeń praktycznych.  

 

 

VI. Treści: 

 

1. Wiadomości ogólne- glina. 

 

 Terminy występujące w ceramice: glina, szkliwo. 

 Krótki rys historyczny powstawania ceramiki. 

 Przykłady wykorzystania wyrobów ceramicznych w życiu codziennym. 

 

 

 



2. Organizacja pracowni, narzędzia, zasady BHP. 

 

 Wyposażenie pracownie w niezbędne sprzęty (stół, półki, koła 

garncarskie, piecyki, narzędzia, ulokowanie ich w odpowiednim miejscu). 

 Zapoznanie uczniów z zasadami bhp w trakcie przebywania w pracowni 

oraz korzystania z poszczególnych sprzętów. 

 Narzędzia niezbędne do pracy w glinie (drewniane wałki, łyżki, łopatki, 

listwy, igły, struny, skrobaki, podstawki, gumowe narzędzia do 

gładzenia),  zapoznanie ucznia z nazewnictwem oraz zastosowaniem w 

praktyce. 

 Porządkowanie własnego miejsca pracy ( czyszczenie narzędzi, stołów, 

elementów koła garncarskiego, pranie fartuchów). 

 

 

3. Modelowanie z gliny. 
 

 Swobodne formowanie gliny technikami: wgniatania, wytłaczania, 

formowania wałeczków i kulek. 

 Wałkowanie gliny oraz wykrawanie ozdób za pomocą foremek. 

 Nadawanie struktury , wzorów za pomocą wałków, drapaków, szpatułek, 

serwet. 

 Wykonywanie prac na formach gipsowych ( patery, misy, dzbany, 

donice). 

 Wykonanie płaskorzeźby ( tabliczki z napisami, serca, anioły, ptaszki). 

 Wykonanie rzeźby przestrzennej ( anioły, świnki- skarbonki, ptaszki, 

baranki, dzbany, misy itp.) . 

 Tworzenie prac z gliny poprzez odwzorowywanie- praca samodzielna. 

 

 

4. Praca na kole. 
  

 Zapoznanie ucznia z zasadami użytkowania koła garncarskiego.  

 Zasady bhp podczas pracy na kole garncarskim. 

 Toczenie gliny na kole garncarskim.  

 Wykonanie prostych przedmiotów użytkowych przy pomocy koła (kubki, 

wazoniki). 

 

 

5. Techniki dekoracyjne.  

 

 Barwienie mas ceramicznych, bejcowanie. 

 Wykorzystanie różnorodnych faktur (koronek, liści, kwiatów, nici, itp.).  

 Gładzenie, rytowanie, odciskanie w glinie. 



 Zdobienie angobami, kredkami do ceramiki. 

 Szkliwienie wytworów. 

 Malowanie wykonanych przedmiotów.  

 

 

6. Wypalanie ceramiki. 
  

 Sposoby wypału ceramiki (historyczne, ówczesne).  

 Wypalanie w piecach do ceramiki oraz piecykach elektrycznych.  

 Zapoznanie z zasadami bhp korzystania z pieca.  

 Przygotowanie wyrobów do wypału, prawidłowy załadunek pieca.  

 Wypalanie ceramiki w formie biskwitu i szkliwienia.  

 

 

7. Kontakt ze sztuką.  
 

 Wycieczki tematyczne do galerii, poszukiwanie wytworów z gliny  

i drewna wykonanych ręcznie.  

 Wykonanie własnej wystawy prac.  

 Wycieczki do galerii, pracowni ceramicznej, sklepów z ceramiką, 

warsztaty z udziałem artystów ludowych. 

 Wyjazd do „ Zagrody Garncarskiej” w Medyni Głogowskiej. 

 

VII. Ewaluacja 

 

Ewaluacja osiągnięć uczniów prowadzona będzie na bieżąco, w trakcie 

realizacji programu na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów, rodziców 

oraz nauczycieli.  

Narzędzia wykorzystane w ewaluacji to: wykonane prace ceramiczne 

prezentowane na wystawach oraz stronie internetowej szkoły, obserwacja 

zaangażowania uczniów podczas tworzenia , uczestnictwo w wyjściach  

i wycieczkach oraz fotorelacje z ich przebiegu. 

 

 

 

 

 

 

 


