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PLAN WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W 2016 ROKU DLA UCZESNIKÓW PROJEKTU  

”ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” 

 

PROWADZĄCA: ANNA WOJTCZAK 

MIEJSCE: ŚWIETLICA W OGRODZIE JORDANOWSKIM, Łódź ul. Łanowa 14b 

 

DATA GODZINY TEMAT ZAJĘĆ PRZEBIEG ZAJĘĆ 

26.07.2016 10 - 14 „Gips”  zapoznanie się z tematem i dostępnymi materiałami; 

 przygotowanie materiałów do wykonania prostej formy –

doniczka lub wazonik 

 wykonanie kompozycji z wykorzystaniem tkaniny i gipsu 

 wykonanie dowolnej formy rzeźbiarskiej z wykorzystaniem 

ww. techniki na przygotowanym szkielecie 

29.07.2016 10 - 14 „Batic i decoupage”  wprowadzanie do techniki decoupage,  

 przygotowanie materiałów -szlifowanie i lakierowanie 

podkładu drewnianego, wycinanie wzorów z bibuły 

 nakładanie zdobienia, lakierowanie, suszenie 

 wprowadzenie do techniki pracy z batikiem 

 przygotowanie projektu i przeniesienie go na płótno 

 kilkukrotne woskowanie i barwienie płótna 

W czasie przerw technologicznych spowodowanych specyfiką 

jednej z techniki pracujemy z drugą 

04.08.2016 10 - 14 
 

„Papier czerpany”  wprowadzenie –krótka historia papieru 

 przygotowanie pulpy papierowe z makulatury 

 przygotowanie materiałów do zdobienia papieru –zbiory 

naturalne, wycinki z gazet, szablony z PCV 

 wykonanie prac z papieru czerpanego i zdobienie ich 

różnymi technikami. 

09.08.2016 10 – 14 
 

„Filcowe pluszaki”  pokaz przykładowych prac o możliwych do wykorzystania 

materiałów i rozwiązań 

 projektowanie pracy 

 wykrój pracy 

 zapoznanie ze ściegami krawieckimi 

 szycie i wykończanie pracy 

16.08.2016 10 - 14 „Podstawy ceramiki”  zapoznanie z właściwościami gliny, krótka historia 

ceramiki 

 zabawy z gliną, zapoznanie się z fizycznymi 

właściwościami materiału 

 wodna menażeria –wykonanie reliefów z gliny 

 wykonanie miseczek w ręku 

 wykonanie miseczek technika wałeczkowa 

18.08.2016 10 - 14 „Piknik ceramiczny”  budowa pieca papierowego do wypału gliny i wypał 

 wykonywanie prostych form przestrzennych –dzwoneczki, 

figurki, zwierzęta na bazie opanowanych wcześniej 

umiejętności 
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23.08.2016 10 - 14 „Butelkowce – zwierzęta z 

recyclingu” 

 pokaz przykładowych prac o możliwych do wykorzystania 

materiałów i rozwiązań 

 projektowanie pracy 

 przygotowanie materiałów –pasków papieru, elementów 

ozdobnych, kleju do tapet 

 wykonanie szkieletu pracy 

 suszenie, malowanie 

25.08.2016 10 - 14 „Filc na mokro”  projekcja filmowa dotycząca filcowania na mokro 

 filcowanie w ręku –wykonywanie kulek oraz „dredów” 

 filcowanie na stole –wykonanie filcowego kwiatka,  

 kompozycja na filcu –wykonanie ozdobnej serwetki lub 

podkładki pod kubek  

 

 


