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  W ramach projektu Erasmus+ i etwinning „Sky is the 
limit - SENART” uczniowie i nauczyciele z krajów 
partnerskich wzięli udział w warsztatach z gliną. Powstały 
dekoracje, pamiątki oraz prezenty inspirowane kulturą, 
symbolami,  przyrodą i architekturą z naszych krajów. 
Proces ten pomógł uczniom i nauczycielom dowiedzieć 
się więcej o sobie nawzajem.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania były 
prowadzone w małych grupach lub zdalnie.

  Zaczęliśmy od działania on-line przy użyciu narzędzia 
WAKELET, którego uczniowie i nauczyciele używali do 
zbierania obrazów i tekstów z własnych krajów i 
regionów, odpowiadając na pytanie: „Z czego słynie twój 
kraj?”

 

  Kolejnym krokiem był 
wybór pomysłów oraz 
wykonanie szablonów, które 
pomogły w warsztatach 
ceramicznych. Potem była 
świetna zabawa przy 
formowaniu i malowaniu  
gliny oraz robieniu zdjęć.

 

WAKELET – kliknij na link

Glina w naszych rękach

https://wke.lt/w/s/tLhBBr
https://wke.lt/w/s/tLhBBr
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  Dla niektórych z nas zajęcia z gliną były swego rodzaju nowością, ale mogliśmy się 
uczyć od bardziej doświadczonych partnerów z Chorwacji i Turcji.

  W szkole Srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje prace ceramiczne wykonywane 
są regularnie. W 2006 roku przy placówce powstała spółdzielnia uczniowska Dar-Mar. 
Jedną z sekcji, która funkcjonowała od samego początku była sekcja ceramiczna. W jej 
ramach powstają przedmioty z gliny. Nauczyciele prowadzący dział ceramiczny 
spółdzielni zostali przygotowani do pracy z gliną. Szkoła kupiła również piec do 
ceramiki i ceramiczne koło.

 Celem Spółdzielni jest zgromadzenie jak największej liczby uczniów i odpowiednich 
procedur metodycznych pod kierunkiem opiekunów nauczycieli, aby umożliwić im 
rozwijanie zainteresowań i umiejętności w obszarach ważnych dla całego procesu 
produkcyjnego: od planowania do wprowadzenia na rynek.

  Spółdzielnia, poprzez swoje działania, w szczególności rozwija i pielęgnuje u swoich 
podopiecznych nawyki pracy, wartości zawodowe i kreatywność, zdobywanie wiedzy i 
świadomości na temat sposobów i potrzeb ochrony przyrody oraz pielęgnuje 
dziedzictwo i twórczość ludową, stwarza warunki do praktycznego zastosowania wiedzy 
w życiu i środowisku lokalnym.

 

Podarunki, które uczą – doświadczenie 
chorwackie



  

  Chorwaccy nauczyciele zauważyli, że 
ćwiczenia z gliny są wyzwaniem dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami ze 
względu na ich problemy motoryczne. 
Dlatego znaleźli prostsze przedmioty, 
które mogliby wykonać w sposób 
zadowalający. Zależało im na tym, aby 
uczniowie byli zadowoleni ze swojego 
produktu, aby był on atrakcyjny, aby 
uczniowie poznali wartość swojej pracy 
i satysfakcję z zarabiania pieniędzy na 
swojej pracy. W ten sposób liderzy 
zdali sobie sprawę, że najlepszymi 
przedmiotami spełniającymi wszystkie 
te wymagania są obrączki na serwetki. 
Na zdjęciach można zobaczyć 
wykonane obrączki na serwetki oraz 
gotowy, zapakowany produkt, który jest 
oferowany do sprzedaży podczas 
różnych wydarzeń. Dział ceramiczny 
wykonał obrączki na serwetki, a dział 
spółdzielczy od wyrobu artykułów z 
papieru i tektury wykonał pudełka, w 
które są zapakowane.

 

Obrączki do serwetek i dekoracje świąteczne

Podarunki, które uczą – doświadczenie 
chorwackie



MODELOWANIE GLINY- technika, relaks, 
ćwiczenia, dobry czas i jeszcze więcej...



MODELOWANIE GLINY- technika, relaks, 
ćwiczenia, dobry czas i jeszcze więcej...



Kliknij, aby zobaczyć więcej

Kliknij, aby zobaczyć więcej

MODELOWANIE GLINY- technika, relaks, 
ćwiczenia, dobry czas i jeszcze więcej...

https://youtu.be/NNKHMkrIJpw
https://youtu.be/tuX77uN8qMs


S

A

T

Y

S

F

A

K

C

J

A

R

E

L

A

K

S

&

WY

CI

SZ
E

NIE

Edukacyjne i terapeutyczne aspekty działań z gliną

rozwija wyobraźnię i kreatywność

wspiera autoekspresję

pomaga poznawać kulturę i tradycje

pomaga ćwiczyć motorykę

uczy planować I decydować

 stymuluje umiejętność 
projektowania

wzmacnia długotrwałą koncentrację i uwagęmotywuje 
do działań

stymuluje sensorykę 
stwarza warunki do praktycznego zastosowania 

wiedzy w życiu i środowisku lokalnym

pielęgnowanie dziedzictwa i

 twórczości ludowej

rozwija nawyki pracy

praca z naturalnymi materiałami
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PORTUGALIA
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POLSKA CHORWACJA

Działanie i uczenie się o krajach  
partnerskich



Działanie i uczenie się o kulturze & 
tradycjach

Chorwacja: serca 
Licitar i krawaty 

(magnesy)

Rumunia: 
domy w 

Sibin 
(magnesy) 

Portugalia: sardynki (miska)

Portugalia: kogut z 
Barcelos (miska)

Turcja: 
tulipan 
(miska)

Turcja: 
tulipan 

(magnes)

Turkish the eye of 
the prophet (key 

holder) 

Polska: bocian 
(magnes)

Turcja: derwisz, 
szklanka w 

kształcie tulipana, 
oko proroka 

(podkładka pod 
kubek)



Chorwacja: lawenda z Hvar

Turcja: oko 
proroka

Portugalski kogut  
z Barcelos

Chorwacki 
krawat

Polska flaga

Rumunia: zamek 
Bran

Działanie i uczenie się o kulturze & 
tradycjach



Rumunia: ceramika Horezu (magnesy i miski)

Mapa 
Rumunii 
(rzeźba)

Tradycyjne 
rumuńskie wyroby 

ceramiczne 
(magnesy)

Działanie i uczenie się o kulturze & 
tradycjach



Rumunia: Góry Bucegi

(stojak na zdjęcie)

 Góry Bucegi 

(rzeźby) 

Działanie i uczenie się o kulturze & 
tradycjach



Romunia: 

Zamek Bran

Działanie i uczenie się o kulturze & 
tradycjach



Turecki derwisz 
(magnes)

Błękitny Meczet w 
Istanbule (magnes)

Tradycyjny turecki 
wzór na dywan 

(magnes)

Warszawska syrenka, Polska (magnes i rzeźba)

 Podlasie słynie z żubrów 
(magnes)

Godło miasta 
Konya, Turcja

Działanie i uczenie się o kulturze & 
tradycjach



Portugalia: 
winogrona (magnes)

Żółty tramwaj w 
Lizbonie (magnes)

Statek portugalskich 

odkrywców (magnes)

Portugalia słynie z ryb (magnes)

Działanie i uczenie się o kulturze & 
tradycjach



Działanie i uczenie się o naturze



Łoś  jest zwierzęciem, który 
symbolizuje Podlasie w 

Polsce 

Działanie i uczenie się o naturze



Działanie i uczenie się garncarstwa



Miejsce na więcej doświadczeń z gliną

Bo chcemy, aby ciag dalszy 
nastąpił...

Dziekujemy za uwagę ;-)



Edycja i zdjęcia:
Zespół Projektowy 

“Sky is the limit - SENART”

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/groups/878122462649829/permalink/878122469316495/

https://sen-art-therapy.weebly.com

https://twinspace.etwinning.net/111356/home

Kontakt:
Zespół Szkół Nr 16

e-mail:szkola@zs16bialystok.pl

http://sen-art-therapy.weebly.com/
https://sen-art-therapy.weebly.com/
https://twinspace.etwinning.net/111356/home
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