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  W lutym i marcu 2021 w 
ramach projektu Erasmus+ i 
eTwinning „Sky is the limit - 
SENART” zorganizowano 
działania poświęcone terapii  
obrazem osób z SPE. 
Tematem zajęć była mandala. 
Postanowiliśmy zastosować 
unikalną i wymagającą, lecz 
bardzo atrakcyjną technikę 
oferowaną przez Portugalski 
Zespół: geometryczne obrazy 
wykonane z pomalowanych 
mandali. Mandale są 
rozcinane na kawałki i 
przyklejane do drewnianej 
lub tekturowej bazy. 
Geometryczne obrazy 
inspirowane były głównie 
fauną i florą krajów 
partnerskich. W pracach 
pojawiły się również 
popularne zwierzęta świata, 
takie jak lew, koala, rekin, 
kangur oraz wybrane 
symbole krajów. Warsztaty 
miały na celu, oprócz terapii,  
pomóc uczniom i 
nauczycielom dowiedzieć się 
więcej o naturze i odkrywać 
dziką przyrodę świata, w 
inny – artystyczny, 
niekonwencjonalny – sposób. 

 

  Ze względu na pandemię, działania 
były prowadzone w małych grupach i 
zdalnie.  Warsztaty wymagały dużo 
czasu i pracy. Zaczęliśmy od zajęć 
online z wykorzystaniem 
WAKELET – narzędzia do 
tworzenia kolekcji pomysłów, 
instrukcji i przydatnych materiałów. 
Kolejne kroki to: wybór mandali, 
kolorowanie ich, wybór obiektu do 
stworzenia i ZROBIENIE GO!

 

Kliknij na 
link 

WAKELET

Obrazy z mandali

https://wke.lt/w/s/YYQuGM
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Gifts that learns
  

  Mandale o różnych wzorach geometrycznych i tematyce 
można znaleźć we wszystkich kulturach i krajach świata. 
Pochodzą one z Indii i często mają kształt kręgu. Mandale 
w Indii symbolizują uzdrowienie, jedność, zjednoczenie i 
integrację. Każda mandala ma swój centralny punkt, 
którym może być roślina, zwierzę, osoba lub jakikolwiek 
przedmiot. Centralny punkt jest otoczony powtarzającymi 
się wzorami. 
  Malowanie i kolorowanie mandali jest bardzo dobrze 
znane na całym świecie. Aktywność ta jest przeznaczona 
nie tylko dla dzieci. Obecnie mandale znajdują 
zastosowanie w terapii osób w każdym wieku. Zajęcia z 
mandalą generują dobre samopoczucie i spokój, pobudzają 
obszary mózgu związane z motoryką, zmysłami i 
kreatywnością. Kolorowanie mandali daje możliwość 
pracy nad uwagą i precyzją. Pomaga się
odprężyć niezależnie od wieku. 
W warsztatach projektowych 
wykorzystaliśmy bezpłatne, gotowe do 
druku mandale oraz mandale 
rysowane i mandale online. 
 

 

 Rysowanie i kolorowanie mandali



  Kolorowanie mandali

Kolorowanie mandali online

Działania w szkole 
i podczas zajęć

 zdalnych



Terapeutyczne i edukacyjne aspekty
zajęć z mandalami 
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wspiera rozwijanie wyobraźni i kreatywności

sposób ekspresji twórczej

wspiera poznawanie kultur i tradycji

usprawnianie motoryki małej

uczy planowania i decydowania

 stymuluje umiejętności projektowania

motywuje do 
działania

pielęgnowanie dziedzictwa i 
twórczości ludowej 

rozwija 
artystyczne 

nawyki
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wspiera umiejętność współpracy

 uczy symetrii i powtarzalności ćwiczenie precyzji i cierpliwości

poprawa koncentracji, uwagi i spostrzegawczości



Mandale gotowe do zastosowania przy 
wyklejaniu obrazów



Tworzenie obrazów z mandali

 Malowanie dodatkowych materiałów 

 Rysowanie konturów

Wypełnianie konturów 
gorącym klejem

Gruntowanie



Robienie obrazów z kawałków mandali - 
technika podobna do kolorowej mozaiki 

o różnych kształtach

Wypełnienie konturów pociętymi kawałkami mandali ...

... wymaga dużo czasu, precyzji i cierpliwości.



Robienie obrazów z kawałków mandali - 
technika podobna do kolorowej mozaiki 

o różnych kształtach

W tworzenie obrazów z mandali 
zaangażowało się wielu uczniów, 
nauczycieli oraz wolontariusze 
goszczący w szkole w ramach 

Europejskiego Wolontariatu



Robienie obrazów z kawałków mandali - 
technika podobna do kolorowej mozaiki 

o różnych kształtach

Przy układaniu i 
wyklejaniu 

konturów było dużo 
pracy



Malowanie, “rysowanie” konturów i 
geometrycznych kształtów gorącym 

klejem, lakierowanie 

Uczniowie chętnie nakładali lakier, malowali tło oraz “rysowali” kontury i 
geometryczne kształty gorącym klejem



Malowanie, “rysowanie” konturów i 
geometrycznych kształtów gorącym 

klejem, lakierowanie 

Korzystanie z różnych materiałów i narzędzi 
uczyniło zajęcia jeszcze bardziej atrakcyjnymi



Malowanie, “rysowanie” konturów i 
geometrycznych kształtów gorącym 

klejem, lakierowanie 



Gotowe na wystawę i nie tylko...
  Uczniowie chętnie angażowali się w kolorowanie mandali i tworzenie obrazów. 
Mandale miały zróżnicowane wzory, więc każdy znalazł coś dla siebie. Artystom 
radość sprawiła praca z dużym formatem: malowanie obszernych przestrzeni tła, czy 
nanoszenie warstw lakieru na wypełniony obraz.
  Atrakcją warsztatów była nie tylko różnorodność podjętej tematyki, ale również 
bogactwo zastosowanych materiałów, faktur i narzędzi: karton o różnorodnej fakturze i 
 kolorowe opakowania z odzysku, rozmaite farby, flamastry, kredki, pastele, lakier, 
gorący klej bezbarwny i kolorowy, duże pędzle, wałki, gąbki, etc.
  Uczniowie uczastniczący w warsztatach włożyli w zajęcia dużo pracy i 
zaangażowania. Wiele osób zabrało mandale do malowania w domu.  Efekty końcowe 
wszystkich bardzo cieszyły.  Uczniowie byli dumni ze swoich obrazów. Często pytali, 
czy są to prace przygotowywane na konkurs i czy znajdą się na wystawie.
Prace portugalskich uczniów zagościły z wystawą w galerii handlowej, ciesząc oko 
odwiedzających ją ludzi.
  Zespoły projektowe z Turcji, Chorwacji, Rumunii i Polski również zadbały o 
upowszechnianie obrazów. Oprócz wystaw w szkołach, które, niestety, ze względu na 
pandemię, niewiele osób może zobaczyć osobiście, udostępnianiano prace w 
przestrzeni online. Powstał bogaty album zdjęć, który upubliczniono na stronach szkół, 
Facebooku, TwinSpace oraz stronach projektu.
  Obrazy z mandali stały się inspiracją do stworzenia gry Dobble, która pozwala na 
dobrą zabawę oraz trening spostrzegawczości, koncentracji uwagi, gry słowne. 
Mamy nadzieję, że mogą zainspirować także Państwa.  Dziękujemy za uwagę.

Kliknij, aby zagrać w 
DOBBLE

Kliknij aby zobaczyć 
ALBUM ZDJĘĆ

https://view.genial.ly/606212bf0c509b0cef11bedf/interactive-content-dobble-sky-is-the-limit-senart
https://view.genial.ly/60633a045b6dec0d1cae4e6a/presentation-mandala-pictures-photo-album-sky-is-the-limit-senart
https://view.genial.ly/60633a045b6dec0d1cae4e6a/presentation-mandala-pictures-photo-album-sky-is-the-limit-senart


Gotowe na wystawę!



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/
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