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Arteterapia obejmuje 
różne sposoby wykorzystania 

aktywności twórczej: 

arteterapia o charakterze 
czynnościowym (stosuje działalność 

twórczą w celu uwolnienia człowieka od 
jego patologicznych myśli; wzmocnienia 

zdrowych stron jego osobowości); 



 

arteterapia o charakterze 
sublimacyjnym (dzięki 

działaniom twórczym uczestnik 
może odreagować negatywne 

emocje); 

arteterapia o charakterze 
projekcyjnym (zachęca do 

przedstawiania uczuć, postaw, 
motywów w wytworach 

twórczych – w celu ich poznania); 

arteterapia o charakterze 
korekcyjnym i 

integrującym (podkreśla 
znaczenie aktywności twórczej, 

dzięki której aktywizują się 
zdolności człowieka i możliwa 

jest samorealizacja). 



 

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 
ucznia, poprzez doskonalenia osobowości, nauczanie 
prawidłowych relacji interpersonalnych oraz 
aktywne  uczestniczenie w procesach kultury; 

zapewnienie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska wychowawczego; 

 nabywanie przez wychowanków umiejętności wyrażania w 
różnych formach własnych uczuć i emocji; 



 

pomaganie dzieciom w umacnianiu ich wiary we 
własne siły oraz kształtowaniu charakteru; 

stwarzanie podczas zajęć sytuacji służących 
uwalnianiu i odreagowaniu negatywnych emocji; 

inicjowanie działań rozwijających ekspresję 
własną, spontaniczność; 

zwiększenie wiedzy i samoakceptacji. 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



Bezpośredni kontakt z ogrodem, terapia opiera się na roślinach, 
pobudza wiele zmysłów, wzroku, węchu, dotyku czy nawet smaku. 
Aktywność w ogrodzie usprawnia w zakresie fizycznym, 
intelektualnym oraz społecznym. Hortiterapia korzystnie wpływa na 
naukę samodzielności i dokładności, poprawia kondycję fizyczną, 
zwiększa koncentrację uwagi, zwiększa koordynację ruchową i 
równowagę, polepsza współpracę w grupie, obniża poziom stresu. 

Zastosowanie tego rodzaju terapii szczególnie zaleca się dla osób z 
autyzmem, dzieci otyłych, dzieci z zaburzeniami orientacji, z 
zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.  



 

 



 



 

 
 



 

 



 

 



Plastykoterapia 
przykłady 

 



 





 

rekreacyjna –pozwala  osiągnąć  stan  wyciszenia,  radości,  rozluźnienia, 
wewnętrznego spokoju, a przez to wyzwolenia energii życiowej; 

edukacyjna –polega na dostarczeniu dziecku dodatkowych wiadomości i 
zwiększeniu  jej 
mądrości  życiowej,  a  także  umiejętności  radzenia  sobie  w różnych 
sytuacjach; 

korekcyjna –przejawia się w różnych formach niesienia pomocy dzieciom 
mającym  problem  z  niedostosowaniem  się  do  otaczającego  świata, 
przestrzeganiu  i  akceptacji  siebie  i  innych, wyrównaniu braków i 
ograniczeń psychofizycznych 



 

pokaz –angażujący zarówno wzrok, dotyk i 
inne zmysły; 

projektowanie,  modelowanie,  kopiowanie 
–czyli   metody   praktycznego działania 



 

DIAGNOZA PODOPIECZNYCH PRZEZ 
OBSERWACJĘ PROCESU TWÓRCZEGO 

OPRACOWANIE PLANU A TAKŻE ZASAD 
ZGODNIE Z KTÓRYMI BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ 
ZAJĘCIA 

PROWADZENIE PORADNICTWA DLA PACJENT 
RODZIN 



WARSZTATY ARTETERAPII 
W ŚRODOWISKU 
MIĘDZYPOKOLENIOWYM 
NA WSI 



WARSZTATY ARTETERAPII 
W ŚRODOWISKU 
MIĘDZYPOKOLENIOWYM 
NA WSI 



WARSZTATY ARTETERAPII 
W ŚRODOWISKU 
MIĘDZYPOKOLENIOWYM 
NA WSI 



WARSZTATY ARTETERAPII 
W ŚRODOWISKU 
MIĘDZYPOKOLENIOWYM 
NA WSI 



PROJEKT 
FUNDACJI  
ŁATWIEJ  
RAZEM 

 Aktywność plastyczna to twórczość subiektywna, która ma 
znaczenie jednostkowe, przyczynia się w sposób wyraźny do 
rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Ekspresję plastyczną, 
którą obserwowano w trakcie prowadzonych zajęć z dziećmi i 
młodzieżą oceniono, jako intencjonalną a czasami jako świadomą. 
Zajęcia były prowadzone jesienią i zimą 2011/2012 w Gminie 
Biskupiec. Do prowadzenia spotkań wytypowano wsie: Bredynki, 
Droszewo, Stryjewo, Rzeck oraz Rasząg.  



PROJEKT 
FUNDACJI  
ŁATWIEJ  
RAZEM 

 Znajdujące się w tych miejscowościach kluby były skromne i czyste, 
lepiej lub gorzej wyposażone w odpowiedni sprzęt, natomiast z 
oświetleniem sal bywało różnie, co utrudniało prowadzenie zajęć 
plastycznych. Należy podkreślić, że przychodząca młodzież 
wykazywała znaczne zainteresowanie i zaangażowanie a dobór 
materiałów zawsze odpowiadał potrzebom prowadzonych spotkań. 
W trakcie zajęć z zakresu plastyki przeprowadzone zostały zajęcia z 
następujących technik plastycznych: druk liściowy, druk stemplem 
ziemniaka, witraż na okno, druk wypukły – linoryt, drapanka 
barwna, maska karnawałowa. 



OPIS DZIAŁAŃ PO 
CHARAKTERZE 
MIĘDZYPOKOLENIUOWYM 

 Celem zajęć było ukazanie tradycji regionu, zapoznanie dzieci i 
młodzieży z historią regionu poprzez naukę rękodzieła. Bardzo 
duże znaczenie miało zaangażowanie dzieci w rozmowy z 
rodzicami na temat dawnych, rodzinnych tradycji. W zajęciach 
często uczestniczyli rodzice zainteresowani pracą dzieci. Wówczas 
nawiązywały się dyskusje, wspomnienia z dziecięcych lat. 
Niejednokrotnie po raz pierwszy mieli okazję opowiadać o swoim 
dzieciństwie, swoim dzieciom. Dostrzeżono duże zainteresowanie 
w oczach dzieci. Zaczęły wyszukiwać stare serwetki, firanki, 
kołnierzyki dziergane nawet przez prababcie.  



PRZEBIEG 
PIERWSZYCH 
ZAJĘĆ 

 Na pierwszych zajęciach został przedstawiony program, cel oraz 
zadania. Rozmowy z dziećmi na temat tradycji rękodzieła w ich 
domach oraz otaczającym ich współczesnym świecie. Omówiono 
rolę i zastosowanie rękodzieła w życiu codziennym, w domu oraz 
modzie. W zajęciach brały udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat. 
Dzieci z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach. Na 
pierwszych zajęciach dzieci nauczyły się tworzenia kolorowych, 
włóczkowych pomponów. Zajęcia te cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Przed świętami Bożego Narodzenia każda z 
grup przyozdobiła świetlicową choinkę własnoręcznie 
wykonanymi włóczkowymi bombkami. Duża grupa dzieci swoje 
umiejętności i doświadczenia nabyte podczas zajęć wykorzystała 
w domu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się biżuteria z 
włóczki oraz sposób jej powstawania. Dzieci własnoręcznie 
tworzyły małe, szydełkowe elementy, które wykorzystały do 
tworzenia bransoletek, kolczyków, wisiorków itp. Oprócz walorów 
estetycznych, dzieci w swoich pracach dostrzegły wartości 
ekonomiczne. 



WNIOSKI Z 
PROJEKTU 

 Realizowane zajęcia wzbudzały zainteresowanie i aktywność 
plastyczną dzieci i młodzieży w wybranych wsiach znajdujących 
się w okolicach Biskupca. Efektem tej działalności były dobre 
nastroje w trakcie zajęć, oraz zadowolenie z efektów własnej 
twórczości i uczucie satysfakcji typu „jakie to piękne, ja to 
potrafię”. Wywołały one w środowisku wiejskim zainteresowanie 
starszej młodzieży, rodziców, a także sołtysów. którzy przychodzili 
na spotkanie, aby obserwować prowadzone zajęcia. W kilku 
klubach uczestnicy zajęć zorganizowali wystawy z działalności 
plastycznej. 



KONTEKST 
ŚRODOWISKOWY 

 Na wsi panuje duże bezrobocie. Rodziców niejednokrotnie nie stać 
na częstą wymianę garderoby swoich pociech. Dzieci oglądając 
kolorową prasę, śledząc programy telewizyjne widzą światowe 
trendy nie chcą czuć się gorszymi. Na zajęciach wykorzystywały 
starą odzież do recyklingu, nauczyły się jej rewitalizacji. 
Zauważyły, żeby mieć coś nowego i oryginalnego nie trzeba 
dużych pieniędzy.  



ROLA WSPÓŁPRACY- 
ARTETERAPIA A 
NAWIĄZYWANIE I 
POGŁĘBIANIE WIĘZI 

 We wsi Parleza Wielka mamy brały czynny udział w zajęciach. 
Pomagały dzieciom, zachęcały do pracy twórczej. Między dziećmi 
nawiązała się szczególna więź, wspierały się w działaniach. 
Wspólnymi siłami mozolnie wyplatały wełniane warkoczyki. Te 
bardziej zdolne manualnie starały się wręcz uczyć inne. 



ROLA WSPÓŁPRACY- 
ARTETERAPIA A 
NAWIĄZYWANIE I 
POGŁĘBIANIE WIĘZI 

 Na szczególne uznanie zasługują chłopcy, którzy brali aktywny udział 
w zajęciach. W każdej z grup znalazł się co najmniej jeden. Wieś Borki 
Wielkie miała największą frekwencję chłopców chętnych do prac 
manualnych. Nie zniechęcały ich nawet poplątane nitki, które w 
skupieniu rozplątywali. To nauczyło ich cierpliwości oraz wytrwałości. 
Dzieci ze wsi Rasząg były najbardziej zróżnicowane wiekowo. 
Najmłodsze miało pięć lat, najstarsze piętnaście. Starsze angażowały 
się w pomoc maluchom, były bardzo opiekuńcze. Pomagały w 
nawlekaniu igły, w szyciu. Na szczególne uznanie zasługuje sołtys, 
zawsze obecny podczas zajęć. Brał w nich czynny udział. Na zajęciach 
w Rzecku brała udział grupa nastolatków. Dziewczyny interesowały 
się wzorami szydełkowymi, z mozołem uczyły się wykonania 
szydełkowych kwiatków. Same je projektowały. Ciekawe mody 
wyszukiwały książek i prasy z nią związanej. Podczas obserwacji 
światowych wybiegów zauważyły, iż we współczesnej modzie często 
stosowane są tradycyjne elementy rękodzieła artystycznego, a 
regionalna sztuka coraz częściej staje się inspiracją dla znanych 
projektantów. Uzyskano tu dodatkowo dużą korzyść. Młodzież 
zaczęła doceniać tradycję, wyszukiwać stare wzory, komponować ze 
współczesną odzieżą. Na ostatnich zajęciach wymieniły się poglądami 
i spostrzeżeniami. Okazało się, że były to pierwsze doświadczenia z 
poznaniem tradycyjnych wzorów i koronek. 


