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Zadanie projektowe do realizacji w ramach zajęć  

z przysposobienia do pracy w Szkole Przysposabiającej Do 

Pracy Nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych nr 105  

w roku szkolnym 2015/2016 



 

 

Wstęp 

„W glinie lepimy, z mamą, tatą tworzymy” to projekt do realizacji z 

młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym z klas przysposabiających do pracy oraz ich rodziców lub najbliższych 

członków rodziny. Projekt ten ukazuje jeden ze sposobów spędzania czasu 

wolnego z dzieckiem niepełnosprawnym podczas zabawy z tworzywem jakim 

jest glina.  

Glina to tworzywo naturalne dające się łatwo kształtować, pozwala 

wyrazić własne pomysły. Pozwala budować, ale i niszczyć to co się zbudowało, i 

znowu zbudować. To doskonała zabawa dla dzieci, dorosłych, ludzi w każdym 

wieku i z różnymi dysfunkcjami.  

Warsztaty ceramiczne przeprowadzone podczas tego zadania 

projektowego, dają poczucie sprawstwa, kreatywności i sukcesu, a co 

najważniejsze młodzież doświadcza tych emocji wspólnie z najbliższymi, którzy 

dzięki tym zajęciom dowiadują się o swoich dzieciach czegoś nowego. 

 

 

Cele 

• Stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania wolnego czasu, do bycia 

razem w sytuacjach innych, niż codzienne 

• Poszukiwanie sposobów spędzania czasu wolnego z dzieckiem 

• Zapoznanie rodziców czy członków rodziny z charakterem zajęć w 

pracowni ceramicznej 

• Wdrażanie do współpracy z rodzice, do wspólnej zabawy 

• Stwarzanie możliwości do poznania siebie nawzajem 

• Stwarzanie nowych możliwości do rozwijania własnych umiejętności i 

talentów oraz osiągania sukcesów przy udziale najbliższych 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 

 

 



Uczestnicy projektu 

Uczniowie uczęszczający do klas gimnazjalnych oraz przysposabiających 

do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz ich rodzice lub członkowie rodziny. 

Projekt będzie realizowany w ramach godzin popołudniowych w formie 

warsztatów. Spotkania będą odbywać się w ZSS nr 105 przy ul. Bydgoskiej w 

Poznaniu, w pracowni ceramicznej. 

Osoba koordynująca przebieg projektu to Małgorzata Choromańska. 

 

Treść 

Stworzenie możliwości dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz ich rodzin do wspólnego spędzania czasu wolnego poprzez wspaniałą 

zabawę w pracowni ceramicznej oraz poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych 

ozdób świątecznych i ciekawych przedmiotów dekoracyjnych dla domu. 

Forma 

 Praca w parach: rodzic - dziecko, w grupie – w zależności od 

tematyki i konkretnego zadania do wykonania oraz ilości uczestników 

warsztatów. 

 

Ogólny harmonogram działań projektowych 

1. Warsztaty przedświąteczne – wykonywanie ozdób, dekoracji, drobnych 

upominków z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – grudzień 

2015r. 

2. Wykonanie talerzy dekoracyjnych lub miseczek do cukierków – kwiecień 2016r. 

Uwaga: w realizacji zadań mogą wystąpić zmiany wynikające z przyczyn 

organizacyjnych. 

Prezentacja 

Prezentacja będzie polegała na cyklicznej relacji fotograficznej oraz 

notatkach umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz parawanach w 

budynku szkoły.  

 

 

 

 

Ewaluacja 



Zastosowana zostanie ewaluacja kształcąca i podsumowująca. 

Po każdej części zadania nauczyciel przeprowadza ewaluację kształcącą 

różnymi metodami (gest, mimika, rozmowa). Wspólnie wyciągane wnioski dają 

wskazówki do realizacji dalszych etapów działania. 

Na zakończenie zostanie przeprowadzona ewaluacja podsumowująca 

poprzez rozmowy z uczestnikami zadania projektowego oraz wyciągnięcie 

wniosków do dalszej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


