Robić coś niezwykłego z zupełnie zwyczajnego
Kształtowanie pasji dziecka jest niezmiernie ważne. Powinno się ono odbywać już
od najmłodszych lat: począwszy od domu rodzinnego, poprzez przedszkole i szkołę. Choć
początkowo trudno określić ścisłe zainteresowania dziecka, na pierwszym etapie poznaje
przecież świat, to w kolejnych latach życia, można już pielęgnować konkretne
zainteresowania jakie przejawia młody człowiek.
Punktem wyjścia jest zawsze pytanie, zdziwienie.
Zdolność dziwienia się i zadawania pytań, czyli po prostu ciekawość, to umiejętność,
bez której uczenie się byłoby niesłychanie trudne, a może nawet niemożliwe. Spójrzmy na
małe dziecko, często nie uświadamiamy sobie nawet, jak wielu rzeczy musi się dowiedzieć i
nauczyć. Właściwie wszystko jest dla niego nowe. Liczba informacji i umiejętności, które
przyswaja w pierwszych latach życia, jest imponująca. A przecież zdolności umysłowe
dziecka dopiero kształtują się i rozwijają. Jednocześnie wczesne dzieciństwo to bodaj jedyny
okres, który nie pozostawia po sobie wspomnienia wysiłku związanego ze zdobywaniem
rozmaitych umiejętności.
W pierwszym etapie edukacji rodzice i nauczyciele/wychowawcy mogą poważnie
przyczynić się do rozwinięcia nawet niewielkich uzdolnień np. w kierunku artystycznym, gdy
zachęcą do zajęć z rysunków w domu, zainteresują się pracami dziecka i stworzą mu
odpowiednie warunki, aby mogło rysować, czy malować. Kształtowanie zainteresowań
plastycznych, nawet jeśli miałoby być nietrwałe, jest niezmiernie ważnym etapem w rozwoju
dziecka. Poprzez prace plastyczne okazują pomysłowość i własną wyobraźnię. Kształtują
swoją wrażliwość, wyrażają uczucia, odkrywają samego siebie – mówią nam to, czego nie
wyraziłyby słowami.

Tworzenie daje im nie tylko radość ale też ogromną satysfakcję

z wyniku pracy. Poza tym zajęcia plastyczne pozwalają na aktywne i twórcze spędzanie czasu
wolnego.
Papierczaki
Papierczaki to jedna z technik rękodzielniczych, która opiera się na wykorzystaniu
papieru – jako bazy dla mającego powstać dzieła. Można korzystać z arkuszy dostępnych w
sklepach, pudeł kartonowych, gazet, makulatury.
Poniżej kilka rodzajów prac wykonanych na zajęciach w Wojewódzkim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach techniką papierczaki:

Polecam Państwu pracę na niestandardowych materiałach. Rozwijają one wyobraźnię
przestrzenną dzieci, pozwalają na rozwój kreatywności i twórczości ucznia.
Dr Beata Krokocka – konsultant WODN w Skierniewicach

