PLAN KOŁA ORIGAMI
„ W ŚWIECIE PLASTYKI”
Na rok szkolny 2017/2018

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.

Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”
Albert
Einstein
PROWADZĄCA :
mgr Elżbieta Giczewska

Zajęcia odbywać się będą w drugą i czwartą środę miesiąca
od godziny 12: 00 do godziny 13:00

Tematyka zajęć jest ustalona w oparciu o literaturę tematycznie związaną z origami i
zdolności plastyczne wszystkich osób prowadzących.
Origami jest to sztuka składania papieru pochodząca z Japonii, w której nie używa się
nożyczek i kleju. Zaginając papier w odpowiedni sposób, można stworzyć ciekawe figurki,
ale i nie tylko, uruchamiając wyobraźnię można za pomocą tej formy przedstawić dosłownie
wszystko. Przy składaniu należy zachować spokój , dokładność i cierpliwość.
Wyróżniamy różne techniki origami:



płaskie
przestrzenne

W origami używa się przede wszystkim takich płaszczyzn jak koło, kwadrat, prostokąt,
trójkąt równoboczny.

Origami stwarza warunki do kształtowania zdolności manualnych, wrażliwości na
otaczający świat, rozwijania fantazji, umożliwia samodzielność tworzenia. Jest to dla
dziecka zabawa i zarówno działania kształcące jego osobowość, zmierzające do poznania
własnej wartości.
Origami wymaga precyzji składania, koncentracji, wykonanie poszczególnych czynności
w ściśle określonej kolejności, ma to wpływ na naukę logicznego myślenia.
CEL GŁÓWNY:
Zapoznanie dzieci z techniką origami i rozbudzenie w nich chęci do podejmowania
działalności plastycznej.

Cele:
Ø Rozwijanie zdolności poznawczych i manualnych prowadzących do
rozbudzenia zainteresowań sztuką origami
Ø Budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości tworzenia piękna
Ø Stwarzanie możliwości wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć i uczuć
związanych z uczestnictwem w grupie
TEMATYKA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PAŹDZIERNIK
Maxi Origami przestrzenne do opowiadania nauczycielki : "O żeglarzu Sindbadzie"



Origami przestrzenne z koła – JABŁKO
Origami przestrzenne z koła – WIEWIÓRKA

LISTOPAD:



Origami przestrzenne z koła - MUCHOMOREK
Origami przestrzenne z koła - PARASOL

GRUDZIEŃ:




Origami płaskie z trójkątów –CHOINKA
Wykonanie origami płaskiego na planszy : "Świąteczna magia"

STYCZEŃ:



Origami płaskie z koła: - BAŁWANEK NA ŚNIEGU
Origami płaskie z koła – PINGWIN

LUTY:



Magiczne kółeczka, czyli orgiami płaskie z koła – CUDACZEK
Bajkowe orgiami, czyli orgiami płaskie z koła - Bajeczna postać

MARZEC



Origami przestrzenne z koła - SMOK
Origami przestrzenne z kwadratu: Piesek

KWIECIEŃ:



Origami płaskie z koła – ZAJĄCZEK
Magiczne prostokąty i koła– czyli orgiami przestrzenne z koła
i prostokąta – WIOSNA - PLAKAT

MAJ:



Origami przestrzenne z koła – Mieszkańcy łaki
Magiczne kółeczka , czyli orgiami płaskie z koła - Wiosenne kwiatuszki

LITERATURA:
1.Soonboke Smith Origami dla początkujących
2.Dorota Dziamska –Papierowe postaci – origami płaskie z koła
3.Dorota Dziamska ,Magiczne prostokąty – czyli origami przestrzenne z prostokąta
4.Dorota Dziamska – Magiczne trójkąty , czyli origami płaskie i przestrzenne z
trójkąta
5.Dorota Dziamska –Bajkowe origami , czyli origami płaskie z koła
6.Dorota Dziamska Magiczne kółeczka , czyli origami płaskie z koła
Plan opracowała Elżbieta Giczewska

