
JAK STWORZYĆ RĘCZNIE
ROBIONY KOSZ I TOREBKI

PLAN LEKCJI 3
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Jak własnoręcznie zrobić koszyczki i torebki to kreatywne warsztaty, które mogą
rozwinąć wiele umiejętności, w tym kreatywność, umiejętności społeczne,
zdolności motoryczne, wizualne uczenie się, sprzyjające również zwiększeniu
pewności siebie i możliwości wyrażania siebie. 
 

EXPECTED LEARNING OUTCOMES:

Rozwój zdolności motorycznych

Zwiększenie sprawności manualnej

Umiejętności i kompetencje, które można nabyć podczas własnoręcznego
wykonywania obiektu dekoracyjnego są następujące:

Korzyści fizyczne

Ze względu na to, że większość zajęć plastycznych i rękodzielniczych polega na
poruszaniu palcami i rękami, pomagają one w rozwoju zdolności motorycznych.
Proste działania, takie jak trzymanie pędzla i kolorowanie kredkami, pomagają
wzmocnić mięśnie i poprawić ich kontrolę.

O PLANIE LEKCJI
Czas trwania: 
- aby stworzyć mały lub średniej wielkości koszyczek - 60 minut;
- aby stworzyć torebkę, wymagany czas może wynieść do 8 godzin pracy.
Materiały - sprzęt i materiały potrzebne do wykonania małego i średniego
koszyka:
- papier do pakowania prezentów lub kartki z czasopism;
- nożyczki;
- akrylowa przezroczysta taśma klejąca - 48mm x 132m;
- igła;
- nitka wędkarska - 0,40mm.



Poprawa koordynacji ręka-oko

Nauczenie się doceniania sztuki i kultury

Zwiększenie możliwości wyrażania siebie

Wspieranie rozwoju społecznego

Wzmocnienie pewności siebie

Zwiększenie kreatywności
Poprawienie umiejętność podejmowania decyzji
Polepszenie pamięci i wizualne uczenia się.

Sztuka i rzemiosło nie tylko pomagają w powyższych czynnościach, ale
także w osiąganiu lepszych wyników w nauce. Przede wszystkim są to
działania wypełnione dużą ilością zabawy dla dorosłych i dla dzieci.

Zajęcia plastyczne i rzemieślnicze mogą zwiększyć zręczność i zwinność
dzieci. Wraz ze wzmocnieniem zdolności motorycznych i dużą ilością
praktyki, wzrośnie również sprawność manualna dziecka, jego zdolności
artystyczne i szybkość.

Udział od najmłodszych lat w zajęciach związanych ze sztuką i rzemiosłem
prowadzi do znacznej poprawy koordynacji ręka-oko. 

Korzyści społeczne

Poprzez sztukę i rzemiosło, można nauczyć się oceniać i doceniać artefakty
i obrazy z różnych kultur i czasów. Doświadczenie w projektowaniu, sztuce i
rzemiośle umożliwia każdemu krytyczną ocenę własnej pracy i pracy
innych. Można się również nauczyć działać i myśleć jak projektanci i
artyści, pracować inteligentnie i twórczo. Dzięki sztuce można również
dowiedzieć się o ochronie dziedzictwa kulturowego.

Przez zaangażowanie w kreatywne zajęcia muzyczne, artystyczne i
rzemieślnicze, można uzyskać możliwość wyrażenia się w pozytywny,
konkretny i znaczący sposób. 

Udział, w zajęciach plastycznych z innymi uczniami, daje szansę na
interakcję z innymi podczas dzielenia wspólnych zainteresowań. Dzięki
tworzeniu sztuki i rzemiosła wzmacnia się również więź między rodzicem a
dzieckiem.

Zajęcia plastyczne i rzemieślnicze pomagają w zaszczepieniu poczucia
osiągnięcia i dumy z siebie, co zwiększa pewność siebie.

Korzyści poznawcze

Czynności takie jak nauka gry na gitarze, tworzenie biżuterii itp. wymagają
wizualizacji i zapamiętania w umyśle złożonych wzorów.



Do zrobienia średniej wielkości koszyczka (takiego jak ten przedstawiony
w Handout_3-1.docx, który wzięliśmy za wzór do wyjaśnienia procedury
własnoręcznego wykonania koszyczka) potrzebujemy wspomnianych
wcześniej materiałów (papieru do pakowania prezentów lub kartek z
czasopism, nożyczek, akrylowej przezroczystej taśmy klejącej, jednej
dużej igły i trochę nici wędkarskiej).

Pierwszym krokiem rozpoczynającym proces tworzenia ręcznie robionego
koszyka jest przygotowanie materiałów roboczych.

Przede wszystkim potrzebujemy pasków papieru przyciętych do
konkretnych wymiarów (17,5 cm x 8 cm), które pocięte w ten sposób będą
wyglądały jak prostokąt;paski te oklejamy taśmą samoprzylepną wzdłuż
paska, na długości prostokąta, czyli tyle, ile wynosi rozmiar 17,5 cm.Paski
papieru są oklejane taśmą klejącą tylko po to, aby uzyskać efekt
impregnacji produktu końcowego, czyli koszyczka.

Koszyczek będzie składał się z 2 elementów: dna koszyczka i jego
podstawy.
Na dno koszyczka będziemy potrzebować 20 pasków papieru, a na
podstawę koszyczka, która składa się z dwóch lub trzech rzędów (każdy
rząd wymaga 24 pasków) kolejnych 48 lub 72 pasków; zależy to od
wysokości, jaką chcemy uzyskać dla naszego koszyczka.
Łączna ilość potrzebnych pasków to 68. W przypadku koszyczka
wykonanego w ciągu 60 minut, będziesz mieć czas na wykonanie tylko 2
rzędów. 

Przed rozpoczęciem procedury łączenia kawałków (poprzez ich zszycie),
każdy pasek papieru należy zawinąć przy użyciu specjalnej techniki,
którą zobaczysz oglądając jeden z polecanych filmików. Dlatego zanim
zaczniecie oklejać kawałki lub je łączyć, powinniście zapoznać się z
jednym z poniższych tutoriali. 

Pisemne objaśnianie tej techniki jest skomplikowane i byłoby trudne do
zrozumienia, dlatego polecam obejrzenie tutoriali znajdujących się w
sekcji linków, aby łatwiej było zrozumieć proces powstawania produktu
końcowego.

TREŚCI DYDAKTYCZNE



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

How to create a handmade basket: https://www.youtube.com/watch?
v=GvpRI7A80JM
How to create a handmade handbag made from paper/bolso de bricolaje
hecho de papel: https://www.youtube.com/watch?v=rRzGQTy-qEc 
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