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OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także 

krótka charakterystyka 

podjętego działania) 

      Twórczość plastyczna jest, obok mowy i pisma, sposobem 
wyrażenia naszych myśli. Aktywność własna, a zwłaszcza swobodna 
ekspresja artystyczna, pozwala na zaspokojenie dążeń i potrzeb. 
      Dziecko wypowiada się w swój własny sposób. Tworząc, angażuje 
wszystkie sfery osobowości. Rozwijanie predyspozycji plastycznych w 
dużej mierze wspomaga rozwój i kompensuje braki w młodej 
osobowości dziecka. Sztuka bowiem pozwala wejrzeć w siebie, dlatego 
tak ważna jest jej rola. 
Mając na uwadze wymienione aspekty widzimy zasadność 
wspomagania uczniów w działalności plastycznej. 
    Stało się już, bez mała tradycją, że uczniowie naszej szkoły 
corocznie biorą udział w konkursach plastycznych o zasięgu 
międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim czy gminnym, 
zdobywając liczne nagrody  i wyróżnienia. W ramach wspierania „ 
młodych talentów” już od 2002 roku organizujemy w naszej szkole 
plenery malarskie pod hasłem „ Przybliżyć sztukę”  Plenery 
organizowane były  w Kazimierzu Dolnym, Janowcu , Nałęczowie, 



Lublinie i Żyrzynie. Uczestnikami plenerów są uczniowie Szkół 
Podstawowych z terenu naszej gminy.  Podczas pleneru uczniowie 
zwiedzali zabytki, uczestniczyli w lekcjach muzealnych, spotykali się z 
artystami i twórcami sztuki., zwiedzali galerie i wystawy.   
                                                                 

REZULTATY/KORZYŚCI  

Realizacja tego projektu pozwala na pozytywne oddziaływanie na 
dzieci, poprzez pracę w grupie. Wspólne przebywanie uczniów sprzyja 
integracji grupy, wymianie poglądów i doświadczeń. Nowe miejsca               
i nowe doświadczenia to również doskonała okazja do rozwijania 
pozytywnych zachowań społecznych. Nie bez powodu wybraliśmy 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Janowiec , jako miejsce pleneru. Walory  
krajobrazowe, zabytki i atmosfera miast, sprzyjała twórczym 
poczynaniom i inspirowała do twórczych poszukiwań. Uczniowie 
wykonali wiele wspaniałych prac, które zostały zaprezentowane 
podczas wystaw: w MDK ul. Gdańska w Puławach, Muzeum 
Nadwiślańskim – Spichlerz w Janowcu, MDK „ Pod akacją”                    
ul. Grodzka w Lublinie, Gminnej Bibliotece w Żyrzynie,  Galerii                     
„ Zielona” w Puławach , Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Żyrzynie. Plenery malarskie dostarczyły dzieciom wielu 
niezapomnianych wrażeń i umocniły ich zainteresowanie sztuką. 

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJ 

Jedynym problemem z realizacją jest pozyskiwanie środków 

finansowych. 

RADY I WSKAZÓWKI  

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w 

realizacji działania 

Bank Spółdzielczy w Żyrzynie , Urząd Gminy w Żyrzynie , Gminna 

Spółdzielnia w Żyrzynie. 

ZAŁĄCZNIKI 

(dodatkowe materiały 

uzupełniające) 

 

 

 


