
Scenariusz zajęć „Szyjemy krynicką kropelkę” 

 

Dla kogo? 

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla młodzieży (od 12 r.ż.) jak i dla osób starszych, które 

chcą nauczyć się podstawowych prac na maszynie do szycia oraz hafciarce. 

 

Czas i miejsce pracy: 

Zajęcia będą odbywać się w bibliotece Gminy Krynica-Zdrój oraz jej filiach. Przewidywane 

jest kilka spotkań, w zależności od liczby zaineresowanych osób oraz tempa pracy.  

Czas trwania jednego spotkania to: 1,5 -3 godz. 

 

Cele zadania: 

- wykonanie sensorycznych maskotek – Kropelki – bohaterki opowieści o historii Krynicy dla 

dzieci. Sześć większych kropelek posłuży bibliotece i jej filiom jako pomoc dydaktyczna 

podczas prowadzenia zajęć z dziećmi – czytania kamishibai pt. Krynicka Kropelka. Mniejsze 

maskotki przeznaczone będą na promocję biblioteki, podziękowania, bądź też nagrody dla 

najbardziej aktywnych małych czytelników, osób biorących udział w konkursach, 

wolontariuszy. Maskotka Kropelki będzie także nagrodą w konkursie o historii lokalnej, 

zorganizowanym dla dzieci przez współpracujące z Biblioteką Stowarzyszenie Miłośników 

Krynicy. 

- doskonalenie czynności z zakresu gospodarstwa domowego 

- integracja społeczności lokalnej 

- nauczenie uczestników podstawowych metod szycia (zapoznanie z maszyną, ściegami itp.) 

oraz pracy z hafciarką 

- rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni 

- rozwijanie umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi 

- doskonalenie sprawności manualnej. 

 

Metody i formy pracy: 

- prezentacja – przykłady, wykaz materiałów, które można użyć do uszycia kropelki, mini 

tutorial 

- praca samodzielna z maszyną i hafciarką 

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:  

- laptop i rzutnik do prezentacji 

- dwie maszyny do szycia 

- hafciarka 

- tkaniny – niebieska, ewentualnie wykorzystanie materiału o różnej strukturze np. polar, 

polar minky, moher, frotte, plusz itp. 

- czarna i czerwona mulina na wyszycie oczu i buzi 

-nici 

- nożyczki 



- szpilki 

- ołówki, kreda lub kredka krawiecka 

- centymetr krawiecki 

-ścinki gąbki, wata do wypełnienia 

-do wypełnienia rąk i nóg - szeleszcząca folia, ziarenka grochu, dzwoneczki itp. 

- różnego typu dekoracje (w zależności od preferencji autora ewentualnie projektu) np. 

kokardki, pomponiki, kryształki samoprzylepne, ruchome oczy 

-niebieska tasiemka na zawieszkę 

- papier na wykrój 

 

Przebieg zajęć: 

I. Czynności organizacyjno – przygotowawcze. 

 

1. Zapoznanie uczestników z tematem i celem zajęć. 

2. Wyjaśnienie procesu tworzenia maskotki – prezentacja multimedialna. 

4. Omówienie przyborów i ich zastosowania. 

 

II. Część właściwa. 

 

1. Przygotowanie elementów potrzebnych do wykonania maskotek. 

2. Odmierzanie materiału potrzebnego na uszycie kropelki. 

3. Cięcie tkaniny i podszywanie krawędzi. 

4. Łączenie elementów w całość. 

5. Wydrukowanie za pomocą hafciarki logo biblioteki na przygotowanych wcześniej 

kawałkach materiału. 

6. Naszycie naszywki z logiem biblioteki, ręcznie lub na maszynie. 

 

III. Zakończenie zajęć. 

 

1. Sprawdzenie wykonanego zadania. 

2. Prezentacja wykonanych maskotek. 
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