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Scenariusz zajęć „Szyjemy ekoplecaki” przeznaczone na zestawy 

do wypożyczania książka +niespodzianka 

 

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: 2 -4 godz. 

Cele zadania: 

- wykonanie ekoplecaków z przeznaczeniem na książki pożyczane z biblioteki, 

- wykonanie ekoplecaków przeznaczonych na zestawy – niespodzianki do 

wypożyczenia. Zestawy będą się składały z książki (1-2 egz.), gry rodzinnej oraz  

zagadek i quizów do rozwiązywania. 

- promocja biblioteki, gadżet, który może być np. formą podziękowania, nagrodzenia 

najbardziej aktywnych czytelników, wolontariuszy. 

- doskonalenie czynności z zakresu gospodarstwa domowego 

-  integracja społeczności lokalnej 

- edukacja w zakresie ekologii – recykling materiałów, wykorzystanie nieużywanych 

ubrań, pościeli, firan, guzików, przypinek, sznurków itp. 

- 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: 

- przeszkolenie przeprowadzone przez profesjonalistę z obsługi maszyn i hafciarki, z 

uwzględnieniem przestrzegania zasad BHP, pokazanie podstawowych technik szycia 

- pogadanka na temat możliwości ponownego wykorzystania niepotrzebnych 

materiałów – recykling, dlaczego warto być eko 

- prezentacja – instrukcja jak uszyć ekoplecak 

- praca samodzielna z maszyną i hafciarką 

Materiały i pomoce dydaktyczne  

- laptop i rzutnik do prezentacji 

- dwie maszyny do szycia 
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- hafciarka 

- tkaniny (0,5 mb tkaniny na jeden plecak) 

-nici 

- sznurek (3 m sznurka bawełnianego o grubości 8 mm na jeden plecak) 

- nożyczki 

- szpilki 

- ołówki, kreda lub kredka krawiecka 

- centymetr krawiecki 

 

Przebieg zajęć: 

I. Czynności organizacyjno – przygotowawcze. 

 

1. Zapoznanie uczestników z tematem i celem zajęć. 

2. Pokaz i omówienie przykładowych ekoplecaków. 

3. Wyjaśnienie procesu tworzenia ekoplecaka – prezentacja multimedialna. 

4. Omówienie przyborów i ich zastosowania. 

 

II. Część właściwa. 

 

1. Przygotowanie elementów potrzebnych do wykonania ekoplecaków. 

2. Odmierzanie materiału potrzebnego na uszycie plecaka. 

3. Cięcie tkaniny i podszywanie krawędzi. 

4. Łączenie elementów w całość. 

5. Wykonanie plecaka według własnego pomysłu. 

6. Wydrukowanie za pomocą hafciarki logo biblioteki na przygotowanych wcześniej 

kawałkach materiału. 

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

 

III. Zakończenie zajęć. 

 

1. Sprawdzenie wykonanego zadania. 

2. Prezentacja wykonanych plecaków. 

3. Podsumowanie przekazanych wiadomości. 

 

 

 

 

oprac. Sabina Skraba 

 



 
3 

 


