
W drugim semestrze roku szkolnego                  
2020 / 2021  w bibliotece szkolnej odbywały się zajęcia  
wyszywania i szycia ręcznego.  Zajęcia odbywały się 
dwa razy w tygodniu. Uczęszczały na nie dzieci z klasy 
III a  i IV a. Zajęcia prowadziła bibliotekarka szkolna, 
pani Elżbieta Kozłowska .  

Dzięki tym lekcjom uczniowie nabyli praktyczne 
umiejętności szycia ręcznego, wyszywania różnymi 
ściegami hafciarskimi / fastryga, sznureczek, ścieg 
okrętkowy/, naszywania aplikacji z różnych ścinków 
tekstylnych , wstążek, koralików i cekinów.



Dzieci nauczyły się też współpracy w 
zespole : pomagały sobie przy pracy, pożyczały 
przybory.  Pożytecznie i interesująco spędzały czas , 
odreagowywały też stres wywołany długim 
przebywaniem w domu podczas nauczania zdalnego 
i brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, 
nauczycielami i szkołą.

Powstało podczas tych zajęć wiele 
ciekawych prac o różnej tematyce, które pokażemy 
w tej prezentacji.



Żeby móc pracować dzieci na początku uszyły dla siebie poduszeczki do igieł. Potem było 
trudniejsze zadanie – wykonały zakładki do książek ściegiem fastrygowym z wykorzystaniem 
filcu i polaru oraz elementów pasmanterii.    Wystawa ich prac .



Tutaj dzielne hafciarki prezentują w sali biblioteki szkolnej swoje zakładki do książek .                                    
Od lewej : Jessica Wożniak  / klasa IV a/, Zosia Duczkowska , Ola Bilska i Zosia Kukułka  
/ klasa III a/.



Dziewczynki z klasy III a prezentują nowe prace . Były to zające wielkanocne 
z pisanką i żonkilem wyszyte na płótnie różnymi ściegami połączone z aplikacją tekstylną .

Pani Ela 
oprawiła potem 
te prace w 
ramki z tektury 
falistej. 



Będą pięknie prezentować się te ,, igłą malowane ’’ 
obrazki w domowej galerii.

W maju jest oczywiście – Dzień Mamy ! 
Z tej okazji  dzieci przygotowały dla nich 
niespodzianki . Każdy uczeń wyciął z filcu i polaru 
kwiat, który wyszył  i ozdobił aplikacjami z cekinów i 
koralików . Była to broszka dla mamy w kształcie 
kolorowego kwiatu z przypiętą agrafką.  
Prezentujemy je na poprzednim slajdzie.

Mamy były wzruszone tym prezentem !

Zosia Duczkowska i Jessika Wożniak 
prezentują prace z zającem.



Przed wakacjami , w czerwcu   dzieci  wymyśliły najpierw projekt wakacyjnej koszulki dla 
siebie. Potem  wycinały i układały wakacyjne elementy z polaru, ścinków tekstylnych i 
wstążek na jednobarwnych koszulkach. 
Tematem były owoce, lody, słońce, a nawet krajobraz z łódką.

Każdy miał inny pomysł, każdy z nich był ciekawy , niepowtarzalny i kolorowy !

Grupa dzielnie pracuje : /od lewej/
Julia  II a, Helena I Zosia z III a.



W czerwcu doszły do naszej grupy nowe dziewczynki : Helena z III a i Klaudia z II a.



18 czerwca 2021 r. 
Dziewczynki 
prezentują 
własnoręcznie  
wykonane prace: 
zakładki do książek i 
koszulki na lato.

To już nasze ostanie spotkanie. Miło nam się pracowało, dzieci wiele się nauczyły.
Ale za chwilę już wakacje . Do zobaczenia zatem. Może spotkamy się znowu we wrześniu ? 


