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Opinia o programie nauczania plastyki
w klasach IV–VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”,
autorstwa Jadwigi Lukas i Krystyny Onak

Jadwiga Lukas i Krystyna Onak opracowały autorski program nauczania przedmiotu plastyka
przewidziany do realizacji na II poziomie edukacji. Powstał on w zgodzie z załoŜeniami
zawartymi w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół” (DzU nr 4, poz. 17, z dnia 15 stycznia 2009 r.).
Zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku, dotyczącym dopuszczenia do uŜytku szkolnego
programów nauczania: szczegółowe opisy treści i celów kształcenia oraz procedur ich
realizacji, z uwzględnieniem moŜliwości modyfikacji w zaleŜności od sytuacji dydaktycznej
i indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym. Do programu dołączono ponadto: opis
załoŜonych osiągnięć ucznia oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania pracy.
Program „Do dzieła!” jest ciekawą propozycją nauczania plastyki w klasach IV–VI
szkoły podstawowej. Pozwala nauczycielowi w interesujący i kreatywny sposób zaplanować
pracę ucznia, tak aby rozwijać jego umiejętności. Wskazuje sposoby twórczego
rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas zajęć plastycznych. Jego zaletą jest
duŜe

urozmaicenie

proponowanych

zadań,

dostosowane

do

róŜnych

moŜliwości

poszczególnych uczniów. UmoŜliwia to efektywną pracę zarówno z dzieckiem szczególnie
zdolnym, jak i z tym, które wykazuje mniejszą kreatywność.
Program składa się z 2 podstawowych części zatytułowanych Abecadło plastyczne
i Formy twórczości. KaŜda z nich podzielona jest ponadto na mniejsze fragmenty,
uporządkowane w tabeli zgodnie z następstwem poszczególnych etapów kształcenia.
Prezentowany plan pracy został skonstruowany w taki sposób, aby moŜna go było
dostosować do określonej siatki godzin. NaleŜy bowiem pamiętać, Ŝe na nauczanie plastyki
w szkole podstawowej (klasy IV–VI) MEN przewidziało 95 godzin, istnieje jednak
moŜliwość zwiększenia tego limitu, przez co liczba lekcji moŜe się zmieniać
w poszczególnych szkołach. Program zaproponowany przez autorki jest na tyle elastyczny, Ŝe
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umoŜliwia dostosowanie planu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb nauczyciela
i poziomu uczniów. Tematyczny układ treści nauczania pozwala dowolnie ustalać kolejność
i sposób realizacji omawianych zagadnień zgodnie z moŜliwościami czasowymi i własnymi
upodobaniami. To równieŜ stanowi niewątpliwą zaletę.
Właściwa

część

publikacji

poprzedzona

jest

wstępem,

w

którym

ogólna

charakterystyka programu zestawiona została z podstawą programową przedmiotu plastyka.
Dzięki przytoczeniu fragmentów rozporządzenia MEN oraz obszernemu komentarzowi
autorstwa Wojciecha Czapskiego i Kingi Łapot-Dzierwy nauczyciel samodzielnie moŜe
porównać przedstawione propozycje dydaktyczne z wytycznymi Ministra Edukacji
Narodowej. W dalszej części programu zamieszczone są równieŜ dyspozycje MEN
określające standardy, które powinien spełnić podręcznik dla II etapu edukacyjnego.
W obszernym fragmencie dotyczącym budowy podręcznika „Do dzieła!” autorki wykazują
zarówno jego zgodność z obowiązującymi normami, jak i integralność z przygotowanym
przez siebie programem nauczania.
Kolejny atut prezentowanej publikacji stanowi tabela zawierająca propozycje
realizacji treści dydaktycznych. Zagadnienia są w niej przejrzyście podzielone pomiędzy
poszczególne etapy nauczania (klasa IV, V i VI), a zatem takŜe dostosowane do poziomu
i moŜliwości twórczych danego rocznika. Tabela ułatwia pracę kaŜdemu nauczycielowi,
zwłaszcza Ŝe w zawartym w niej wykazie precyzyjnie określono liczbę jednostek lekcyjnych,
które moŜna przeznaczyć na omówienie danego tematu. Równie przydatne są propozycje
lekcji powtórzeniowych, które mogą być wykorzystywane w wybranym terminie i w dowolny
sposób.
Inny istotny element omawianego programu stanowi szczegółowa i klarowna
prezentacja celów edukacyjnych. Nauczyciel moŜe w niej odnaleźć praktyczne zasady, które
pozwolą mu prawidłowo i konsekwentnie zorganizować pracę z uczniami. Treści nauczania
są pogrupowane tematycznie w rubrykach: „Zagadnienia wiodące” i „Zagadnienia
szczegółowe”. Precyzyjnie określone cele znacznie ułatwiają wybór optymalnych metod
kształcenia. Te ostatnie zostały przejrzyście przedstawione w tabeli, co umoŜliwia ich proste
i jednoznaczne przyporządkowanie do odpowiednich zagadnień. Bardzo przydatny element
publikacji stanowi równieŜ spis reprodukcji dzieł artystycznych, które mogą zostać
wykorzystane podczas lekcji poświęconych historii sztuki.
W ostatniej części programu autorki określają kryteria oceniania oraz proponują
podział osiągnięć na podstawowe i ponadpodstawowe. Pozwala to na dokonanie
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odpowiedniej ewaluacji ucznia. Wszelkie wskazówki są bardzo istotne, naleŜy bowiem
pamiętać, iŜ ocenianie w przypadku zajęć artystycznych jest sprawą trudną i delikatną.
Autorki wskazują precyzyjnie, jakie wiadomości i umiejętności powinien opanować uczeń,
aby uzyskać odpowiedni stopień. Na tej podstawie kaŜdy nauczyciel moŜe opracować własny
system oceniania oraz zaplanować pracę z uwzględnieniem postępów danego ucznia.
Autorki podkreślają, Ŝe prezentowany program dostosowany został do potrzeb
współczesnej szkoły. Jego koncepcja zakłada bowiem ścisłą relację pomiędzy wiedzą
a umiejętnościami praktycznymi, do których naleŜą m.in. indywidualna ekspresja plastyczna
oraz współpraca w ramach grupy. Program zawiera propozycje realizacji najwaŜniejszych
tematów zarówno z teorii, jak z historii sztuki. Pozwala uczniom na zaznajomienie się
róŜnorodnością materiałów, narzędzi i technik plastycznych. Stwarza jednocześnie okazje do
wykorzystania zdobytych wiadomości w konkretnych działaniach artystycznych. UmoŜliwia
poznanie poszczególnych form twórczości i rozwija umiejętności niezbędne do interpretacji
dzieł wielkich mistrzów. Przygotowuje zatem dziecko do pełnoprawnego uczestnictwa
w kulturze i samodzielnego kontaktu ze sztuką, równocześnie kształtując postawy społeczne
charakteryzujące się tolerancją i szacunkiem dla poglądów oraz twórczej aktywności innych
ludzi. To szczególnie wartościowa cecha przedstawianej propozycji dydaktycznej.
W omawianym programie w bardzo ciekawy sposób zostały opracowane treści
dotyczące zagadnień z historii sztuki. Dzięki dostosowaniu do moŜliwości i zainteresowań
uczniów pozwala on na stopniowe wprowadzenie młodych ludzi w świat artystyczny oraz na
atrakcyjną prezentację wybitnych twórców z poszczególnych epok, działających zarówno
w Polsce, jak i na świecie. Program dostarcza nauczycielowi odpowiednich narzędzi do
objaśniania waŜnych terminów plastycznych, a przed dzieckiem otwiera moŜliwość
świadomego poznania i interpretacji najwartościowszych dzieł zarówno artystów z głównego
nurtu, jak i twórców ludowych.
Zajęcia opisane w publikacji pozwalają uczniowi na swobodne poszerzanie wiedzy
i harmonijne rozwijanie praktycznych umiejętności. W trakcie starannie zaplanowanych lekcji
uczy się on m.in. samodzielnie wykonywać prace plastyczne, dokonywać wyboru
najodpowiedniejszych środków wyrazu, oceniać dzieła własne i swoich rówieśników. Często
jest motywowany do poszukiwań innych źródeł informacji oraz do przezwycięŜania
trudności, jakie napotyka podczas działań twórczych. Wzbudzona zostaje w nim naturalna
ciekawość i pragnienie swobodnego wyraŜenia własnych opinii.
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Na uwagę zasługują w tym miejscu zadania zatytułowane „Potrafię to zrobić!”.
Stanowią one ciekawą propozycję dla uczniów szczególnie aktywnych i zainteresowanych
tematyką zajęć, a nauczycielowi umoŜliwiają efektywniejszą pracę z osobami zdolnymi.
Program nauczania „Do dzieła!” to dopracowana i atrakcyjna propozycja dla
nauczycieli i ich podopiecznych. Otwiera przed uczniem róŜnorodne moŜliwości rozwoju
umiejętności i poszerzania wiedzy. Pomaga mu uzyskać kompetencje niezbędne do
rozumienia sztuki. Przygotowuje do jej samodzielnego poznawania i interpretowania,
zarówno we własnych działaniach twórczych, jak i przy okazji obcowania z dziełami wielkich
mistrzów.
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