Fábián Erzsébet: MUNKATERV
Kézműves foglalkozás Általános Iskola alsó tagozatos gyermekei részére
Az elmúlt tanévben, 2-3. és 4. osztályos gyermekek jelentkeztek leginkább kézműves
foglalkozásra. A délelőtti tanítás és a napközis foglalkozások közti szabadidő hasznos
eltöltése érdekében több iskola is szervez külső cégekkel, kézművesekkel különböző
kézügyességet, fejlesztő tanfolyamokat.
A foglalkozásokon kézműves illetve művészeti szakköröket tartottunk. Ideális létszám: kb. 68 gyermek. Figyelmüket, koncentrációs képességüket úgy kötöttük le, hogy egy osztályból
alakítottunk ki párokat, kisebb tanulócsoportokat, akiket a munkafolyamatok alatt
természetesen cserélgettünk egymással. Fontos volt, hogy ne maradjanak el egymástól, a
munka menetétől és munkájuk folyamatosan ellenőrizhetőek legyenek.
Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának megvalósíthatósága szempontjából egységes
tanmenetet alakítottunk ki, amit menet közben rugalmasan kezeltünk, de mindig
odafigyeltünk, hogy:
•
•

az összetett munkák a korábban tanult alapműveletekre épüljenek,
a gyakorlat párhuzamosan haladjon az elmélettel.

Gyakorlat egy textiljáték készítő óra anyagából:
Anyagszükséglet: gyermekenként 1 darab körmöcske, kb. 3-4 dkg közép-vastag többszínű
pamut, fonal, gyapjú, cérna, tű, horgolótű. Folytatáshoz, állatfigurák rajza, fényképek 1-1
körmöcskével készített tárgyról, szalagról, masniról, stb..
¾ Az anyagok, pamutok megismerése, tapintással, simítással, a minőség
megkülönböztetése
¾ Gombolyagok készítése – lazán, nem túl szorosan
¾ A körmöcske kiválasztása – 3-tól 6-ágú-ig (ügyesebbeknek a 6 ágú ajánlása)
¾ A táblára felrajzolni a körmöcske ábráját és a fonal bevezetésének, bújtatásának
módját nyilakkal. Ezt minden gyermeknek megmutatni, kiskezével kezdje el, hibákat
együtt korrigáljuk. Ügyességüket folyamatosan dicsérni kell.
¾ Eredmény 8-12 cm hurka elkészítése (ahogy Ők hívják). Ezután, a kész henger
körmöcskéről való leszedése, eldolgozása kézzel, illetve csak a foglalkozásvezető
segítségével horgolótűvel, ügyesebbeknek tűvel varrva.
Hosszabb henger esetén kislányoknak hajpánt, masni, esetleg a következő órán elkészítendő
állatfigurák előkészítése. Ügyesebbek a következő órán állatfigurát is elkészíthetnek, a
kevésbé ügyesebbek, akiknek még gyakorolni kell a körmöcske technikát, azok csíkozhatnak
A körmöcskével, alapismeretként kb. 4-5 órát érdemes foglalkozni, hogy a gyermekek ne
unják meg, figyelmüket különböző állatfigurák, végtermékek, babák bemutatásával ébren
tudjuk tartani.
Minden általuk készített játékot, tárgyat elvihetik és testvéreknek, szülőknek és
nagyszülőknek örömére megmutathatják.
Körülbelül 45 percbe, illetve 1 órába ez a mennyiség fér bele, idősebbekkel lehet gyorsabban
haladni, de tapasztalatom alapján nem érdemes, mert nem marad meg bennük a folyamat,
illetve a következő óra varázsa.

