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KONCEPCJA: Sztuka i umiejętności 
twórcze w STE(A)M 
 
 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Uczniowie uczą się sztuki I plastyki, ponieważ mogą one wnieść kreatywne 

umiejętności i pogłębić wyobraźnię, zwykle w formie wizualnej. Sztuka może 

być rozwijana i udoskonalana w określonych kierunkach, takich jak malarstwo, 

rzeźba i nie tylko. 

 

Podczas zajęć uczniowie wykonają swoje „małe dzieło sztuki” naturalnymi 

kolorami, aby rozwinąć kreatywność, poszerzyć perspektywy, ale także 

wyciszyć i zbudować wrażliwość. Sztuka odnosi się do permakultury. 

Stworzenie ogrodu permakulturowego wymaga wyobraźni i kreatywności, a 

także wcześniejszego zaplanowania projektu. 

 

Permakultura polega na samowystarczalności. Na zajęciach plastycznych 

dzieci generują naturalne kolory, wykorzystują ekologiczne materiały z 

recyklingu, dzięki czemu samowystarczalności uczą się w praktyce. Można 

tutaj wykorzystać system grywalizacji - działania, które można wykorzystać do 

stworzenia filmu: „Świat naturalnych kolorów”; „Projektowanie ogrodu 

mandali”; „PermaculturArt: Tworzenie sztuki z naturą”. 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Koncepcja ta jest bardzo dobrze powiązana z kilkoma zajęciami w Systemie 

Grywalizacji (np. Malowanie T-shirtów w naturalnych kolorach czy tworzenie 

sztuki poprzez naturę, ale także tworzenie ogrodu Mandola, gdzie potrzebna 
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jest także kreatywność i umiejętność planowania). Poniżej wymienione są te 

zajęcia: 

 

• “Świat naturalnych kolorów” 

• “Projektowanie ogrodu mandali” 

• “PermaculturArt: Tworzenie sztuki z naturą” 

 

Koncepcja może być również powiązana z ćwiczeniem „Idealna gra w 

ogrodzie kuchennym”, w którym uczniowie poznają naturalne kolory różnych 

roślin i warzyw podczas gry na świeżym powietrzu w ogrodzie permakultury. 

Uczniowie mogą wybrać kilka roślin (na przykład te, które posadzili w ogrodzie 

permakultury) i opowiedzieć, jak tworzyć z nich naturalne kolory, gdyż 

posiadają już wiedzę na temat tworzenia naturalnych kolorów (wzieli udział w 

zajeciach na temat tworzenia naturalnych kolorów). 

 

Inną opcją mogłoby być przedstawienie przed kamerą naturalnych kolorów 

bawełnianych T-shirtów i krótki opis tego, jak powstały, z naciskiem 

opowiedzeni skąd wzięły się te naturalne kolory, co przedstawia obraz, do 

czego się odnosi , dlaczego został namalowany (w tym przypadku ważna jest 

kreatywność i wyobraźnia uczniów). 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Po zajęciach z tworzenia naturalnych kolorów i / lub po zajęciach z tworzenia 

sztuki poprzez naturę, uczniowie mogą wybrać jedną ze swoich prac, o której 

opowiedzą w filmie. 

 

Jeśli grupa wybierze tylko jedno „dzieło sztuki” do omówienia przed kamerą, 

może przeprowadzić krótką burzę mózgów, aby porozmawiać o swoich 

emocjach związanych z tym, co widzą na zdjęciu / koszulce (na przykład, czy 
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im się podobają kolory, wizja, to, co widzą na zdjęciu, czy obraz emanuje 

dobrymi / złymi emocjami itp.).  

Ćwiczenie to rozwija konstruktywną dyskusję, wymianę opinii na zadany 

temat. Po burzy mózgów, uczniowie mogą napisać plan na film, następnie 

scenariusz, a następnie stworzyć harmonogram produkcji. 

Dodatkowo, w filmie dzieci mogą odnieść się do dzieł sztuki, które lubią, do 

artystów, których podziwiają. Film można przeplatać zdjęciami z internetu, 

prezentującymi także słynną sztukę, o której mówią uczniowie. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie będą pracować w jednej dużej grupie lub w małych grupach (w 

zależności od tego, ilu jest w klasie). Dzięki burzy mózgów będą mieli okazję 

wyrazić siebie, a także wysłuchać pomysłów innych uczniów. 

Ważną częścią przygotowania do filmu będzie kreatywność i wrażliwość 

uczniów na sztukę.  

Dodatkowo każdy będzie mógł porozmawiać o swoich uczuciach, 

zdecydować, czy podoba mu się ta sztuka, czy nie.  

Dzieci dowiedzą się więcej o sobie nawzajem, opowiadając o swoich 

ulubionych artystach i rodzaju sztuki. 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

Pojęcie „Sztuka i umiejętności twórcze w STE(A)M” jest związane z 

przedmiotami ścisłymi i permakulturą. Studenci będą uczyć się poprzez sztukę 

(poprzez praktyczne zajęcia z tworzenia kolorów, malowanie koszulek, 

rysowanie rysunków), naturalnego projektowania (praktyczne zajęcia z 

tworzenia kolorów), chemii (łączenie kolorów, tworzenie naturalnych kolorów) i 

technologii (produkcja filmowa). 
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Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności humanistyczne i plastyczne 

(kreatywność, ocenianie, krytyka artystyczna, wrażliwość), umiejętności 

naukowe poprzez obserwację i badania, a także umiejętności planowania, 

organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji interpersonalnej, budowania 

zespołu. W ramach tego działania rozwijane będą również umiejętności 

technologiczne w zakresie produkcji medialnej i używania kamery / programu 

do tworzenia filmów. 

 

 


