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Cel projektu: 
Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynęło na podnoszenie 

jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym 
LSR, ponieważ warsztaty miały charakter  edukacyjny, 

rozwijający, kształtujący kreatywność i twórczość.  
Projekt związany jest z promocją lokalnych walorów, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
oraz poprawą oferty kulturalnej. 

Organizacja zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, 
wzbogaciła ich wiedzę i świadomość pochodzenia.



Uczestnicy projektu:
Uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krasnem, 

w tym uczniowie z orzeczoną 
niepełnosprawnością

21 uczestników 



Innowacyjność projektu:

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono 
warsztaty plastyczne ukierunkowane na zapoznanie się z 
techniką decoupage.  

Technika decoupage jest atrakcyjna i nowatorska . Polega ona 
na ozdobieniu przygotowanej powierzchni takiej jak szkło, 
drewno, metal czy tkanina wzorem wyciętym z papieru, 
serwetki papierowej, papieru ryżowego. Ozdabiane w ten 
sposób rzeczy sprawiają wrażenie ręcznie malowanych, 
niesamowity efekt końcowy potrafi zaskoczyć, a każdy jest 
pełen zachwytu pięknem malunków. 

Uczestnicy poznali historię i tradycję związaną z powstaniem 
techniki decoupage.



Wielkie przygotowania:



Wielkie przygotowania:



Kiedy wszystko gotowe, możemy 
zaczynać!







Spotkanie z pracownikiem Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krasnem 



Spotkanie z pracownikiem Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krasnem 

Miejscowość Krasne jest nie tylko malownicza, ale także 
pełna tradycji i lokalnych inicjatyw, niektórych już 

zapomnianych, albo mało propagowanych.   

Podczas tego wprowadzenia przedstawiono polskie 
tradycje bożonarodzeniowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem tradycji lokalnych. Spotkanie to było 
doskonałą formą motywacji oraz poszukiwania inspiracji 

swojej twórczości dla młodego pokolenia. 



Pani dyrektor – Renata Żmijewska 
przedstawiła krótką historię 
miejscowości Krasne





Spotkanie pierwsze – zapoznanie z 
techniką decoupage



Spotkanie pierwsze

Zdobienie drewnianych skrzynek, 
pudełek, herbaciarek metodą 

decoupage. 







Fotorelacja ze spotkania  



Fotorelacja ze spotkania  



Fotorelacja ze spotkania  



Fotorelacja ze spotkania  



Fotorelacja 





Efekty pracy są bardzo ciekawe, 
uczestnicy byli pod wrażeniem 

własnych umiejętności 







Skrzyneczki zdobione techniką 
decoupage







Spotkanie drugie
Zdobienie szkła

papierem ryżowym 

metodą decoupage



Wykonanie lampionów ze 
słoiczków 



Fotorelacja 



Fotorelacja 



Fotorelacja 



Efekty naszej pracy 





Spotkanie trzecie
Motywem przewodnim tego spotkania była problematyka 

dotycząca dewastacji środowiska. Podczas warsztatów 
przeprowadzono prelekcję na temat segregacji odpadów, w 

tym tworzyw sztucznych mająca na celu motywację uczniów 
do aktywnego uczestnictwa w działaniach zapobiegawczych 

dewastacji środowiska i rozwijania poczucia 
odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy 

ekologiczne. Poprzez zakupienie specjalnych pojemników do 
segregacji odpadów uczestnicy projektu w sposób 

ekologiczny segregowali odpady.

Uczniowie podczas tych warsztatów wykonali bombkę  
bożonarodzeniową. 









Wykonanie bombki 
bożonarodzeniowej 



Fotorelacja 





Fotorelacja 



Fotorelacja 



Fotorelacja 



Fotorelacja 







Efekty naszej pracy 





Podsumowanie 
Uczestnicy warsztatów, własnoręcznie wykonane prace 

otrzymali na własność. Wytwór  ten może być formą 
prezentu dla członków rodziny, czy ozdoby 

bożonarodzeniowej.  Dzieci przekonały się, iż nie tylko 
liczą się drogie prezenty, ale z odrobiną wysiłku można 
zrobić coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich. 

Mamy nadzieję, że poprzez te warsztaty odbiorą ważną 
lekcję na przyszłość, zapoznanie z techniką decoupage

nauczy nie tylko wielkiej staranności, ale może być 
inspiracją do tworzenia czegoś podobnego, co może 

stanowić formą zarobkową w przyszłości. 


