Pierwszy krok – małe krosna
AGATA RYCHCIK-SKIBIŃSKI – SCENARIUSZ WARSZTATÓW KREATYWNYCH

CELE GŁÓWNE
• Wytłumaczenie słów – krosna, kołowrotek, wątek, osnowa,
berdo, rękodzieło.
• Pokazanie jak wyglądają krosna – pokazanie zdjęć krosien.
• Budowanie relacji i szacunku do lokalnej tradycji i dziedzictwa
kulturowego, kreatywna praca indywidualna.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WARSZTATACH POWINNY
•
•
•
•

Przestrzegać ustalonych zasad.
Być otwarte na opinie i uwagi zespołu.
Skupić się na pracy i twórczo wykorzystać materiały.
Kreatywnie wykorzystać nabytą wiedzę.

FORMA PRACY
CELE SZCZEGÓŁOWE
• Pokazanie jak wyglądają krosna.
• Wytłumaczenie dlaczego krosien już dziś nie ma w domach –
informacja o rozmiarach urządzeń, zmianach technologii tkackiej.
• Budowanie pomostu między historiami przodków
i współczesnością.
• Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej, manualnej,
na małym przedmiocie.
CZAS TRWANIA
• 90 minut.

• Prezentacja gotowych mini krosien.
• Pokazanie elementów składowych, z których będziemy robić mini
krosna – kawałki grubej, twardej tektury, np. z pudełek. Część
dydaktyczna – zbudowanie mini krosien oraz stworzenie osnowy
i utkanie małej formy.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
•
•
•
•

Nożyczki.
Klej.
Bezpieczne plastikowe igły.
Kolorowe kawałki wełny.

PRZEBIEG WARSZTATÓW:
Część organizacyjna – wprowadzenie do tematu:
Przywitanie uczestników warsztatów. Wyjaśnienie nowych nazw
i wprowadzenie w świat krosien i tkanych tkanin. Ukazanie wyjątkowości tkanin ludowych i drogi ich powstawania.
2. Część zasadnicza – tworzenie mini krosien.
Instrukcja:
A. Wytnij z tektury prostokąt o wymiarach minimum 15×20 cm.
B. Wytnij z tektury 2 paski o szerokości około 1 cm i długości 15 cm.
Przyklej na prostokąt. Umieść w odległości około 1 cm
od krótszych krawędzi, jeden na górze, drugi na dole.
Dlaczego? – By stworzyć przestrzeń do przewlekania nici.
C. Wykonaj nacięcia (głębokie na 1 cm) na krótszych bokach
w równych odstępach niecałego centymetra.
D. Wybierz średniej grubości wełnianą nić o długości min. 1-1,5 m.
E. Przeciągnij nitkę przez nacięcia.
F. Koniec nitki zakręć 2-3 razy wokół ostatniego nacięcia.
Powstaną pionowe linie kilku nici.
G. Weź bezpieczną plastikową igłę. Nawlecz na nią kolorową
grubą wełnianą nić. Tuż przy oczku igły robimy supełek, by
nawleczona nić nie spadła.
H. Za pomocą bezpiecznej igły przewlecz nić przez pionowe
linie. Zrób to na zasadzie góra-dół (dzieciom mozna wyjaśnić
to na przykładzie „jak delfinek przeskakuje fale”
UWAGI:
• Nić – dobrze, by była to grubsza wełna, a nie cienka nitka.
Efekt tkania będzie szybszy i mniej pracochłonny.
• Jeśli w trakcie zmieniamy nici należy zadbać, by były tej samej
grubości. Uniknie się wtedy „ściśnięcia” tkaniny na skutek
różnej grubości i elastyczności nici.
• Jak połączyć ze sobą 2 nici? Po prostu połącz je za pomocą
supełka.
• Zasugeruj zabawę w naukę wiązania supełków, ponieważ dzieci
często mają problem manualny – nie potrafią robić supełków.
I. Na końcu każdej linii dwukrotnie zawiń nić na końcowej pionowej linii.
J. Czynność powtórz wielokrotnie. Gdy masz już utkaną całą
„wysokość” prostokąta – to święto!!! Musimy jeszcze zakończyć
proces tkania. Ostatnią pionową linię 2-3 razy okręć nicią i zdejmuj nić z bezpiecznej igły. Zrób supełek.
K. Jak zdjąć utkaną robótkę z kartonu? Nożyczkami przetnij górne
i dolne nici nawinięte na nacięciach.
L. Rozcięte nitki zawiąż na supełki ze sobą po 2 najbliższe/
sąsiadujące nici. Gdy nitki z dołu i z góry są bezpiecznie
powiązane – zdejmij robótkę z kartonu.
Praca ma na celu wykonanie mini krosien oraz wykonanie
mini robótki. Podczas pracy uczestnicy poznają technologię
tworzenia tkanin i sami sprawdzają się jako tkacze.
Uczestnicy wykonują pracę indywidualną – tworzą mini krosna –
czas ok. 30-40 min. oraz tworzą robótkę – czas ok. 30-40 min.
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Każdy z uczestników prezentuje efekt swojej pracy – projekt
autorskiej tkaniny. Sugerujemy, by nadać jej funkcję użytkową, np.
zakładka do książki, podstawka pod filiżankę, itp. Po dokonaniu
prezentacji przez uczestnicy zabierają swoje prace do domów.
Prowadzący podsumowuje pracę i podkreśla indywidualne koncepcje twórcze. Dziękuje uczestnikom za udział w zajęciach.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci
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PRZYKŁADOWY SZABLON MINI KROSNA
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