1.Kézműves

műhely munkaterve KEZMUVES/ kezmuves. Doc
(Vissza a tartalomjegyzékhez: ..\Tartalomjegyzék.doc - Kézműves műhely munkaterve
Rendesen meg kellene ezt is írni egyszer, de ez szinte egy másik Kapcsoskönyvet igényelne. Szerencsére itt tényleg jó
szakirodalmat találhatunk a könyvtárakban. Egyelőre csak egy régi munkatervet tudok mutatni, meg néhány, lomtárból
előkerült hajdani munkát. A kézműves foglalkozások csak néhány évig folytak, aztán kifogyott alóluk a pénz, iskolai
elszántság. A műhelyt Szávainé Imre Éva vezette.
A Széchenyi krt.-i Általános Iskola,(a Venturából történt átkonvertáláskor kissé megkeveredett) 1993. évi munkaterve
Foglalkozások helye: 17-es terem, illetve időnként a lány technika terem.
Foglalkozások ideje: 13, 3O - 18, OO, a csoportok óránként váltják egymást.
Kézműves műhely: 13, 3O - 16, OO - 18, OO
Foglalkozások összes ideje: heti 22, 5 óra
Előkészítés, anyagbeszerzés: heti 3 óra
Alkalmanként az alsós technika órák is helyet biztosítanak a kézműves foglalkozásoknak.
A szövőműhely állandó résztvevőkkel, szakkörszerűen dolgozik, egész éves, egymásra épülő tanmenettel.
A kézműves műhely heti hat foglalkozásán fél napközis csoportok vesznek részt, előre meghatározott beosztás szerint.
hasonló tárgyakat készítenek a különböző csoportok más és más nehézségi fokon. A gyékényezés során, pl. a kisebbek
babákat, a nagyobbak állatokat. A foglalkozások tematikája pedig rövidebb, hosszabb sorozatokra épül. Az ünnepek előtt
egy-egy alkalomra szóló foglalkozásoknak is helyet ad. / Mikulás, Télapó, Márc. l5, Anyák napja stb./ Ilyenkor a napközis
nevelő kíséretében egész csoportok vehetnek részt a foglalkozáson. Bizonyos tárgyak egész foglalkozás alatt készülnek el,
bemutatás alapján, más foglalkozásokon közvetlen vezetéssel csak az alaptárgy készül el, utána önállóan folytatják a
munkát, vagy más változatokat is készítenek.
A foglalkoztatott csoportok létszáma: Szövőcsoport: 14 - 2O fő
Kézműves csoport: 1O - l4 fő foglalkozásonként.
Csoportbeosztás terv
A csoportok beosztását a következők figyelembevételével kell megtervezni:
A foglalkoztatott gyerekek száma kisebb, mint a napközis csoportok létszáma /. A technikák elsajátítása 10 - 14 fős
csoportokban történhet. /
Minden gyereknek lehetőséget kell biztosítani, hogy egy-egy foglalkozáson részt vehessen.
Bizonyos témára több, másokra kevesebb a jelentkező. / Tehát pl. agyagedényeket 2OO, gyékénybabát csak 2O gyerek
szeretne készíteni.
Az első év végére kialakult a gyerekek, csoportok beosztásának leggazdaságosabb módszere. A műhelyvezető minden
tematikusváltás előtt körbemegy a napközis csoportokban, felméri az érdeklődést, elkészíti a csoportbeosztást, illetve
időpontokat ad az egyéni jelentkezőknek.

2.Szövőműhely
A szövés alapjai. /Egyszerűbb fonások, szövés kézzel, madzagszövővel, papírlapon/. Felvetés a szövőállványra, sima szövés.
Mintázás. /Mintakendő készítés/. Tervezés / Csíkozás, farkasfog, rozmaring, csomózások, stb. / Kis darabok tervezése,
szövése. Közben a csoport másik fele kereten gobelinszövést tanul. Szükséges eszközök:
Rendelkezésre álló eszközök: 8 db álló szövőállvány, 4 db fekvő asztali szövőszék. 2O db szövőkeret.
Éves anyagszükséglet:
Felvetőfonal: 6 kg 2 OOO Ft
Gyapjúfonál: 4O kg 2O OOO Ft
Összesen:
22 OOO Ft
Tematika:
Szövés egyszerű eszközökkel. Kézzel, egyszerű fonások, madzagszövés, szalagszövés, szövés keménypapír lapon. Felvetés
a szövő állványra, sima szövés. Tervezés, mintázás. Fogazás, csíkozás, rozmaring, szumák. Mintakendő szövése. Kis
darabok tervezése, szövése. Tarisznya, párna. Nagyobb munkák készítése saját fonalból.
Kézműves műhely
Rendelkezésre álló eszközök:
Kéziszerszámok. Ollók 15 db, szabász ollók 10 db, cikk-cakk olló 2 db, ár, tűkészlet, gyöngyfűző tűkészlet.
Szabályozható hőfokú villanyrezsó
Amit vásárolni kell:
Kerámia
Agyag (50 kg) 1000 Ft
Kis edények felrakása hurkákból. Plakettek. Kis ékszerek. /Mázazás/. Kis szobrok. Ékszerek készítése hőre keményedő
gyurmából. / 5 fogl./.
Hőre keményedő gyurma 2 OOO Ft
Szalma Fonott ékszerek. / 1 fogl./.
Virágkötészet
Szárazvirágok nád rácsra, természetes termésképek egyszínű és színes alapon. Színes termésképek. Szárazvirágok tartóra,
vászon alapra. / 5 fogl. /
Fa karikák
2 4OO Ft
Vászon 5 m
1 OOO Ft
Parafa dugó
2OO Ft
Folttechnika /Patchwork/ Terítő, párna, / 3 fogl./.
Textilképek: Vázlatkészítés, rávarrás, domborítás, hímzés, beszövés, stb. / 4 fogl./.
Rongybubák: Lakatos Lilla nyomán / 3 fogl./.
Batik: Kötözős technika, viaszos technika. Vázlatkésztés, képekfogl./.
5 kg viasz
1 OOO Ft
2O m vászon
5 OOO Ft
Textilfesték
2 OOO Ft
Gyöngyfűzés: Karkötők, nyakláncok, ékszerek. / 3 fogl./.
1 kg gyöngy
1 2OO Ft
Papírhajtogatás / 2 fogl./.
Színespapír készletek
2 OOO Ft

Mintás csomagolópapírok
Alkalmi játszóházak /A napközis tanárok segítségével /.

5OO Ft

Mikulás + Papírmikulás, textilmikulás.
Vatta, kartonanyag, piros keménypapír.
8OO Ft
Karácsony + Karácsonyfadíszek, tündérek, szalmadíszek, diótündér, papírcsillagok.
Szalma, fehér és színes papírok.
5OO Ft
Farsang + Szemüveg, álarckészítés
Papír, kalapgumi
2OO Ft
Húsvét + Tojásfestés, papír tojástartók, textil nyúl
Karton, papír, festék
4OO Ft
Egyéb anyagok:
Rajzlapok
5OO Ft
Technokol ragasztó
1 OOO Ft
Cérna, himzőfonal
5OO Ft
A rajzszertárból használható eszközök: Rajztáblák, ollók, rajzeszközök, fóliák /agyagozáshoz/, kések.
A két műhely szükséglete összesen: 48 2OO Ft
Természetes anyagok
Bábok sásból, gyékényből, sóvirágból
Csuhébábok
Foglalkozás: Állatok sásból, gyékényből,
Edények csuhéfonatból
Ékszerek magvakból
Azokat az anyagokat, ahol nem jelöltük az árakat, magunk gyűjtjük. Gyékényt a Piroska útról, a Fészek áruház melletti
gyékényesből, a csuhét a Palotási Ág. kukoricatáblájáról, sást, kákát a Tisza árteréről.
Domborművek lenyomatokból, kis állatfigurák
Sodrás, gömbölyítés, gyöngykészítés
Edénykészítés szétnyomkodással
Edénykészítés agyaghurkákból
Edénykészítés forma segítségével
Textil
Sodrás
Fonások
Körmönfonás
Szalagszövés
Szövés kereteken / Kis tarsolyok /
Szövés széken
Szárazvirág szőttes
Filc
Rongybubák
Posztótarsolyok
Ujjbábok
Kis bubák (Kabala figurák)
Gyöngyfűzés
Két szálas fűzés
Gyöngyszövés
Batik
Kötözés
Viaszolás
Papír
Hajtogatás
Madarak, lepkék
Zacskóbábok
Mozgatható figurák Milton kapoccsal
Krepp tündérek
Csapkodó szárnyú madár.
Papírtündérek papírcsíkból, sablonból.
WC papír hengerbábok.
Hőre keményedő gyurma ékszerek, kabala figurák.
Ünnepnapok
Karácsony: szalmadíszek, toboz, dióbaba, diómadár, titok-dió (Egy papírcetlin egy kívánság van benne. Nem szabad
felnyitni!)
Papírcsík díszek, papír tündérek,
Húsvét: tojásfestés

3.Kézműves foglalkozások

3.1Kézműves program
Feladatfelsorolás néhány illusztrációval. Az illusztrációk egy része szakirodalomból való.
Fonások
Körmönfonás szarvacskával 1 (Körmönfonó)
Körmönfont karkötő 2-3.
Körmönfonás kézzel 1
Szalagszövés madzagszövőn 4. (Madzagszövők)
Szövés széken 3
Kisszőnyeg
Mintázási technikák
Csíkritmusok
Farkasfog
Szárazvirág szőttes 4
Filcből varrott tárgyak 4
Illatos szív
Ujjbábok
Posztótarsolyok 4 stb.
Kis bubák (Kabala figurák) 3
Gyöngyfűzés1
Két szálas fűzés 1
Gyűrű 1
Karkötő 2
Állatfigurák 3
Gyöngyszövés 4
Batik
Kötözés 2
Viaszolás 3
Papírhajtogatás 1

Szövés kereteken / Kis
tarsolyok / 3

Termésbábok 1

Sodrás 1
Hármas fonás 1

Rongybubák kötözős
technikával 2

Csuhébábok 1
Szárazvirág díszek 3

Karácsonyfadíz drótbóltextilből

Ppapír tündérek,
karácsonyfára

Papírcsík karácsonyfa díszek

Gyékény-csuhé bábok

Mozgatható szárnyú madár, lepke
sablon alapján. 1.
Zacskóbábok 1
Mozgatható figurák Milton kapoccsal 3
Krepp tündérek 2
Papírtündérek papírcsíkból, sablonból. 1
Papír-henger bábok. 1
Hőre keményedő gyurma ékszerek, kabala figurák. 3
Ünnepnapok
Karácsony: szalmadíszek, toboz, dióbaba, diómadár, titok-dió (Egy
papírcetlin egy kívánság van benne. Nem szabad felnyitni!)

Cserép kosarak

Fonal kosár

Gyékény lovacskák

Gyékény kosár

Pókszövés

Mákfejű csuhébáb

Napocska szövés

Raffiaszívek anyák napjára.

Papírragasztás báb.

Húsvét: tojásfestés

Dióhéj báb
Nemez gömbök

Filcmadár

Filc darazsak

Fagömb fejű angyalkák

Fűbáb

Gyékényangyalkák

karácsonyfadísz
papírkivágatok

Karácsonyfadísz drótból,
textilből

Tobozdísz
karácsonyfára

Levélkép

Növényi szőttes
Pólyásbaba

Tobozdísz

Tojásfestés
Sóvirág tündér

Egyéb kézműves munkák
A képeket Taliándörögdön készítettem.

Három nemez munka a Szórakaténusz
műhelyéből.

Nemeztarsoly

Foltvarrások az Alternatív Pedagógusképző
Műhely Bornemissza Eszter vezette csoportjától.
A munkák batikolt vászonból készültek

Termésképek a Prizma Ált. Iskola és Óvoda
Logopédiai szakszolgálatától.

Nemez gömbök

Nemez ékszerek

Szárazvirág kötés (Nők Lapja cikk másodközlése)

Virágüzletekben, piacokon sokféle
szárazvirágcsokorral alálkozunk. A
virágüzletekben mesteri, különféle egzotikus
növényi elemekkel kötött kompozíciókat
kínálnak, a piacokon leginkább tarkabarka
csokrétákat árulnak. Van, aki borzongva
gondola porfogó száraz növényekre, van,
aki örül, hogy nincs vele gond, nem hervad
el soha

Mint mindennek, ennek a műfajnak is megvan a maga szerepe,
s ha ennek megfelelően alkalmazzuk, a szárazvirág kellemes
díszítőeleme lehet környezetünknek. Vannak olyan lakóterek,
ahová kevés fény jut: a hall, az előszoba, az előtér, a szoba sötét
sarka, ahová némi világítással kiegészítve ízléses szárazvirágkompozíciókat helyezhetünk el. Nem kell megvárni, amíg belepi
a por e csokrokat, időnként portalaníthatjuk, de ha már kifakulnak és az apróbb hajtásokon is megül a por, dobjuk ki, és
vegyünk, vagy kössünk újakat! Ha jól körülnézünk kertünkben, a
réten, az erdőszélen, sokféle növényről derül ki, hogy tündéri
szárazcsokor készíthető belőle. Nem beszélve arról, hogy az
ajándékba kapott mini rózsacsokrot vagy egy-egy rózsaszálat is
tartósítani tudunk szárítással.

Mikor gyűjtsük?
A legjobb, ha kora délelőtt - amikor felszáradt már a harmat -,
napos időben szedjük le a növényeket. Metszőollóval úgy vágjuk
le a virágszárakat, hogy a növény tövét, az átteleléshez szükséges
részeket ne sértsük meg. Csokorba kötés előtt a felesleges
leveleket távolítsuk el. Kötözéshez rafiát vagy kötözőzsinórt
használjunk, de egyszerűen befőttesgumival is összefoghatjuk a
csomókat.

Házi szárítás
A családi házak padlása a legmegfelelőbb, ahol a harmincnegyven fokos nyári melegben, szellős helyen gyorsan száradnak
a növények, és így a színük is jobban megmarad. De ugyanúgy
megfelel egy széljárta, fedett terasz, fáskamra; pajta vagy
kocsiszín is. A csomózott növényeket fejjel lefelé függesztve
akasszuk fel az árnyékos, szellős helyen, így száradás után a
szárak egyenesek maradnak, s a virágfejek formája sem változik
meg. Folyamatosan ellenőrizzük a csokrokat, mivel a száradás
közben a csomók összeesnek, s ha nem kötjük azokat szorosabbra, egyes szárak kihullhatnak.
Akkor száradtak meg teljesen, ha már érintésre zörögnek. Így már elrakhatók a virágszegény téli hónapokra.
A fűféléket általában nem felfüggesztve szárítjuk, hanem vázába rendezzük el, hogy a csokornak természetes formája legyen.
A sikeres szárítás titka megfelelő légmozgás és a kellőképpen meleg hőmérséklet. A száradáskor a növényekből elpárolgó
nedvesség - amennyiben nincs légmozgás - pára formájában újra lecsapódik, és ez kedvez a gombák megtelepedésének, emiatt elszíneződhet mind a szárrész, mind a virágzat. A szárításnak még sokféle módja van, de azok inkább az ezzel
hivatásszerűen foglalkozók szakmai fogásai: lehet szárítani fonó homokban, tartósítani virágszárakat glicerinnel, párolgást
gátló bevonatokkal, színtelen lakkal is.

Hol tároljuk?
Felhasználásig kartondobozokba, selyempapírrétegek között, pormentes helyen tartsuk a szárított növényeket! A
szárazvirágok több évig eltarthatók, a növényfajoktól függően. A vadon termő fűfélék vagy a nád szinte korlátlan ideig
megőrzi szépségét, a lédús növények viszont könnyen töredeznek, és gyorsan kifakulnak. (SZABÓ ILDIKÓ TÁJ- ÉS
KERTÉPÍTÉSZ)

Csuhébábok

