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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,  

wychowawców i terapeutów 
                                                                            na 

WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 

FILCOWANIE NA MOKRO I SUCHO 

 

w terminie 20 października 2016r. godz. 15:00 - 19:00  
(5 godzin dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter)
   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.10.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
1. Wprowadzenie uczestników w świat wełny i filcowania techniką na mokro i na sucho 
2. Zdobycie wiedzy na temat różnych rodzajów wełny i jej zastosowania.  
3. Zdobycie umiejętności tworzenia przedmiotów z filcu. 
Program: 
1. Z czego powstają cuda? – materiały i narzędzia i prefabryka do tworzenia biżuterii. 
2. Dlaczego wełna się filcuje? Technologia przetwarzania wełny od owcy przez czesankę 

po przędzę. 
3. Filcowanie na mokro: filcowanie perfekcyjnych kulek i wykorzystanie ich do tworzenia 

oryginalnych kolczyków. 
4. Jak powstają wałeczki z wełny tzw. dredy i kolorowe ślimaczki, które posłużą do wykonania 

biżuterii, ozdób torebek lub ubrań. 
5. Filcowanie na mokro -  zakładki do książki (wzór rewersem), filcowanie kwiatka (broszka). 
6. Filcowanie na sucho - podstawa: filcowanie zwierzątek. 
Uczestnik:  
zdobędzie wiedzę na temat filcowania techniką na mokro i sucho, nauczy się wykonywać przedmioty 
zdobiące torebki, ubrania, oraz pomocne w tworzeniu biżuterii 
Firma: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 
Trener: Danuta Nowak 
Kwalifikacje i doświadczenie. 
Danuta Nowak - pedagog, trenerka, rękodzielniczka. Rękodzieła, w tym filcowania nauczyła się podczas 
półrocznego stypendium w szkole ludowej Dansk Folkeskole w Brenderup w Danii w 2004 roku. Naukę tą 
kontynuowała u wielu nauczycieli z Danii, Norwegii, Finlandii, Anglii oraz Turcji. Uczestniczyła w sympozjach 
i pokazach rękodzieła za granicą. 
Od 2005 roku jako instruktorka filcowania zajęcia prowadziła na festiwalach, jarmarkach, pokazach,  
w placówkach oświaty, warsztatach terapii zajęciowej. Dla wszystkich grup wiekowych (od przedszkolaków 
po seniorów). 
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                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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