
PRACOWNIA
REKODZIELNICZA

Dziś zrobimy powtórkę informacji na temat różnych form
rękodzielniczych oraz materiałów. Będzie teoria oraz ćwiczenia do

samodzielnego wykonania.
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RĘKODZIEŁO – wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy,
posiadający walory artystyczne, najczęściej zawierający motywy

typowe dla kultury, w której powstał.
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Zadanie 1
Który z obrazków przedstawia pracę

rękodzielnika? .......................



GARNCARSTWO – jedno z najstarszych rzemiosł. Jest to rękodzielniczy
wyrób ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku.

Rzemieślnik zajmujący się garncarstwem to garncarz albo garncarka.
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Formy rękodzieła

Materiałem garncarskim
jest ...................

Zadanie 2
Na podstawie obrazków uzupełnij zdania.

 Warsztatem garncarza lub
garncarki jest  ...................
............................................



TKACTWO - dział przemysłu włókienniczego i rzemiosła zajmujący się wytwarzaniem tkanin
oraz ich wykończeniem. 

Surowcami, z których pierwotnie wytwarzano tkaniny były wyłącznie włókna naturalne,
pochodzenia roślinnego – len, konopie, bawełna, pokrzywa i zwierzęcego – wełna owcza,

kozia, wielbłądzia, lam. 
Tkanina powstaje przez połączenie dwóch, prostopadłych do siebie, układów nitek (osnowy i

wątku) według odpowiedniego splotu. Surowcem do produkcji tkanin jest przędza tkacka.
Osoba zajmująca się tkactwem to tkacz lub tkaczka.

Formy rękodzieła

Zadanie 3
Połącz słowa z obrazkami.

tkanina

krosno

wełna



DZIEWIARSTWO (robótki ręczne - szydełkowanie, roboty na drutach).
To proces wyrobu dzianiny za pomocą specjalnych narzędzi. 

Szydełkowanie, podobnie jak robienie na drutach, polega na przeciąganiu przez siebie na
różne sposoby pętelek nici. Różnica między szydełkowaniem a robieniem na drutach polega
na tym, że przy szydełkowaniu aktywna jest tylko jedna pętelka naraz, pętelki wykonane z

tej samej długości nici są dłuższe i korzysta się tylko z jednego narzędzia - szydełka, zamiast
dwóch drutów.

Formy rękodzieła
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........................................ się
specjalnym narzędziem

zakończonym haczykiem.

Zadanie 4
Na podstawie obrazków uzupełnij zdania.

 Do zrobienia na drutach
szalika potrzebujemy poza

włóczka ............................
drutów.



WIKLINIARSTWO – działalność obejmująca przetwórstwo wikliny[1]. Przetwórstwo wikliny to
rodzaj rękodzieła polegającego na wyrobie przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy,

naczyń, mebli, zwłaszcza ogrodowych i plażowych, nawet płotów i ścian) za pomocą
zaplatania wikliny.

Formy rękodzieła

HAFCIARSTWO – dziedzina włókiennictwa, obejmująca ręczne i maszynowe wytwarzanie
haftów. Haft to metoda ozdabiania tkanin, rzadziej skóry, filcu czy papieru, polegająca na

wyszywaniu na materiale (tle) wzorów za pomocą igły oraz nici i różnych dodatków. Haftuje
się ręcznie, czasem przy pomocy krosienek, przy użyciu tamborka, a także maszynowo.

Kobieta zajmującą się zawodowo wykonywaniem haftów na różnego rodzaju przedmiotach i
materiałach to hafciarka.


