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SCENARIUSZ WARSZTATÓW FLORYSTYCZNYCH 
 

  

1. Tematyka zajęć 
„Kolejny krok w stronę kariery”. 

 

2. Charakterystyka adresata 
Zajęcia przeznaczone są dla podopiecznych WTZ nr 2 „Latarnia” w Rybniku. W grupie 

znajdują się osoby o różnych zainteresowaniach oraz umiejętnościach. Osiągnięcie 

wszystkich zamierzonych celów jest możliwe poprzez realizację działań zgodnych  

z życzeniami i propozycjami uczestników, ale także adekwatnych do ich indywidualnych 

możliwości i predyspozycji. 

 

3.  Czas i miejsce 
Siedziba WTZ. 

Czas trwania: maksymalnie 2 godziny. 

 

4. Cele ogólne: 
➢ rozwijanie zainteresowań, umiejętności i uzdolnień artystycznych uczestników, 

➢ zapoznanie z zawodem florysty oraz narzędziami, jakimi posługuje się w pracy. 

 

5. Cele szczegółowe:   
➢ dostarczenie motywacji do działania, 

➢ ćwiczenie umiejętności planowania działań, 

➢ ćwiczenie zdolności manualnych, 

➢ poznawanie różnych form artystycznych, 

➢ zdobywanie umiejętności w zakresie wykonywania czynności związanych  

z tworzeniem kompozycji kwiatowych i stroików ozdobnych, 

➢ rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

➢ rozwijanie twórczego podejścia do zadań,  

➢ rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności,  

➢ wdrażanie do pracy zespołowej, 

➢ podwyższanie własnego poziomu samooceny. 

 

6. Zasady pracy: 
➢ komunikacja z uczestnikami poprzez przywołanie przykładów z życia codziennego 

oraz zachęcenie ich do wyrażania własnego zdania, 

➢ pytania i odpowiedzi, 

➢ klarowanie poleceń, 

 

7. Metody pracy: 
➢ oparte na pokazie i obserwacji: pokaz zdjęć/obrazków, przedstawiających kompozycje 

kwiatowe, prezentacja narzędzi i materiałów florystycznych, 

➢ oparte na słowie: pogadanki, dyskusje, rozmowy, 

➢ oparte na praktycznym działaniu: naśladownictwo, ćwiczenia utrwalające. 

 

8. Formy pracy: 
• indywidualna,  
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• grupowa. 

 

9. Środki dydaktyczne: 
➢ narzędzia florystyczne, doniczki, wazony, pojemniki, świece, wstążki oraz inne 

materiały tekstylne, 

➢ albumy o tematyce związanej z przyrodą, florystyką, 

➢ kwiaty, sztuczne rośliny, kasztany, żołędzie itp.  

 

10.  Przebieg zajęć 
 

PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW 

• Powitanie oraz wprowadzenie do tematyki poprzez pogadankę i metodę skojarzeń.  

 

Co wam się kojarzy ze słowem florystyka? - Prowadzący spisuje wszystkie odpowiedzi 

uczestników na kartce. 

 

ĆWICZENIE 1 

• Zapoznanie uczestników z zasadami podstawowych technik pracy z wykorzystaniem 

narzędzi florystycznych i przestrzeganie zasad BHP; 

• Prezentacja kilku projektów – kompozycji kwiatowych  (zdjęcia, obrazki); 

• Po rozdaniu narzędzi pracy oraz materiałów oraz sprecyzowaniu do czego każdy 

element służy prowadzący zachęca uczestników do wykonania pierwszego zadania. 

 

ĆWICZENIE II 

• Poznanie zawodu florysty i specyfiki jego pracy – symulacja wyjścia do kwiaciarni; 

• Odegranie scenek. 

 

Uczestnicy wcielają się w rolę florysty pracującego w kwiaciarni, który wykonuje 

kompozycję kwiatową/ ozdobę dla klientów (w jego rolę wcielają się prowadzący zajęcia).  

 

✓ Pierwszym zadaniem jest przeprowadzenie rozmowy z klientem i zaproponowanie 

odpowiednich materiałów do wykonania kompozycji kwiatowej/stroiku; 

✓ Drugim zadaniem jest wykonanie kompozycji/ozdoby z pomocą prowadzących.  

 

• Podsumowanie ćwiczenia: omówienie, dyskusja. 

 

4. ZAKOŃCZENIE LEKCJI 

➢ Pytania uczestników oraz odpowiedzi prowadzących;  

➢ Wyznaczenie celów na kolejny dzień OTK; 

➢ Pożegnanie. 

 


