
 

 

 

 

 

Scenariusz zajęć 

 - Zwiększam kompetencje - Odkrywam kreatywność – 

 

Opracowanie: Magdalena Paluch, pedagog i doradca zawodowy II LO w Jaworznie 

 

Cele:  

1. Uczniowie zwiększą poczucie kompetencji w zakresie kreatywności.  

2. Uczniowie zdiagnozują, w jakich warunkach, są najbardziej twórczy.  

3. Uczniowie poznają techniki i sposoby stymulujące twórczość. 

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne 

Warunki niezbędne do realizacji: stoliki poustawiane po dwa dla podgrup liczących 4-5 osób 

Materiały: kartki A3 , kredki, worek z przedmiotami codziennego użytku (przynajmniej 18 

przedmiotów), taśma klejąca (4 rolki). 

Uwagi wstępne: Po pierwszych 2 zadaniach wprowadzających („Podział na grupy” i „Do 

czego potrzebna nam kreatywność”) następują trzy zadania pokazujące konkretne techniki 

wspomagające twórczość:  

• wychodzenie poza schemat (ćw. 2),  

• myślenie rozbieżne (ćw.3),  

• wykorzystywanie asocjacji i skojarzeń (ćw. 4).  

Kolejne ćwiczenia wykorzystują nabyte wcześniej umiejętności i dają możliwość twórczego 

eksperymentowania.  

Początek zajęć i podział na grupy (5 min): Poproś uczniów aby dobrali się w 4-5 osobowe 

zespoły i wybrali stanowiska pracy.  

1. Do czego potrzebna nam kreatywność.  

Zrób wprowadzenie do tematyki zajęć zgodnie (z załącznikiem nr 1). Poproś uczniów, by 

zastanowili się do czego potrzebna jest kreatywność. Rozdaj kartki po jednej dla każdej grupy. 



Powiedz, by w ciągu 2 minut wymyślili i zapisali jak najwięcej zalet (grupy po lewej stronie 

sali) i wad (grupy po prawej stronie sali) kreatywności. 

Po upływie 2 minut poproś o odczytanie argumentów (najlepiej na zmianę: jeden argument za, 

jeden przeciw). Zapisz je na tablicy. Zapytaj, jakie wnioski można wyciągnąć z tej wymiany 

argumentów.  

Uwaga: Jeśli uczniowie sami o tym nie powiedzą, to zwróć ich uwagę na to, że współczesny 

rynek pracy coraz bardziej nastawiony jest na innowacje i nowe pomysły, gdyż one zapewniają 

konkurencyjność. Klienci szybko się nudzą i potrzebują nowości. Ponadto pracodawcy chcą, 

by pracownicy bez ich pomocy rozwiązywali stawiane przed nim problemy, co wymaga 

twórczego podejścia.  

2. Wychodzenie poza schemat: 

Powiedz, że zajmiecie się teraz rozpoznawaniem kreatywnych sposobów działania. Rozdaj 

każdemu uczniowi po 6 zapałek. Zadanie polega na ułożeniu jak największej liczby trójkątów, 

których bok wynosi długość jednej zapałki. Daj im 2 minuty na rozwiązanie zadania. Następnie 

poproś, by osoby którym się udało, powiedziały jak to zrobiły. Rozwiązaniem jest czworościan 

foremny (3D). Spytaj uczniów, co musieli zrobić, by dojść do rozwiązania. O ile uczniowie 

sami tego nie powiedzą, skomentuj: „Twórcze rezultaty wiążą się z wyjściem poza utarty 

schemat myślenia.”  

3. Myślenie zbieżne i rozbieżne. Zaproś uczniów do kolejnego ćwiczenia i opowiedz 

następującą historię.  

(Pewien mężczyzna miał ogromną willę. Aby zabezpieczyć się przed złodziejami kupił także 

dużego obronnego psa. Niestety pies z uwagi na chorobę krtani nie szczekał. Co może zrobić 

właściciel w takiej sytuacji?)  

Zbierz pomysły uczniów i zapisz je na tablicy. Zapytaj, czym różniło się to ćwiczenie od 

poprzedniego? Spytaj, ile rozwiązań możliwych było w pierwszym zadaniu, a ile w drugim. 

Wprowadź rozróżnienie na myślenie zbieżne (poszukiwanie jednego właściwego rozwiązania, 

jak w pierwszym ćwiczeniu) i rozbieżne (tworzenie wielu różnych rozwiązań). Myślenie 

rozbieżne jest kolejną cechą kreatywnego sposobu działania. Istnieją zadania, które z natury 

wydają się być zbieżne (np. niektóre zadania matematyczne).  

 

4. Praca nad rozwiązaniem – asocjacje.  

Poproś, by uczniowie w ramach swoich grup wymyślili różne pytania problemowe (od 5 do 10 

pytań/grupę), na które chcieliby znaleźć odpowiedzi.  

Pytania powinny zaczynać się od „Jak”.  

Powinny to być kwestie istotne dla uczniów, np. „Jak przygotować się do matury?”, „Jak 

zarobić na nowy komputer?”, „Jak dostać się do szkoły teatralnej?”, „Jak sprawić, by chodzenie 

do szkoły było przyjemnością?”.  

Każda grupa zapisuje pytania na jednej kartce. Każdej grupie daj torebkę ze przygotowanymi 

wcześniej karteczkami, na których napisane będą pojedyncze słowa. Jedna osoba z grupy czyta 

na głos pierwsze pytanie problemowe po czym losuje z torebki słowo. Musi ona na poczekaniu 

wymyśleć rozwiązanie problemu, w którym pojawi się wylosowane słowo. Rozwiązanie może 

być różne, szalone jak i oczywiste, nie powinno być zatem oceniane. Osoba zaczyna 



odpowiadać na pytanie nawet gdy nie ma jeszcze pomysłu i pozwala sobie na improwizację. 

Np. Jak poderwać dziewczynę z klasy? Słowo: karton. Przynieść po lekcjach do klasy wielki 

karton z napisanym imieniem tej dziewczyny. W kartonie schować świetlika. Zaproś uczniów 

do refleksji. Spytaj, co pomogło im w tworzeniu twórczych rozwiązań? Powiedz, że kolejną 

cechą twórczego myślenia jest tworzenie nietypowych połączeń, czyli asocjacji różnych rzeczy. 

Dlatego wykorzystanie w rozwiązaniu problemu losowo wybranego słowa może być zabiegiem 

inspirującym twórczość.  

5. TAK, doskonały pomysł. 

Poinformuj uczniów, że podczas tego ćwiczenia, będą rozwijali swoje zdolności narracyjne. 

Dodaj, że pracują w ramach wcześniej wyłonionych grup. Każda grupa losuje temat, który 

stanie się tematem ich rozmowy.  

Tematy to: 

 a) stworzenie opowieści kryminalnej trzymającej w napięciu – można wykorzystać grę 

„Czarne historie” 

b) opracowanie scenariusza komedii romantycznej  

c) opowiedzenie o najbardziej poruszającej historii w swoim życiu.  

Każda osoba przedstawia swój pomysł na rozwinięcie tematu. Mówi ona przez pół minuty (czas 

mierzy osoba po lewej od niej), po czym powinna zakończyć swoją myśli pytaniem, na które 

można odpowiedzieć „tak” lub „nie”, np. Czy myślisz, że to dobry pomysł? Po tym pytaniu głos 

przejmuje osoba siedząca po prawej od dotychczasowego rozmówcy i odpowiada: TAK.  

Jej zadaniem jest sparafrazowanie ostatniej myśli przedmówcy i rozwinięcie jej przez dodanie 

własnych elementów. Pozostałe osoby z grupy pilnują, czy TAK nie zmienia się w NIE. 

Akceptacja musi być całkowita. Powiedzenie TAK, a potem dodanie ALE, albo TAK, PO 

CZĘŚCI, BO Z DRUGIEJ STRONY stanowią nieprawidłową formę i w takiej sytuacji osoba 

przejmująca głos powinna jeszcze raz odpowiedzieć i dodać swoje rozwinięcie.  

Zachęć uczniów do podzielenia się refleksją po ćwiczeniu? Spytaj, na ile trudne było 

przyjmowanie i rozwijanie cudzych pomysłów. Powiedz, że umiejętność szybkiego 

przeskakiwania z pomysłu na pomysł nazywana jest elastycznością myślenia.  

6. „Reklama używacza”. 

Zaproś uczniów do ostatniego ćwiczenia. Każda grupa losuje z worka po trzy przedmioty, np: 

cyrkiel, klucze, grzebień, deska do krojenia, trzepaczka do piany, widelec, parasolka, inne. 

Oprócz tych przedmiotów grupy dostają także metrowe kawałki sznurka i szarą taśmę klejącą. 

Celem każdej grupy jest stworzenie nowego niepowtarzalnego produktu. Ważne jest również 

stworzenie nazwy dla nowo powstałego produktu oraz opisanie jego funkcji i zalet. Daj 

uczniom po 10 min na przygotowanie produktu. Po skończeniu zadania, każda grupa prezentuje 

(2 min/grupę) i reklamuje na forum swój wytwór. Zachęć uczniów do nagradzania prezentujące 

grupy oklaskami. 

Możesz zmniejszyć ilość ćwiczeń i wykorzystać scenariusz na jednych zajęciach.  

Życzę miłej zabawy. 

*Materiał wykorzystany ze scenariuszy dla uczniów szkół ponadpodstawowych Centrum Doradztwa dla Młodzieży 

w Poznaniu. 


