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Szanowni Czytelnicy,  

numer XII biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy przede wszystkim 

działaniom związanym z rozwijaniem postaw kreatywnych u uczniów.  

NAUCZYCIEL KREATYWNY 

to taki, który swoją postawą powinien zarażać uczniów, stwarzać im możliwości 

rozwijania twórczego myślenia, inicjujący ciekawe rozwiązania. Działania takie 

nauczyciele, a także rodzice, mogą podejmować wychowując dzieci od najmłodszych 

lat, przez wiek przedszkolny, okres szkolny, aż po pracę ze studentami. 

Kreatywnością zarażać powinni wszyscy nauczyciele, bo tylko dzięki ich 

interesującym działaniom w ramach zajęć uczeń może rozwijać u siebie twórcze 

myślenie. Jest wiele sposobów, by stawać się kreatywnym niezależnie od wieku, 

o tym piszą konsultanci i doradcy metodyczni w tym wydaniu METODYKA. 

Ta publikacja, podobnie jak poprzednie edycje, jest swoistym zestawem dobrych 

praktyk nauczycielskich, pokazujących działania mające wpływ na rozwój 

kreatywności uczniów jako jednostki społecznej, przygotowanej do podjęcia 

kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym. W tym procesie ważny jest udział 

nauczyciela - dobrego mentora, który będzie kształtował, a nie hamował kreatywność 

ucznia. Nic tak nie działa jak dobry przykład, więc ta publikacja ma być prezentacją 

takich przykładów, aby stały się inspiracją dla Czytelników.  

Kreatywność, która jest elementem kompetencji kluczowej o nazwie inicjatywność 

i przedsiębiorczość, oznacza m.in. zdolność do planowania przedsięwzięć 

i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.  

Wszystkie teksty są  autorskie, niektóre są wzbogacone dokumentacją fotograficzną, 

stanowią przykłady rozmaitych działań nauczycieli i tym samym pokazują ich 

znaczącą rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń. 

 

Zapraszam do lektury.  

Z wyrazami szacunku,  

Anna Dzierżan  

dyrektor PODN w Kluczborku 

  



Grażyna Tetelmajer 

konsultant ds. pedagogicznych i zarządzania w oświacie 

 

I. NIE MA KREATYWNOŚCI BEZ SAMODZIELNOŚCI 

Pytanie czy teza? Stawiam na tezę, choć zdaję sobie sprawę z tego, że znajdą się 

na pewno argumenty jej przeczące. Zachęcam czytelników do przemyśleń w tym temacie, 

każde wyciągnięte wnioski, bardziej lub mniej potwierdzające czy przeczące postawionej 

tezie, posłużą podejmowaniu działań kształtujących  i samodzielność i kreatywność. 

A w jakiej kolejności? To już mniej ważne – sporu nie rozstrzygniemy, tak jak nie 

rozstrzygnięto, co było pierwsze: jajko czy kura? 

Może najpierw kilka słów wyjaśniających, dlaczego tak ważna jest dzisiaj 

kreatywność-dzisiaj i w przyszłości-dlaczego tak dużo się o niej mówi? Tak dużo, że często 

wydaje się być tak banalna i oczywista, że łatwo o spłycenie jej istoty. 

Kreatywność jako cecha, zaleta, niezbędny warunek do odnoszenia sukcesu, 

sukcesu zawodowego czy całej firmy, jest spostrzegana i weryfikowana bardzo łatwo 

i szybko przez dobrze rozwijające się firmy już w momencie weryfikacji do pracy lub zaraz 

potem.  

Po co nam kreatywność? Nie trzeba tego długo i szczegółowo wyjaśniać. Napiszę 

jednym zdaniem: dziś (jutro) potrzebni są ludzie, którzy myślą twórczo i krytycznie, mają 

własne pomysły i są w stanie je realizować, którzy znajdują rozwiązania, a nie wykonują 

polecenia. 

Aby tacy ludzie „jutro” byli, dziś trzeba pomóc dzieciom takimi się stać. Zastanówmy 

się zatem, co dzisiaj proponujemy dzieciom/uczniom w naszych szkołach, na naszych 

lekcjach, jakie działania sprzyjają kształtowaniu tej cechy, a może ile i jakie działania ją 

hamują? 

Założenia szkół są dobre. W każdym modelu absolwenta, który chyba każda szkoła 

opracowała przy okazji prac nad statutem, czy przy tworzeniu programu wychowawczo-

profilaktycznego, czy koncepcji pracy szkoły, są hasła lub opisy świadczące o tym, że 

właśnie kreatywność jest jedną z cech, które będą kształtowane i ukształtowane w trakcie 

edukacji.  

Wynikają one z obowiązku nałożonego na nas przez przepisy prawa oświatowego, 

jakimi są podstawy programowe na poszczególnych etapach edukacyjnych. Już 

w preambułach tych dokumentów są zapisy na ten temat. Także zalecenia wynikające 

z kierunków polityki oświatowej państwa nie pozwalają nam o tym zapomnieć.  



Kilka wersów wyżej zadałam pytanie: co dzisiaj proponujemy dzieciom/uczniom 

w naszych szkołach, na naszych lekcjach, które z tych  działań sprzyjają kształtowaniu 

kreatywności, a które z nich hamują? 

Oczywiście spodziewam się licznych odpowiedzi zapewniających o tym, 

że podejmowanych jest wiele działań,  w wyniku których dzieci/uczniowie mają wiele szans 

i możliwości wykazania się pomysłowością i kreatywnością. Artykuły zamieszczone 

w niniejszym numerze METODYKA z pewnością to potwierdzą. Na ile jednak te działania 

wymuszają na dzieciach/uczniach postawy kreatywne, a na ile nimi są w rzeczywistości? 

Czy jednak nazbyt kierowane działania przez nauczycieli nie pozbawiają dzieci/uczniów idei 

kreatywności, czyniąc z nich jedynie wykonawców czyichś  pomysłów? 

I tutaj przywołam moją tezę: nie ma kreatywności bez samodzielności. Upieram się, 

że samodzielność jest cechą wyjściową, niezbędną wręcz, do kreatywności. Zacznę, 

odnosząc się do opracowań na ten temat. Wnioskuję z nich, że samodzielność rozumiana 

powinna być jako uniwersalna zdolność poznania, myślenia, działania i rozwoju człowieka, 

a samodzielność człowieka rozumiana jest jako odpowiedni stopień jego niezależności od 

warunków zewnętrznych i wewnętrznych, oraz umiejętność wychodzenia poza utarte 

schematy myślenia i działania, … 

Zatem samodzielność w myśleniu, działaniu, niezależność i umiejętność 

wychodzenia poza schematy - to klucz do kreatywności. 

Nie bez kozery dorośli uczą dzieci od najmłodszych lat samodzielności, tak 

przynajmniej się nam wydaje, tylko czy o tej samodzielności myślimy tak samo, czy czasem 

nie nazbyt ją upraszczamy do pewnych czynności, które stają się miernikiem 

samodzielności dziecka? 

Mam tu na myśli samoobsługę, samodzielne ubieranie się (w rzeczy przygotowane), 

samodzielny powrót do domu (drogą wytyczoną przez dorosłych), samodzielne odrabianie 

zadań domowych (sprawdzanie poprawności już odrobionych), spakowanie tornistra 

(sprawdzanie już spakowanego), (z)robienie zakupów (tylko z listy), wybór sposobu 

spędzania czasu wolnego, czy dobór zajęć pozalekcyjnych,… - po tym m.in. rodzice 

stwierdzają (nie)samodzielność swoich dzieci. 

A jak wygląda samodzielność kształtowana w szkole, przez nauczycieli?  

Jak wygląda lekcja? - kiedy, ile razy uczniowie mieli wpływ na sposób prowadzenia 

lekcji, kiedy i ile razy mogli powiedzieć, jakie metody najbardziej lubią, kiedy mogli 

decydować o tym, jak wykażą się nabytą wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, czyli 

o sposobie egzekwowania/sprawdzania osiągnięć?  



Czy dopuszczamy inny sposób myślenia niż nasz własny, czy za wszelką cenę nie 

sprowadzamy myślenia uczniów do własnego? Co robimy ze zbyt dociekliwymi zbyt często 

uczniami? Może dociekliwymi „nie na temat” w naszej ocenie?  

I takich pytań powinniśmy zadać sobie jak najwięcej, a w ślad za nimi podać sobie 

szczere odpowiedzi, które pozwolą stwierdzić, czy ja podejmuję działania wspierające 

rozwój dziecka/ucznia w pełnym tego słowa znaczeniu? Wśród refleksyjnych nauczycieli 

zdeterminują one zmianę myślenia o samodzielności i kreatywności. 

Zachęcam do przemyśleń i do dyskusji i to nie tylko w gronie nauczycieli, ale podczas 

spotkań z rodzicami, pokazując wieloaspektowość zagadnienia. 

 

Napotkałam kiedyś na takie zdanie:  

Kochanie, kiedy dorośniesz, chciałabym byś była niezależna i samodzielna.  

Ale póki jesteś dzieckiem, pozostań posłuszna, bierna i podatna na mój wpływ. 

 

Może ono stać się początkiem dyskusji o samodzielności i kreatywności. 

 

Bibliografia: 
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Dorota Błaszkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego 

asystent szkoły 

II. KREATYWNOŚĆ OD PRZEDSZKOLA 

 

,,Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – 

o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, 

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” 

 Robert Fulghum 

 

Jak przebiega rozwój człowieka interesuje naukowców od bardzo dawna. Jedni 

wyrażali stanowisko, że rozwój polega jedynie na dojrzewaniu tego, co zostało wyznaczone 

dziedzicznie. Reprezentanci tego poglądu twierdzili, że ludzie rodzą się np. geniuszami, 

zbrodniarzami, itp. Dziedziczenie również łączyli z rasą ludzką. Drugie stanowisko wyrażało 

się w przekonaniu, że rozwój człowieka zależy wyłącznie od warunków w jakich się odbywa. 

„Według nich rodzący się osobnik stanowi materiał o bardzo dużej  plastyczności, której 

granice wyznaczone są jedynie przynależnością do określonego gatunku.” [1] W tym 

stanowisku to uczenie się było jedynym czynnikiem wpływającym na rozwój człowieka 

odpowiadające za rezultaty osiągane przez jednostkę. Dawny spór na temat tego co jest 

motorem rozwoju: dojrzewanie czy uczenie się, przestał istnieć. Współczesne badania 

wykazują, że te dwa elementy stanowią istotę rozwoju człowieka. 

W obecnym świecie liczy się przede wszystkim kreatywność. Minęły już czasy, gdy 

wystarczyło, że człowiek funkcjonował w wyznaczonych schematach i zasadach 

postępowania. Teraz człowiek powinien  być twórcą, wizjonerem, tym który pokonuje pewne 

schematy. Bycie twórczym pozwala na dostosowanie się do szybko zmieniającego się 

świata i pozwoli w nim przetrwać. 

Kreatywność jest efektem myślenia i jak podkreśla Edward de Bono „… umiejętności 

myślenia można się nauczyć.”[2] Każdy ma w sobie kreatywność w różnym natężeniu  

i w różnych obszarach, co sprawia, że różnimy się od siebie, jesteśmy dzięki temu 

nietuzinkowi. Każdy człowiek jest twórcą, gdy tylko da mu się szansę. „Badania jakie są 

robione dowodzą, że kreatywność od 5 roku życia spada… to nie jest cecha mózgu lecz 

efekt oddziaływań.” stwierdza Dorota Krzywicka. [3] 

Pracując w przedszkolu mamy to szczęście, że pracujemy z dziećmi, które w tym 

okresie z natury są twórcze. Każde dziecko rodzi się z dużym potencjałem, ciekawością 



świata, radością dziecięcą. I dopóki jest ta radość, to jest też i twórczość. Dzieci nie 

odczuwają lęku przed porażką, wciąż poszukują eksplorują, badają, tworzą swoją dziecięcą 

rzeczywistość i właśnie robią to myśląc lateralnie, „w bok” (wg rodzajów myślenia 

E. de Bono). „Celem myślenia w bok jest ucieczka od uznanych pojęć i utartych sposobów 

spostrzegania po to, aby wynaleźć nowe.” [4] Narzędziem myślenia lateralnego jest przede 

wszystkim poczucie humoru, nie stosowanie się do zasad, uważanie na etykiety, 

obserwację szczegółów, zerwanie z rutyną. Dzieci świetnie wkomponowują się w te zasady, 

dlatego są twórcze. 

Myślenie kreatywne zachodzi w mózgu i nie można mu tworzyć  barier, ograniczać je 

w byciu twórczym. Świat postrzegany przez dziecko to miejsce, w którym czeka na niego 

wiele ciekawych zdarzeń, miejsc zjawisk, osób. Ważne jest, aby potrafiło dopatrywać się 

w rzeczach zwyczajnych czegoś nowego, niezwykłego, używać twórczego myślenia 

i wyobraźni do tworzenia rzeczy nowych, pomysłowych i niespotykanych. Istotne jest, by 

poprzez własną aktywność i samodzielność wyboru działania stawało się coraz bardziej 

twórcze i kreatywne. 

Aby kształtować kreatywnego człowieka, trzeba być również kreatywnym. Podpisuję 

się dwoma rękoma pod wypowiedzią Pani Doroty Krzywickiej, która stwierdziła, że „grupa 

nauczycieli pracująca z dziećmi jest najbardziej kreatywna, gdyż musi wchodzić w swoje 

wewnętrzne dziecko. I to praca z dziećmi sprawia, że człowiek jest twórczy i spontaniczny.” 

Taki nauczyciel potrafi stworzyć odpowiednie warunki do rozwijania dziecięcej 

kreatywności. Zapewnia dziecku możliwość wyrażania myśli, przeżyć, czyli swobodnej 

ekspresji. Tworząc bezpieczną atmosferę wspomagania umiejętności kreatywnego 

poznawania rzeczywistości, jest organizatorem i animatorem - stwarza warunki do 

dokonywania odkryć, rozwija zainteresowania dzieci w atmosferze zabawy. Nauczyciel nie 

neguje pomysłów, ale zachęca do tworzenia nowych, nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale 

skłania dziecko do myślenia, zachęca do podejmowania wysiłku, motywuje do dalszego 

działania, szukania pomysłów, podejmowania nowych wyzwań. Tacy są w zdecydowanej 

większości nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy poszukują inspiracji do 

wprowadzania nowych pomysłów dla rozwoju kreatywności swoich podopiecznych.  

Myślę, że dobrą praktyką jest też dzielenie swoimi doświadczeniami i pomysłami  

z innymi nauczycielami, dlatego prezentuję Państwu przemyślenia i sposoby pracy nad 

rozwojem kreatywności, aktywności i samodzielności dzieci przedszkolnych dwóch 

nauczycielek z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie. Pierwszy artykuł dotyczy 

wprowadzenia innowacji pedagogicznej, drugi tworzenia książeczki do konkursu 

organizowanego przez PODN w Kluczborku. 
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ W PRZEDSZKOLU 

Lidia Szołdra, nauczyciel Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie 

Zdjęcia: Lidia Szołdra 

Jestem nauczycielem pracującym z dziećmi 6-letnimi. Swoją pasją informatyczną 

chciałam zarazić swoje przedszkolne dzieci. Zauważyłam u nich zaciekawienie komputerem  

i częste pytania o to: jak to się dzieje, że na komputerze można grać, oglądać bajki, itp. 

Wówczas zrodził się u mnie pomysł: a dlaczego dzieciom tego nie przybliżyć, pomóc 

zrozumieć technologię informatyczną? Tak właśnie powstał mój program innowacyjny 

pt. „Kodowanie na dywanie”. W oparciu o ten program dzieci uczą się kodowania. Celem 

programu jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania 

 z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych. Dzięki tym zabawom dzieci 

rozwijają kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczą samodzielność, poszerzają wyobraźnię, 

przygotowują się do nauki  programowania. Dzieci uczą się analitycznego myślenia i odwagi  

w rozwiązywaniu problemów, rozwijają swoją kreatywność, gdyż każdy problem ma wiele 

rozwiązań. Jest wiele dróg, które prowadzą do osiągnięcia celu i dziecko może znajdywać 

ciągle nowe sposoby na wykonanie zadania. Zdobywają i rozwijają umiejętności planowania  

i logicznego myślenia. Zabawy w programowanie stały się dla dzieci jedną z ulubionych form 

uczenia się. Czują radość ze swoich sukcesów, nie czują porażki przy nieudanej próbie  

i poszukują rozwiązań dalej i dalej. Albo dziecku uda się rozwiązać zadanie samemu, albo 

we współpracy z kolegą lub koleżanką. Próbujemy sami napisać program, a to zawsze 

skłania nas do tego, żeby zaplanować kilka kroków do przodu. 

 

Przykładowy scenariusz zajęcia 

TEMAT: ROBOT DOC WYBIERA SIĘ NA BASEN 

Cele ogólne: 

 rozwijanie spostrzegawczości; 

 doskonalenie umiejętności określania kierunków; 

https://www.mac.pl/edukacja/e-konferencje-kreatywność


 rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, 

algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów). 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 stara się poprawnie określać kierunki „w prawo”, „w lewo”; 

 stara się utworzyć skrypt przy pomocy symboli graficznych; 

 porównuje utworzone skrypty, stara się określić, który z nich jest najbardziej 

optymalny; 

 chętnie pracuje w zespołach. 

Metody:  

 poszukująca, podająca, praktycznego działania. 

Formy:  

 grupowa, zespołowa. 

Pomoce dydaktyczne: 

 plansza do gry z robotem DOC-em, robot DOC, karty: strzałki kierunkowe, cyfry, 

symbol zadania, start - chorągiewka, stop. 

Przebieg aktywności na zajęciach: 

 Przywitanie dzieci i poinformowanie czym zajmiemy się na dzisiejszych zajęciach - 

kodowanie z robotem DOC-em. 

 Zabawa ruchowa „Zakodowany taniec” - dzieci poruszają się po dywanie w oparciu 

o zakodowaną informację (fot. 1) 

 Zaproponowanie dzieciom zabawy z robotem – DOC-em pt. „DOC wybiera się na 

basen”.  

 Podział dzieci na dwa zespoły.  

 Każdy z zespołów ma wyznaczyć trasę – drogę przy pomocy strzałek kierunkowych 

od startu do mety tak, aby robot po drodze zabrał okulary do pływania i dotarł na 

basen (koniec trasy).  

 Dzieci tworzą prosty skrypt, składający się z kilku komend. 

 Każdy zespół programuje robota – naciskanie przycisków kierunkowych na głowie 

robota. Sprawdza, czy ułożony skrypt jest prawidłowy, wyszukiwanie błędów, 

poprawianie ich. 

 Porównywanie zaproponowanych rozwiązań. Próba wyboru optymalnego 

rozwiązania, argumentowanie wyboru.  

 Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach. 



 

 
Fot. 1 - ”Zakodowany taniec” 

Fot.2 – 3 „DOC wybiera się na basen” 
 



 

Fot.3 
 

Alicja Krawczyk, nauczyciel Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie 

Zdjęcia: Alicja Krawczyk 

Bajki, wiersze, legendy - które dziecko nie lubi ich słuchać ? Chyba każde czeka  

z niecierpliwością, co się wydarzy na następnej stronie, jak się skończy bajka.   

Dlatego jedynym z pomysłów na rozwijanie kreatywności wśród dzieci było właśnie 

stworzenie bajki. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ogłosił  

V rejonowy konkurs dla przedszkolaków pt. „Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni  

w książeczce autorskiej.” Był to doskonały bodziec do wspólnego działania, stworzenia 

czegoś od podstaw, a zarazem rywalizacja między innymi przedszkolami. Dzieci bardzo 

szybko wcieliły się w rolę autorów bajki. Książeczka powstawała etapami. Najpierw zrobiłam 

pogadankę o tym co musi ona zawierać. Oglądaliśmy rożne bajki, podręczniki, atlasy żeby 

sprawdzić czym mogą się one różnić. Następnie, chcąc zaangażować całą grupę, zrobiliśmy 

„burzę mózgów” dotyczącą tytułu naszej bajki, postaci które będą brały w niej udział i treści. 

Po ustaleniu najważniejszych rzeczy (tytuł, bohaterowie) zaczęło się wymyślanie treści 

bajki. Dzieciaki prześcigały się w układaniu kolejnych przygód zwierzątek leśnych. Kolejnym 

etapem było zrobienie ilustracji do ułożonego tekstu. Podzieliłam grupę na zespoły i przez 

kilka dni tworzyliśmy obrazki do konkretnych scen. Na końcu poskładałam wszystko 



w całość, oprawiłam i powstała piękna bajka. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki 

konkursu. Działania, które podjęłam chcąc rozbudzić kreatywność wśród sześciolatków, 

przyczyniły się do podjęcia przez grupę pracy zespołowej nakierowanej na wspólny cel, 

rozwijania twórczego myślenia oraz wzmocnienia wiary w swoje możliwości. 

A oto efekt : 

  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
  



Krystyna Błażewska 

doradca metodyczny nauczycieli języka niemieckiego 

asystent szkoły 

 

III. KREATYWNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ NA JĘZYKACH OBCYCH? 

DLACZEGO TAK? 

 
Z pewnością z terminem „kreatywność” spotykają się Państwo na co dzień. 

W ostatnim roku szkolnym obok tego terminu pojawiła się w kierunkach polityki oświatowej 

„samodzielność”.  

Moim zdaniem jest to bardzo słuszne zestawienie, bowiem te dwie umiejętności pozostają 

ze sobą w ścisłym związku. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że nie ma kreatywności bez 

samodzielności. Idąc za tym tokiem myślenia, rozwijana kreatywność prowadzi do 

wzmocnienia poczucia bycia samodzielnym w procesie uczenia się. Według definicji 

słownika języka polskiego PWN, kreatywny człowiek to ktoś „tworzący coś nowego lub 

oryginalnego”, a samodzielny to człowiek „dający sobie radę, niepotrzebujący pomocy”. Nie 

trudno więc powiązać te dwa terminy, bowiem do tworzenia nowych i wartościowych 

pomysłów potrzebna jest odrobina odwagi do samodzielnego myślenia.  

Ken Robinson w swojej książce „Oblicza umysłu” podkreśla ważność kształtowania 

kreatywności „ …, organizacje z wszystkich zakątków podnoszą głosy, że potrzebują ludzi, 

którzy potrafią myśleć kreatywnie, komunikować się i pracować w zespole: ludzi, którzy są 

elastyczni i szybko się adoptują.”1 Z kolei w innym miejscu tej książki czytamy,  

że „Kreatywność jest możliwa wszędzie, gdzie korzystamy z naszej inteligencji”2  

oraz „…, że można uczynić bardzo wiele, aby pomóc innym stać się bardziej kreatywnymi”3.  

Lekcje języków obcych to świetna okazja do rozwijania kreatywności, ponieważ 

porozumiewanie się w języku obcym to jedna z kompetencji kluczowych zalecanych przez 

Parlament Europejski i Radę z dnia 22 maja 2018 r. w procesie uczenia  

się przez całe życie. 

W odpowiedzi na wyznaczone kierunki polityki oświatowej i postulaty cytowanego 

powyżej lidera w dziedzinie rozwoju kreatywności oraz zdefiniowane kompetencje kluczowe 

postanowiłam w ramach mojej działalności jako doradca metodyczny przeprowadzić  

                                                           
1 K.Robinson, Oblicza umysłu, Wydawnictwo Element, Gliwice 2016, s.19 
2 K.Robinson, Oblicza umysłu, Wydawnictwo Element, Gliwice 2016, s.21 
3 K.Robinson, Oblicza umysłu, Wydawnictwo Element, Gliwice 2016, s.21 



w bieżącym roku szkolnym warsztaty dla nauczycieli języków obcych i lekcje otwarte  

na temat kształtowania kreatywności i samodzielności w komunikacji werbalnej.  

Poniżej przedstawiam przykłady wykorzystanych przeze mnie zadań rozwijających 

kreatywność i samodzielność ucznia w porozumiewaniu się w języku obcym.  

 
Zadanie nr 1 Bingo 
Rodzaj ćwiczenia: eksploracje - kombinowanie- skojarzenia – abstrahowanie  

 
Plansza do gry w Bingo 

  
Opis zadania 

1. Tworzymy listę tematów od 1 do 24.  

Rysujemy na tablicy tabelkę lub korzystamy z gotowej planszy Power Point 

zamieszcznonej powyżej. 

2. Ustalamy w punktach od 1 do 6 kategorie, np. przymiotniki, strona bierna, tryb 

przypuszczający itp.  

3. Ustawiamy uczniów w dwóch kołach, zewnętrznym i wewnętrznym. 

4. Uczniowie wybierają liczbę z tabeli i odkrywają temat do dyskusji. Jeśli korzystamy  

z tablicy, zmazujemy liczbę, wpisujemy temat.  

5. Wybieram kategorię od 1 do 6. Uczniowie rozmawiają w parach przez 1 min. na 

wybrany temat koncentrując się na wylosowanej kategorii 1 to 6, np. użyciu  

jak najwięcej przymitników. 

6. Sygnalizuję koniec czasu, uczniowie z koła zewnętrznego przesuwają się o jedną 

osobę w prawo, w ten sposób zmieniają partnera do rozmowy.  



7. Wybierają kolejny temat. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, aż uczniowie nabiorą 

wprawy w spontanicznym mówieniu.  

8. Uczniowie wybierają dwa numery, czyli muszą poruszyć w rozmowie dwa tematy  

i połączyć je ze sobą logiczny sposób, np. przejść płynnie od jednego do drugiego 

tematu.  

 

TU ZACZYNAJĄ SIĘ UTRUDNIENIA I NAJLEPSZA ZABAWA!  

Stopniujemy trudność rozmawiania. 

 

9. Uczniowie ustawiają się naprzeciw siebie w odległości 2 m. Nauczyciel włącza 

muzykę, uczniowie starają się porozumieć i rozmawiać na wybrany temat na 

odległość.  

10. Uczniowie rozmawiają zasłaniając usta kartką papieru.  

11. Zmieniają rozmówcę, np. po przekątnej, należy porozumieć się pomimo hałasu 

wywołanego przez innych rozmówców.  

12. Ostatnia aktywność, najtrudniejsza! Uczniowie rozmawiają w grupach 6-

osobowych. Każdy uczestnik stara się zabrać głos w dyskusji.  

 
 

 

Lekcja otwarta dla nauczycieli języków obcych  

w ZSO w Kluczborku 

 



 
Przykład wykonania zadania 

 
 

 

Obserwacja lekcji przez nauczycieli z Hiszpanii 

 w ramach projektu Erasmus+ "Szkoła przyszłości" 
 



 
Podsumowanie zajęć otwartych z nauczycielami z Hiszpanii 

Zadanie nr 2 Człowiek 

Rodzaj ćwiczenia: transformacje – rysunkowe, abstrahowanie, kombinacje 

Opis zadania 

1. Zadanie polega na narysowaniu ciała i podpisaniu jego części. Dzielimy tablicę  

na połowę. Uczniowie tworzą dwa rzędy. Pierwsza osoba z rzędu rozpoczyna 

rysowanie człowieka. Nauczyciel odmierza czas, np. 20 sek. i informuje uczniów  

o zakończeniu czasu. Wtedy następuje zmiana osoby. Powtarzamy dwie rundy.  

2. W drugiej części uczniowie podpisują części ciała. Uczeń może podpisać tylko jeden 

element człowieka, po czym następuje zmiana osoby.  

3. Uczniowie nadają narysowanej postaci imię i podpisują rysunek. 

4. Liczymy elementy. Wygrywa drużyna z największą ilością elementów 

i dobrze podpisanych części ciała. 

5.  



 
Przykład wykonania zadania podczas lekcji otwartej w ZSO w Kluczborku 

 
 

 

Lekcja otwarta w ZSO w Kluczborku 

 Zwycięzcy powyższej konkurencji 

Dobra rada! 

Jeśli mamy dużo grup i jedna tablica nie wystarczy, możemy użyć folii 

samoprzylepnej. Wystarczy przyciąć pożądaną wielkość i przymocować do gładkiej 

powierzchni.  

Folię można zmyć wilgotną szmatka i użyć ponownie.  

 

Zadanie nr 3 Figury  

Rodzaj ćwiczenia: redefiniowanie problemu – kombinacje 

 

Opis zadania 

To zadanie możemy wykonać jako kontynuację poprzedniego ćwiczenia. Powtórzone 

słownictwo wykorzystamy do sformułowań poleceń.  

1. Przypominamy uczniom w jaki sposób  wydajemy polecenia, mogą to być komendy  

w stylu: podnieś prawą nogę, stań w lekkim rozkroku, zegnij ręce w łokciu, skręć 

głowę w prawo itd. 



2. Uczniowie tworzą 3-osobowe grupy. Dwie osoby odwracają się do siebie plecami, 

jedna osoba z pary przyjmuje wymyśloną pozycję, trzecia osoba stojąca obok 

wyjaśnia i ustawia drugą osobę z pary w tej samej pozycji co pierwsza. 

3. Jeśli uda się parze przybrać te same pozycje, następuje zmiana ról. 

Przykład wykonania zadania Figury 

Lekcja otwarta w ZSO w Kluczborku 

 
Zmagania uczniów podczas wykonywania zadania Figury 

 
 

  



W powyższych zadania możemy wskazać wymiary postawy twórczej, do których 

odwołuje się Agnieszka Biela w książce „Trening kreatywności”. Są to m.in. płynność, czyli 

łatwość generowania pomysłów, giętkość – zdolność do zmiany kierunku myślenia, 

oryginalność, czyli umiejętność wytwarzania pomysłów niezwykłych. Uczniowie sami 

decydują, które aspekty danego tematu poruszą i w jaki sposób poprowadzą dyskusję 

w pierwszym zadaniu. Wpływa to pozytywnie na  wzmocnienie ich autonomii 

w podejmowaniu decyzji.  

Mam nadzieję, że czytelnicy tej publikacji skorzystają z zaprezentowanych przeze 

mnie aktywności, zwłaszcza, że nadają się do wykorzystania zarówno na lekcji języka 

obcego, jak i innych przedmiotów. Za pomocą pierwszego zadania Bingo możemy 

powtórzyć materiał na języku polskim. Wszystkie trzy aktywności będą pomocne na godzinie 

wychowawczej jako narzędzia integrujące zespół klasowy, sprzyjające poznaniu się nowych 

uczniów i rozpoznaniu potencjału zespołu klasowego. Serdecznie zachęcam nauczycieli do 

wypróbowania aktywności w swoim środowisku szkolnym!  

Bibliografia: 
 

1. Biela, Agnieszka. Trening kreatywności Jak pobudzic twórcze myslenie. 

Warszawa : Samo Sedno, 2015 

2. Robinson, Ken. Oblicza umysłu. Gliwice : Wydawnictwo Element, 2016 

3. Słownik PWN. [Online] [Zacytowano: 31 01 2019.] 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/kreatywność.html. 

 

  



Patrycja Kozera 

doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego 

asystent szkoły 

IV. EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

 

 
                                                                (Źródłó:https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/european-day-languages-logo1.jpg) 

  

Europejski Dzień Języków obchodzony w całej Europie 26 września został 

ustanowiony międzynarodowym świętem z inicjatywy Rady Europy pod koniec 2001 roku, 

zwanego Europejskim Rokiem Języków, w celu podnoszenie świadomości potrzeby 

ochrony i promowania różnorodności językowej w Europie, szacunku dla wszystkich 

języków jako ważnych środków wyrazu dla ich użytkowników oraz rozwijania 

różnojęzyczności wśród osób w różnym wieku, a tym samym promowania uczenia się przez 

całe życie. Za narzędzie pomocne w rozwijaniu różnojęzyczności na wszystkich poziomach, 

zarówno w kontekście edukacji formalnej, jak i nieformalnej uznano Europejskie Portfolio 

Językowe. 4  W tym dniu w państwach członkowskich Unii Europejskiej mają miejsce różne 

wydarzenia organizowane przez Komisję Europejską i jej partnerów takie jak: koncerty, 

konferencje, warsztaty, gry językowe oraz koncerty mające na celu zwrócenie uwagi na 

bogactwo języków w Europie (ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, 

około 60 języków regionalnych i języków mniejszości, wiele innych języków, których używają 

osoby z innych części świata).5 Wiele placówek edukacyjnych przystępuje wówczas do 

realizacji ciekawych projektów językowych, mających na celu „ukazanie opinii publicznej 

znaczenia uczenia się i nauczania języków, konieczności urozmaicania oferty językowej 

w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami, 

                                                           
4  European Year of Languages. Parliamentary Assembly Recommendation 1539 (2001) (ang.). wcd.coe.int. [dostęp 2017-02-27]. 
5  Czym jest Europejski Dzień Języków?. edl.ecml.at. [dostęp 2017-02-27]. 



promowania różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy 

rozwijać i pielęgnować.”6  

Propagowanie uczenia się języków zarówno w szkole, jak i poza nią jest bardzo 

znaczące dla rozwoju każdego społeczeństwa. Znajomość języków obcych umożliwia dziś 

przecież nie tylko komunikację i większe poczucie bezpieczeństwa za granicami Polski 

podczas wyjazdów prywatnych, czy delegacji służbowych, ale również kontynuację nauki 

w krajach Unii Europejskiej poprzez udział w wymianach międzynarodowych w ramach 

projektów Erasmus. 

Szkoły na terenie powiatu kluczborskiego również organizują w tym dniu uroczystości 

szkolne - akademie, gry i zabawy, przedstawienia, koncerty, projekty przyłączając się do 

obchodów tego unijnego święta. Podczas obchodów poza doskonaleniem umiejętności 

językowych, uczniowie mają możliwość rozwijać takie kompetencje kluczowe jak: 

kompetencje cyfrowe, umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, 

kompetencje obywatelskie i społeczne. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 

niektóre szkoły realizują wspólnie projekty. Przykładem jednego z nich jest projekt 

integracyjny szkół miejsko-wiejskich pod hasłem: „EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW”. 

W ramach realizacji działań projektowych spotkali się uczniowie dwóch szkół powiatu 

kluczborskiego. Uczniowie klasy 5B Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Wołczynie odwiedzili w dniu 20 września 2018 r. siódmoklasistów z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów II Brygady Pancernej w Bogacicy. Celem projektu (autorstwa 

wychowawczyń obu klas) była integracja zespołów klasowych z terenów miejsko – wiejskich 

w kierunku doskonalenia kompetencji językowych i cyfrowych poprzez uczenie się od siebie 

nawzajem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych i przydatnych w nauce 

języków aplikacji. 

Piąto- i siódmoklasiści rozpoczęli realizację zadań projektowych od gry integracyjnej 

z wykorzystaniem kodów QR i aplikacji Actionbound, której celem poza zapoznaniem się 

i pozyskaniem informacji o sobie w języku ojczystym było rozwijanie kompetencji cyfrowych, 

społecznych i obywatelskich. Dzieci miały możliwość zapoznania się, wymiany 

doświadczeń, zdobycia na swój temat ciekawych informacji, ale również zgrania się jako 

grupa, przed którą było kolejne zadanie do wykonania - gra terenowa. Po otrzymaniu 

wskazówek terenowych oraz  instrukcji i przypomnieniu zasad bezpieczeństwa uczniowie 

wraz z rodzicami uczniów z obu szkół, którzy pełnili na czas gry funkcje opiekunów grup, 

ruszyli w drogę. W grze terenowej zorganizowanej przez wychowawczynie obu klas, dzieci 

                                                           
6  Tamże. 



miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z języka angielskiego w zakresie 

tłumaczenia przepisu na ulubioną pizzę, układania dialogów w restauracji, napisania 

zabawnej historyjki na podstawie załączonych obrazków oraz nagrania krótkiego, 

zabawnego filmu z podkładem do wybranej piosenki anglojęzycznej używając aplikacji 

TikTok. Wszystkie zadania wzbudziły u uczniów wiele pozytywnych emocji oraz były 

wykonywane w atmosferze zdrowej rywalizacji. Uczniowie z dużym zapałem zaangażowali 

się w zadania chcąc wygrać. Po zakończonych działaniach w terenie nauczycielki obu klas 

zajęły się sprawdzaniem poprawności wykonanych zadań, zaś uczniowie posilili się 

kiełbaskami z grilla, zorganizowanego przez rodziców uczniów goszczących. Po posiłku 

zwycięzcy gry terenowej zostali nagrodzeni za świetnie wykonaną pracę, natomiast 

przegrani zostali pocieszeni słodkim upominkiem. Na zakończenie uczniowie wypełnili 

przygotowane przez organizatorki projektu karty ewaluacyjne (załącznik nr 1), które miały 

posłużyć jako informacja zwrotna dla organizatorek w celu udoskonalenia ponownego 

spotkania uczniów tym razem w Wołczynie w ramach rewizyty.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Organizatorki spotkania miały obawy, czy uda się zintegrować uczniów klasy piątej 

z uczniami klasy siódmej oraz czy uczniowie poradzą sobie z przygotowanymi zadaniami 

i uznają je za atrakcyjne. Wychowankowie obu pań i tym razem zaskoczyli je pozytywnie, 

oceniając starania i działania swoich nauczycielek na bardzo wysokim poziomie, co daje 



motywację do organizowania kolejnych spotkań integracyjnych. Założone przez 

nauczycielki cele projektowe zostały zrealizowane. Pomiędzy uczniami zawiązały się 

przyjaźnie, które będą wzmacniane podczas kolejnych spotkań obu klas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Załącznik nr 1  

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów 

1. Jestem uczniem klasy ……………………………….  . 

2. W dzisiejszym dniu językowym najbardziej podobało mi się  ………………………….…. . 

3. Przyszedłbym na taką imprezę integracyjną ponieważ ……………………………………… . 

4. Jakie zadania, pomysły dodałbyś do kolejnego takiego spotkania? ……………………….… . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorki projektu i artykułu: 

Patrycja Kozera – doradca metodyczny PODN Kluczbork, nauczycielka języka 

angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie, 

wychowawczyni klasy 5B, 

Magdalena Skuza – nauczycielka j. angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Bogacicy, wychowawczyni klasy 7A. 

  



Beata Kwiatoń-Czernik 

doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 

asystent szkoły 

 

 

 

V. ZORGANIZOWANIE DYSKUSJI PANELOWEJ W SZKOLE 

PONADPODSTAWOWEJ 

NA TEMAT: Demokracja szlachecka – zbiór nonsensów czy ważny element 

w kształtowaniu demokratycznych tradycji Europy? 

I Cele:  

1. Uczniowie doskonalą następujące umiejętności i kompetencje: 

- formułowanie samodzielnych i przemyślanych sądów; 

- uzasadnianie własnych i cudzych poglądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;  

- dostrzeganie mnogości perspektyw badawczych oraz zróżnicowanych interpretacji historii;   

- samodzielna selekcja informacji, ich synteza oraz wartościowanie;  

- krytyczne i logiczne myślenie.  

2. Rozwijają wrażliwość społeczną i przedsiębiorczość. 

3. Posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, przestrzegając 

praw autorskich. 

II Uwagi dotyczące realizacji: 

1. Termin organizacji dyskusji: okres obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

może być alternatywą dla tradycyjnej akademii. 

2. Przygotowujący dyskusję: uczniowie szkoły ponadpodstawowej realizujący historię 

w zakresie rozszerzonym. Do udziału w panelu można zaprosić uczniów z innych szkół. 

3. Metody pracy: metoda projektowa z wykorzystaniem pracy zespołowej. Zespoły powinny 

znać wzajemnie swoje zadania, aby uniknąć powielania treści. 

4. Czas realizacji projektu: 2 miesiące. 

5. Zadania nauczyciela: powołanie zespołów uczniowskich i przydzielenie zadań; 

przygotowanie dla uczniów wybranych materiałów źródłowych; czuwanie nad 

poprawnością merytoryczną wystąpień uczniowskich, terminowym wykonaniem prac, 

przygotowaniem przez uczniów sali, zaproszeń dla gości, pomoc w znalezieniu patrona 

medialnego całego przedsięwzięcia; podsumowanie dyskusji i ocena uczniów. Ważnym 

zadaniem nauczyciela jest także wskazanie uczniom, jak sporządzać bibliografię 



i netografię, jeżeli wcześniej nie nabyli tej umiejętności. W powyższej czynności pomocny 

może być materiał znajdujący się na stronie  

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-

content/uploads/2016/11/poradnik_netograficzny_szk20.pdf 

W celu lepszego przygotowania uczniów do dyskusji można zorganizować wycieczkę do 

Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu lub innej 

instytucji naukowej.  

 

III Zespoły uczniowskie i ich zadania: 

Zespół nr 1 

- W oparciu o podręcznik oraz rozdział I Historii Sejmu Polskiego pod red. J. Michalskiego 

przygotujcie wystąpienie poświęcone procesowi kształtowania się sejmu walnego. 

Uwzględnijcie okres od końca XIV w. do 1505 r. Możecie również skorzystać ze stron 

http://opis.sejm.gov.pl/pl/historiasejmu.php;http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-

content/uploads/2018/07/folder-PL.pdf  

 i innych dostępnych źródeł.  

- Swoje wystąpienie wzbogaćcie prezentacją multimedialną, na końcu której powinna 

znajdować się bibliografia i netografia.  

- Ze swojego grona wybierzcie lidera, który będzie koordynował pracę grupy i czuwał nad 

przestrzeganiem terminów.  

- Grupa ma obowiązek co najmniej dwukrotnego skonsultowania się z nauczycielem w celu 

zaprezentowania zebranych informacji i przygotowania końcowego wystąpienia.  

- Czas wystąpienia to ok. 10 min. Czas przeznaczony na przygotowanie 5 tygodni.  

- Kryteria decydujące o ocenie projektu: poprawność merytoryczna, selekcja informacji, 

wykorzystanie źródeł, adekwatne wykorzystanie multimediów, staranne przygotowanie się do 

publicznego wystąpienia, systematyczna i terminowa praca w zespole.  

Zespół nr 2 

- W oparciu o podręcznik, zestaw tekstów źródłowych oraz rozdział II i III Historii Sejmu 

Polskiego pod red. J. Michalskiego przygotujcie wystąpienie poświęcone funkcjonowaniu 

sejmu walnego. Powinno ono zawierać informacje o jego kompetencjach, składzie sejmu 

i charakterystykę poszczególnych stanów sejmujących. Uwzględnijcie również sposób 

podejmowania decyzji, zjawisko rokoszy i konfederacji oraz instrukcje poselskie (porównajcie 

je ze współczesnym mandatem imperatywnym). W zakończeniu wystąpienia przedstawcie 

ocenę tego, co uznacie za pozytywne i negatywne w funkcjonowaniu polskiego parlamentu 

w XVI-XVII w.  

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/poradnik_netograficzny_szk20.pdf
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/poradnik_netograficzny_szk20.pdf
http://opis.sejm.gov.pl/pl/historiasejmu.php
http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/folder-PL.pdf
http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/folder-PL.pdf


Możecie również skorzystać ze stron http://opis.sejm.gov.pl/pl/historiasejmu.php;  

http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/folder-PL.pdf; i innych dostępnych 

źródeł. 

- Swoje wystąpienie wzbogaćcie prezentacją multimedialną, na końcu której powinna 

znajdować się bibliografia i netografia.  

- Ze swojego grona wybierzcie lidera, który będzie koordynował pracę grupy i czuwał  nad  

przestrzeganiem terminów. 

- Grupa ma obowiązek co najmniej dwukrotnego skonsultowania się z nauczycielem w celu 

zaprezentowania zebranych informacji i przygotowania końcowego wystąpienia. 

- Czas wystąpienia to ok. 15 min. Czas przeznaczony na przygotowanie 5 tygodni. 

- Kryteria decydujące o ocenie projektu: poprawność merytoryczna, selekcja informacji, 

umiejętność oceniania i argumentowania, wykorzystanie źródeł, adekwatne wykorzystanie 

multimediów, staranne przygotowanie się do publicznego wystąpienia, systematyczna 

i terminowa praca w zespole.  

Zespół nr 3 

- W oparciu o podręcznik, zestaw tekstów źródłowych przygotujcie wystąpienie poświęcone 

roli przywilejów szlacheckich w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI – XVII w. Omówcie 

najważniejsze przywileje nadane do 1505 r., uwzględniając okoliczności ich nadania, 

postanowienia i skutki dla państwa. Porównajcie je ze współczesnymi prawami człowieka, 

wyciągając stosowne wnioski. Możecie również skorzystać ze stron:  

http://opis.sejm.gov.pl/pl/historiasejmu.php  

http; biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/folder-PL.pdf, 

 i innych dostępnych źródeł. 

- Swoje wystąpienie wzbogaćcie prezentacją multimedialną, na końcu której powinna 

znajdować się bibliografia i netografia.  

- Ze swojego grona wybierzcie lidera, który będzie koordynował pracę grupy i czuwał nad 

przestrzeganiem terminów. 

- Grupa ma obowiązek co najmniej dwukrotnego skonsultowania się z nauczycielem w celu 

zaprezentowania zebranych informacji i przygotowania końcowego wystąpienia.  

- Czas wystąpienia to ok. 15 min. Czas przeznaczony na przygotowanie 5 tygodni.  

- Kryteria decydujące o ocenie projektu: poprawność merytoryczna, selekcja informacji, 

umiejętność oceniania i argumentowania, wykorzystanie źródeł, adekwatne wykorzystanie 

multimediów, staranne przygotowanie się do publicznego wystąpienia, systematyczna 

i terminowa praca w zespole.  

  

http://opis.sejm.gov.pl/pl/historiasejmu.php
http://opis.sejm.gov.pl/pl/historiasejmu.php


Zespół nr 4 

- W oparciu o podręcznik, zestaw tekstów źródłowych, dostępne wybrane przez Was 

opracowania historyczne, przygotujcie wystąpienie poświęcone zmianom ustrojowym 

w Rzeczypospolitej szlacheckiej w związku z wprowadzeniem wolnej elekcji. Uwzględnijcie 

głównie pozycję króla i rolę artykułów henrykowskich. Dokonując oceny tych zmian, weźcie 

pod uwagę nie tylko konsekwencje negatywne, które z całą ostrością zaczęły występować od 

drugiej połowy XVII w., ale poszukajcie również szans i możliwości, jakie stwarzał nowy układ 

polityczny. Zastanówcie się nad motywacją i intencją działań szlachty wymuszającej na 

pierwszym elekcie podpisanie artykułów. 

- Swoje wystąpienie wzbogaćcie prezentacją multimedialną, na końcu której powinna 

znajdować się bibliografia i netografia.  

- Ze swojego grona wybierzcie lidera, który będzie koordynował pracę grupy i czuwał nad 

przestrzeganiem terminów.  

- Grupa ma obowiązek co najmniej dwukrotnego skonsultowania się z nauczycielem w celu 

zaprezentowania zebranych informacji i przygotowania końcowego wystąpienia.  

- Czas wystąpienia to ok. 15 min. Czas przeznaczony na przygotowanie 5 tygodni.  

- Kryteria decydujące o ocenie projektu: poprawność merytoryczna, selekcja informacji, 

umiejętność oceniania i argumentowania, wykorzystanie źródeł, adekwatne wykorzystanie 

multimediów, staranne przygotowanie się do publicznego wystąpienia, systematyczna 

i terminowa praca w zespole.  

Zespół nr 5 (ma charakter podsumowujący) 

- W oparciu o podręcznik, zestaw tekstów źródłowych, dostępne wybrane przez Was 

opracowania historyczne, przygotujcie wystąpienie poświęcone porównaniu ustroju 

demokracji szlacheckiej w XVI i pierwszej połowie XVII w. z ustrojami innych państw 

europejskich, np. Anglii, Francji, Rosji. Zwróćcie uwagę na występujące różnice 

i podobieństwa, zwracając uwagę także na kontekst społeczno-ekonomiczny. Postarajcie się 

odpowiedzieć na pytanie postawione w dyskusji. W tym celu zapoznajcie się z materiałem 

przygotowanym przez inne zespoły.  

- Swoje wystąpienie wzbogaćcie prezentacją multimedialną, na końcu której powinna 

znajdować się bibliografia i netografia.  

- Ze  swojego grona wybierzcie lidera, który będzie koordynował pracę grupy i czuwał nad 

przestrzeganiem terminów.  

- Grupa ma obowiązek co najmniej dwukrotnego skonsultowania się z nauczycielem w celu 

zaprezentowania zebranych informacji i przygotowania końcowego wystąpienia.  

- Czas wystąpienia to ok. 15 min. Czas przeznaczony na przygotowanie 5 tygodni.  



- Kryteria decydujące o ocenie projektu: poprawność merytoryczna, selekcja informacji, 

umiejętność oceniania i argumentowania, wykorzystanie źródeł, adekwatne wykorzystanie 

multimediów, staranne przygotowanie się do publicznego wystąpienia, systematyczna 

i terminowa praca w zespole.  

Zespół nr 6 (ma charakter logistyczny) 

1. Przygotujcie salę do odbycia dyskusji panelowej: miejsca dla występujących, 

zaproszonych gości i publiczności, sprzęt multimedialny; 

2. Zaprojektujcie i przygotujcie zaproszenia dla gości oraz plakat informacyjny dla uczniów 

szkoły. 

3. Wybierzcie ze swego grona dwie osoby odpowiedzialne za dokumentację fotograficzną 

całego przedsięwzięcia i informację o nim na stronie internetowej szkoły. 

4. Opracujcie pismo do wybranych mediów z prośbą o opiekę medialną nad panelem. 

5. Wybierzcie osobę, która poprowadzi dyskusję (otwarcie i przywitanie gości, zapowiedź 

kolejnych wystąpień, podziękowania i zamknięcie dyskusji). 

6. W ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia dyskusji przygotujcie w formie cyfrowej 

materiał do biblioteki szkolnej obejmujący treść wystąpień uczestników panelu wraz 

z dokumentacją fotograficzną i ewentualnymi notatkami prasowymi. 

IV Materiały źródłowe dla nauczyciela i uczniów 

1.  

STANY SEJMUJĄCE W SEJMIE WALNYM 

KRÓL IZBA POSELSKA SENAT 

- wyłączne prawo zwoływania 

sejmów; 

- przyjmowanie lub odrzucanie 

propozycji sejmowych; 

- decydowanie o porządku 

obrad; 

- interpretacja uchwał 

sejmowych; 

- mianowanie urzędników 

państwowych; 

- kompetencje sądownicze; 

- nadawanie nobilitacji. 

- reprezentanci szlacheccy 

wybierani na sejmikach 

ziemskich; 

- prawo zgłaszania wniosków; 

- instrukcje poselskie; 

- przewodniczący izby – 

marszałek sejmowy; 

- dwuletnia kadencja. 

- powoływanie przez króla; 

- wywodzenie się z dawnej rady 

królewskiej; 

- prawo zgłaszania wniosków; 

- reprezentanci magnaterii, wysocy 

dostojnicy państwowi i kościelni, 

np. wojewodowie, biskupi; 

- przewodniczący izby – kasztelan 

krakowski; 

- możliwość wysłuchiwania posłów 

zagranicznych; 

- funkcja dożywotnia. 

Lauda – uchwały sejmikowe 

Konstytucje – uchwały sejmu 

Przywilej nieszawski – fragment 
Aby Rzeczpospolita była na przyszłość zdrowiej rządzona, pragniemy i niniejszym 

ustanawiamy, że żadne nowe instytucje nie będą stanowione na radach prywatnych [tj. przez 

doradców króla] ani też wyprawa żadna bez ogólnego zgromadzenia szlachty nie będzie 



mogła się odbyć; na przyszłość zobowiązujemy się też, że wszystkie sprawy nowo 

stanowione uprzednio przez sejmiki ziemskie będą omawiane, ustanawiane i uchwalane. 

2. Konstytucja Nihil novi – fragment 

Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu 

narodu, przeto na tym wolnym sejmie radomskim wraz ze wszystkiemi królestwa naszego 

prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż 

postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma 

przez nas i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, 

co by było ujmą i ku uciążeniu Rzeczypospolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąśkolwiek, 

tudzież zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej.  

3. Stanisław Orzechowski (XVI-wieczny pisarz i humanista) o szlachcie polskiej: 

Szatę nosi Polak znamienitą, to jest równą z swym królem wolności; któremu nosi Polak świetny 

pierścień zloty, to jest szlachectwo, którym najwyższy niższemu równy w Polszcze jest; ma 

wiele wspólnego z królem, panem swym, to jest prawo pospolite, które tak jemu, jako i królowi 

jego, w Polszcze jako wól równo służy. Takowym będąc Polak, zawsze w królestwie swym wolny 

jest, śpiewa, tańcuje swobodnie, nie mając na sobie niewolnego obowiązku żadnego. 

4. Stanisław Orzechowski wobec zbliżającej się bezpotomnej śmierci Zygmunta 

Augusta: 

Byś serce moje rozkroił, nie nalazłbyś w nim nic inego, jedno to słowo: Zginiemy! […] Na 

jednym śmiertelnym człowieku wszystka Polska zawisła! Przepuści-li Pan Bóg, nie 

opatrzywszy nas inak, na dzisiejszego pana naszego śmierć, tysiąc królów miasto jednego 

zarazem Polska mieć będzie... Będziemy mieć króla w duchownych rzeczach sędziego, ale 

nie tego, którego nam w Polszczę przedtem przez kapłana rzymskiego Bóg dawał, ale tego, 

którego nam Bóg przez Turka albo przez roztyrk nasz domowy da! A tego niedługo 

czekać... Panie Boże! Dajże mi śmierć przed śmiercią króla dzisiejszego, a nie dawaj 

doczekać onych złych dniów, które nastaną po śmierci króla tego; bowiem śmierć jego 

śmiercią pewną królestwa polskiego jest! 

5. Antonio Maria Graziani (sekretarz nuncjusza papieskiego): 

I Polacy się chwalą, i wieść tak rozgłosiła, jakoby król w Rzeczypospolitej miał władzę 

nieznaczną i obciętą, i jakoby cała dostała się w ręce senatu i szlachty. Nieprawda! 

Jakkolwiek bowiem w słusznej proporcji poddali siebie królowi, a króla prawom, to jednak 

nie tyle pragnęli prawo królewskie uzależnić od cudzej woli, ile raczej zapobiegali tylko, by 

nieograniczonej władzy lekkomyślnie nie zostawiać na łasce namiętności jednostki. 

  

http://www.eduteka.pl/temat/Serce
http://www.eduteka.pl/temat/Tysiac
http://www.eduteka.pl/temat/Miasto
http://www.eduteka.pl/temat/Turka
http://www.eduteka.pl/temat/Boze


6. Germanik Malaspina (nuncjusz papieski): 

Wielka jest władza króla, wielka senatu i szlachty, bez ich bowiem wspólnej zgody żadna 

ustawa nie może mieć mocy obowiązującej, wielka zaś w szczególności jest władza króla, 

dlatego że ma w ręku chleb i może go dać, komu tylko zechce. 

7. Piotr Skarga: 

Sejmy te, jako wam źle wychodzą, sami to lepiej widzicie. Zjeżdżacie się z wielkimi kupami 

jezdnych i pieszych jako na wojnę, nie na radę. Tak długi czas tu siedzicie, a mało sprawujecie 

[tj. postanawiacie]. Cóż za pożytek z pracy sejmowej i trudzenia swego macie? Pan Bóg dopuścił 

pomieszanie rad i rozumów waszych. Co we dnie zrobicie, to się w nocy obali – 

i błogosławieństwa żadnego z waszych rad i sejmów nie masz. 

8. Słowa anonimowego autora Nagrobka pobitego o wolność rycerstwa polskiego pod 

Guzowem (główna bitwa w czasie rokoszu Zebrzydowskiego): 

Tu leżą zacne dala rycerstwa polskiego, Pochowane w tym prochu do dnia ostatniego. Gardła 

swe położyli dla drogich wolności, Krew ich drogą rozlano w surowej srogości. 

9. Kanclerz Jerzy Ossoliński na sejmie w roku 1634: 

Gdy patrzymy na inne narody, które państwa swe zasadziły na jedynowładztwie, jakież tam 

ruiny, jakie potwory, jakie brzydkie rewolucje. Sama Polska stoi nieporuszona, a forma naszego 

rządu szydzi z architektów prastarych i stawnych monarchii. 

10. Krzysztof Opaliński (magnat, pisarz i polityk): 

„Nierządem Polska stoi" - nieźle ktoś powiedział; / Lecz drugi odpowiedział, że nierządem 

zginie. / Pan Bóg nas ma jak błaznów. I to prawdy blisko, / Że między ludźmi Polak jest 

boże igrzysko. 

11. Jędrzej Kitowicz (osiemnastowieczny historyk, pamiętnikarz, konfederat barski): 

Sejmiki zaś pospolicie odprawiane tumultem, przemocą i po pijanemu, nieraz zrywającego, 

a nawet i przeczącego większemu zdaniu na szablach rozniosły, chyba że z dobranymi 

pomocnikami dopadł do kancelarii, podpisał manifest i nim się za nim z koła sejmikowego 

drużyna pijana wysypała – zdążył uciec z miejsca sejmiku. Wtenczas dopiero, obaczywszy 

manifest, wszyscy jednogłośnie osądzili, że nie można dalej sejmikować bez zgwałcenia 

prawa wolnego nie pozwalam, które pospolicie nazywano pupilla libertatis, źrenica wolności. 

A jeżeli kontradycenta [sprzeciwiającego się] doszli, zrąbali lub też na śmierć zabili, nim 

zaniósł manifest, to pupilla libertatis miana była za zdrową i całą, choć szablami pokrajana 

albo z okiem z łba wycięta. 

12. Według historyka Janusza Tazbira: 

Gorliwości religijnej było w szlacheckiej reformacji niewiele. Mówi się, iż zapłonęła ona 

w Polsce słomianym ogniem. Ale na stosie ze słomy nie można nikogo spalić za wiarę, jak 

https://pl.wikiquote.org/wiki/J%C4%99drzej_Kitowicz


to czyniono na zachodzie Europy. Tolerancja nie uratowała polskiej reformacji od upadku, 

ocaliła natomiast Rzeczpospolitą od krwawych walk wyznaniowych i sprawiła, iż upadek 

ten dokonywał się powoli i nie znaczyły go pochodnie płonących stosów. 

13. Według historyka Pawła Jasienicy:   

Samo liberum veto nie wynikało ze zbiorowego obłędu ani z wrodzonego instynktu 

anarchicznego. Było logicznym, tak! zupełnie logicznym ukoronowaniem ustroju, gwarancją 

jego bytu. Skoro państwo przemienione zostało w rzeszę samodzielnych domen 

magnackich, to zasada głosowania większością stała się nie do przyjęcia. Magnat – dajmy 

na to wielkopolski – natychmiast utraciłby swą przez antenatów uzyskaną pozycję, gdyby 

musiał podporządkować się prawu uchwalonemu przez Małopolan i Litwinów. Dla 

niego liberum veto było naprawdę „źrenicą wolności”, pojmowanej jako faktyczna 

suwerenność. 

14. Według historyka Andrzeja Wyczańskiego: 

O sejmie polskim mówi się niekiedy jako o czymś wyjątkowym. Nie jest to w pełni uzasadnione. 

Porównując szesnastowieczny sejm polski z parlamentem angielskim, uznanym za 

klasyczny, natrafiamy na znaczne analogie. Do analogicznych elementów możemy zaliczyć 

dużą rolę monarchy w sejmie, podział na dwie izby i zasadę uzgadniania stanowisk, a nie 

liczenia głosów. W praktyce można by chyba stwierdzić, że sejm polski w XVI w. różnił się 

od angielskiego nie tyle jako instytucja, ile jako odbicie struktury społecznej kraju. 

15. Według historyka Jaremiego Maciszewskiego:  

a) Pod tym względem istniała zasadnicza różnica między Rzeczpospolitą a krajami 

formującego się absolutyzmu. We Francji monarchia absolutna przejęta opiekę nad 

zubożałą szlachtą. W Polsce nieliczna stała armia nie była w stanie wchłonąć 

nadwyżek młodzieży szlacheckiej. Podczas gdy we Francji analogiczne procesy 

wzmacniały monarchię, a osłabiały wielkich feudałów, w Polsce na odwrót - 

dawały one magnaterii oparcie w rzeszach drobnej szlachty, wzmacniały jej siłę 

i przyczyniły się do osłabienia władzy centralnej. 

b) Czy rzeczywiście ustrój Rzeczpospolitej szlacheckiej był wyłącznie kompleksem 

nonsensów, anachronizmów i niedorzeczności, zaś ludzie, którzy go stworzyli 

i reprezentowali, wyłącznie zbiorowiskiem warchołów, półgłówków, skrajnych 

egoistów, obojętnych na losy własnego kraju? Gdyby tak było - czym moglibyśmy wytłu-

maczyć, że państwo szlacheckie istniało kilka stuleci, ba! było nawet mocarstwem, 

stworzyło atrakcyjne wzory nie tylko dla własnych, lecz również dla obcych obywateli, 

wniosło wkład do europejskiej kultury politycznej, umiało niekiedy działać sprężyście 

i sprawnie. 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Pawe%C5%82_Jasienica


c) Sejm polski urósł w oczach opinii publicznej do symbolu anarchii i nierządu. Po dziś 

dzień zebranie, którego uczestnicy nie mogą uzgodnić konkluzji i istotę spraw topią 

w kłótniach i niepotrzebnym gadulstwie, porównuje się z sejmikiem szlacheckim. 

A osławione liberum veto? Czyż nie stało się symbolem braku wyrobienia 

obywatelskiego i zmysłu politycznego dawnych gospodarzy państwa polskiego? 

Wielu ludzi liberum veto uznaje za główną sprężynę anarchii w dawnej Polsce, 

zapominając, że nie przepis prawny decyduje o funkcjonowaniu urządzeń 

państwowych, lecz praktyka. Ta zaś bardzo długo wykluczała możliwość 

zastosowania istniejącego przepisu o koniecznej jednomyślności wszystkich posłów.  

Jeszcze więcej mitów narodziło się wokół zagadnienia szlachty, nie bez wpływu 

znakomitych powieściopisarzy z Sienkiewiczem na czele. Idealizowano szlachtę,  

zwłaszcza tę służącą w wojsku; przypisywano jej postawy i pobudki działania, których 

mieć nie mogła w XVI czy XVII w. Z drugiej strony – demonizowano tę szlachtę, 

przypisując jej wszystkie siedem grzechów głównych. A prawda tymczasem leży 

gdzieś pośrodku. Ani rycerz bez skazy, […] ani nieugięty defensor fidei (obrońca 

wiary) czy „rycerz z podkresowych stanic”, […] ani także opój, hulaka, nicpoń, okrutny 

kat chłopów; pieniacz i awanturnik niewidzący dalej niż granice własnej „zagrody” (na 

której rzekomo miał się czuć równy wojewodzie) – nie reprezentował przeciętnego 

szlachcica polskiego w XVI i XVII. 

16. Według historyka Adama Kerstena: 

W pojęciach społeczeństwa szlacheckiego król uchodził za pierwszą osobę w narodzie, nie 

uważano go bynajmniej ani za nietykalna świętość, ani nie przypisywano mu nadzwyczajnej 

władzy. Elekcyjność królów i ich prawne zobowiązania wobec narodu szlacheckiego 

stwarzały wszelkie pozory, że król pozostaje w służbie narodu. Jest to paradoks, jakich wiele 

w historii; tworząc swe państwo w XVI w., szlachta polska urzeczywistniła zasady ustrojowe, 

które przez stulecia stanowiły program postępowej myśli politycznej, głosiła zasady 

wolności, supremacji prawa nad władzą wykonawczą. Tragedia Rzeczypospolitej polegała 

na tym, iż w warunkach zacofanej struktury ekonomiczno-społecznej ten system ustrojowy 

sprzyjał petryfikacji, kładąc skuteczną tamę wszelkim dążeniom do reform i hamując rozwój 

społeczny. Rzeczpospolita i jej prawa uważane były przez szlachtę za nietykalne i, co nie 

mniej ważne, za niezmienne. Król, niewątpliwy symbol państwa, dla społeczności 

szlacheckiej nie był wyłączony z tych praw, podlegał im niemal na równi z innymi.  
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Aneta Matląg-Konieczna 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

doradca metodyczny nauczycieli świetlicy 

asystent szkoły 

 

VI. KREATYWNOŚĆ 

„Jeżeli koncepcja od samego początku nie jest szalona, nie ma dla niej żadnej 

nadziei”. Podążając za cytatem Alberta Einsteina, odnajduję tę odrobinę szaleństwa  

w codziennej pracy z dziećmi. We współczesnych realiach edukacyjnych nie ma mowy  

o utartych schematach. W opozycji do konwenansów musimy pozwolić nowemu pokoleniu 

na wyjście poza bariery codzienności szkolnej, na samodzielność, kreatywność, 

innowacyjność. Stanowią one bowiem odpowiedź na radość, na przyjemność tworzenia, 

niezależnie od efektów. Z całą pewnością „najnowszej generacji” pedagog zaufa intuicji 

swoich uczniów. Intuicji, dzięki której młodzi podążą nowymi ścieżkami, w kierunku,  

w którym nie poszedł jeszcze nikt przed nimi. Popełniając błędy, będą tworzyć i odkrywać 

świat na nowo, wykorzystując ukryty w sobie potencjał. Pod opieką nauczyciela, 

przełamując bariery nieśmiałości i niepewności samodzielnie zadecydują o kierunkach 

własnego rozwoju, tworząc przyszłość, która pozwoli im osiągnąć i zaspokoić życiowe cele. 

Nasi nauczyciele przekonani o słuszności powyższej idei, podejmują starania, które mają 

odkrywać talenty uczniów, utwierdzać ich w przekonaniu, iż warto rozwijać naturalny dar, 

który posiadamy – ludzką inteligencję. Poniżej przedstawię ich działania na poszczególnych 

etapach edukacyjnych w oparciu o projekty innowacyjne. 

 
„Innowacja pedagogiczna w Przedszkolu Publicznym w Zdziechowicach” 

autor mgr Anna Sikora Publiczne Przedszkole w Zdziechowicach 

Wiek przedszkolny jest dla dziecka okresem szybkiego tempa rozwoju i naturalnej 

ciekawości otaczającego świata, stanowi też najlepszy czas na wspomaganie jego 

wielostronnego rozwoju. 

W naszym przedszkolu, by lepiej wspierać indywidualny potencjał każdego 

wychowanka, uznajemy zasadność rozwijania kompetencji informatycznych dzieci różnymi 

drogami, a przede wszystkim poprzez organizowanie zajęć rozwijających umiejętności 

posługiwania się komputerem.  

W celu wprowadzenia najmłodszych uczestników procesu kształcenia w świat 

technologii komunikacyjno-informacyjnej opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowację 

pedagogiczną „Przygoda z komputerem”.  



Innowacja skierowana jest do grupy dzieci 5- i 6-letnich i obejmuje zajęcia edukacyjne 

z wykorzystaniem komputera. Jej główne cele to: nauczenie podstawowych zasad obsługi 

komputera, wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera, 

wykorzystanie komputera w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, 

rozwijanie aktywności poznawczej dziecka. 

Zajęcia komputerowe w naszym przedszkolu to atrakcyjna i skuteczna metoda 

wykorzystania komputerów do wspomagania rozwoju dzieci, które bardzo chętnie biorą  

w nich udział, nabywając coraz to nowe umiejętności. Przedszkolaki uczą się obsługi 

sprzętu komputerowego oraz przestrzegania ustalonych zasad podczas korzystania 

z niego. Programy komputerowe, które są wykorzystywane na zajęciach rozwijają u dzieci 

umiejętność spostrzegania, kojarzenia, logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-

ruchowej, sprzyjają ćwiczeniu pamięci i koncentracji uwagi, kształtują sprawność manualną 

oraz wyobraźnię.  

Dzieci wykazują szczególne zainteresowanie pracując w programie Paint. Program 

ten jest prostym edytorem grafiki umożliwiającym tworzeni i modyfikowanie własnych 

rysunków, dzięki któremu można wzbogacić ofertę zajęć plastycznych przedszkolaków. 

Wykonane na komputerze obrazki zaskakują kreatywnością dzieci i mają niepowtarzalne 

wartości estetyczne. Tworzenie prac plastycznych w edytorze Paint wyzwala ekspresję, 

a także daje dziecku możliwość eksperymentowania, wzbogaca doświadczenia estetyczne 

i wyzwala entuzjazm. 

  

 



       
 

Przy umiejętnym korzystaniu komputer oraz Internet może być wspaniałym 

narzędziem rozwoju oraz źródłem radości. Prowadząc zajęcia komputerowe zapewniamy 

przyjemny kontakt z tym urządzeniem, a także dbamy o to, by kształtować u dzieci 

prawidłowy stosunek do niego. Naszym celem jest uświadamianie wychowankom oraz ich 

rodzicom, że komputer służy nie tylko do zabawy, ale i nauki. Umiejętność prawidłowego 

wykorzystania komputera jest w życiu bardzo przydatna, często wręcz konieczna. Kontakt  

z komputerem jest dla dziecka bardzo atrakcyjnym i najmniej nużącym środkiem 

dydaktycznym. Wykorzystanie go na zajęciach stanowi odpowiedź na potrzeby dzisiejszego 

świata, w którym dynamiczny rozwój technologiczny uwidacznia się we wszystkich 

dziedzinach życia. Dzieci mają do czynienia z komputerem nieomal codziennie. 

Uzasadnione jest zatem pokazanie różnych możliwości wykorzystania komputera, co 

realizujemy w ramach innowacji pedagogicznej „Przygoda z komputerem”. 

 

Innowacja pedagogiczna w klasie III ,,Matematyka inaczej” 

autor: Małgorzata Chodor - PSP im. Bohaterów II Brygady Pancernej w Bogacicy 

„Matematyka może ożywiać i pobudzać duszę do zjednoczenia z bytem, może 

prowadzić ją od wyobraźni do rzeczywistości i od ciemności ku światłu.”   Proklos 

Matematyka to nauka, która stawia dzieciom wiele wyzwań, poszukiwań, 

umiejętności….   Ale i dobrej, radosnej zabawy. Dzieci naturalnie tego chcą. Jednocześnie, 

dzieci - w młodszym wieku szkolnym - są bardzo aktywne w odkrywaniu świata i mają wielką 

ciekawość poznawczą. Są kreatywne i twórcze, nie trzeba ich tego uczyć. Lubią 

rozwiązywać postawione im zagadki, zadania, hipotezy…  Trzeba tylko umiejętnie dobierać 

metody, aby umożliwić dociekanie do prawdy, do rozwiązania, do otrzymania odpowiedzi.                                                                                           

Celem spotkania z matematyką jest kształcenie umysłu, myślenia logicznego, rozwijanie  

i umacnianie zamiłowania do prawdy, do konkretu – czy to w operacji wyobrażeniowej, 

liczbowej czy w formie treści i działania. Należy tak kierować procesem uczenia się 



matematyki, aby uczniowie umieli dostrzegać potrzebę poznawania  matematyki i lubili się 

jej uczyć. Matematyka powinna być atrakcyjna, wtedy będzie lepiej rozumiana. Przecież jest 

niezbędna w naszym życiu. A więc dobór metod i form stanowi podstawę rozumowania 

matematyki. Rolą nauczyciela jest, aby ukierunkować ucznia w jego działaniu, w jego 

uczeniu się. Aby różne sposoby uczenia się były efektywne, dawały radość kształcenia  

i samorealizacji ucznia. Innowacja metodyczna „Matematyka inaczej” jest realizowana 

podczas zajęć dydaktycznych z edukacji matematycznej w roku szkolnym 2018/2019 

(wrzesień/maj). Jej celem jest rozwijanie, doskonalenie kompetencji matematycznych 

uczniów; kształcenie logicznego myślenia, poszukiwania rozwiązań, rozumienia istnienia  

matematyki wokół, rozwijanie i wykorzystanie zdolności twórczych ucznia                                                                                                                                                                    

Uczeń podczas zajęć: 

- doskonali umiejętność  liczenia na podstawie czterech podstawowych działań 

- poprzez naukę z wykorzystaniem zabaw w sposób naturalny doskonali umiejętności 

rozwiązywania zadań, problemów  

- analizuje, wyciąga wnioski, dochodzi do prawdy 

- uczy się przez działanie i odkrywanie 

- zauważa, że trudne staje się łatwe 

- pokonuje swoje trudności 

- rozbudza pozytywny stosunek do matematyki 

- wyzwala radość z uczenia się 

- rozwija swoją samodzielność,  kreatywność /podaje własne rozwiązania/ 

- wyrabia nawyk samokontroli i samooceny  

- doskonali inne umiejętności / wypowiadania się, czytania, pisania/  

- doskonali pamięć wzrokową i słuchową oraz spostrzegawczość 

- rozsądnie korzysta ze źródeł informatycznych w nauce matematyki 

- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazanych informacji 

- potrafi współpracować z innymi; kształtuje takie cechy jak wytrwałość, dociekliwość, 

systematyczność, dokładność. 

Jest tu zastosowana innowacja metodyczna oparta o następujące metody i formy: 

Metody: 

- gry i zabawy dydaktyczne /m.in. warcaby, elementy szachów/ 

- testy z wykorzystaniem TIK 

- zabawy praktyczne, zadaniowe z treścią matematyczną 

- stosowanie pomocy dydaktycznych w działaniu ucznia 

- zabawy z programowaniem  kodowaniem 



- układanki logiczne /m.in. sudoku, krzyżówki, łamigłówki matematyczne / 

- sprawdzanie hipotez przez doświadczenie 

Formy: 

- praca w grupach, parami, w zespole, indywidualna – zróżnicowana lub jednolita 

Świadomie dobrane metody i formy realizacji celów są znane i akceptowane przez 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). Program ma charakter otwarty, można go 

modyfikować i dostosowywać do potrzeb i możliwości zarówno dzieci jak i szkoły. 

 Zakres treści programowych i harmonogram działań: 

 kształcenie sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych 

działań arytmetycznych 

 stosowanie poznanych własności działań arytmetycznych 

 rozwiązywanie zadań  niestandardowych,  złożonych 

 układanie zadań tekstowych do podanej formuły matematycznej i ilustracji 

 przekształcanie treści zadań 

 rozwiązywanie zadań logicznych, łamigłówek, zaszyfrowanych zagadek, 

liczbowych krzyżówek z zastosowaniem kodowania i programowania 

 gry matematyczne 

 rozwiązywanie zadań konkursowych                                                                                     

 kreślenie figur geometrycznych, rysunków symetrycznych 

 układanie własnych kompozycji z płaskich figur geometrycznych 

 układanki geometryczne – tangramy 

Przewidywane efekty: 

Uczeń potrafi:  

- sprawnie wykonywać działania na liczbach; 

- wykorzystywać poznane sposoby ułatwiające liczenie oraz własności działań; 

- dokonywać operacji mnożenia i dzielenia liczb w zakresie tabliczki mnożenia; 

- rozwiązać problemy matematyczne zawarte w zadaniach z treścią; 

- rozumieć sens zadania tekstowego, symulacyjnego rozwiązania oraz układania zadań z 

treścią; 

- układać, tworzyć własne kompozycje z figur geometrycznych /np. tangramy, witraże/; 

-  rozumieć potrzebę ich zastosowania; 

- rozwiązywać zadania wielodziałaniowe; 

- zapisywać rozwiązania różnymi sposobami; 

- układać treść zadań do formuł matematycznych; 



- przekształcać treść zadań; 

- rozwiązywać zadania logiczne; 

- przekształcać sytuacje życiowe w zadania matematyczne; 

- rozwiązywać problemy matematyczne zawarte w zadaniach z treścią; 

- rozumieć sens zadania tekstowego, symulacyjnego rozwiązania; 

- układać zadania z treścią; 

-definiować i analizować problem matematyczny – stawiać  pytania; 

- dostrzegać w zadaniach prawidłowości - porządkować, klasyfikować, uogólniać dane; 

- twórczo współpracować w zespole, w grupie; 

- cieszyć się swoimi umiejętnościami, pokonywać trudności, rozwijać swoje zdolności; 

- kreatywnie myśleć, podawać różne sposoby rozwiązywania zadania, sytuacji problemowej. 

Ewaluacja 

Ewaluacja ma na celu ocenę skuteczności działań przeprowadzonych w ramach 

innowacji pedagogicznej. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i na 

zakończenie  innowacji w roku szkolnym 2108/19. Oceny atrakcyjności zajęć dokonają sami 

uczniowie po każdych zajęciach przez informację zwrotną. Na koniec wypełnią ankiety 

ewaluacyjne. 

Sposoby ewaluacji: 

- obserwacja uczniów podczas zajęć / ich aktywność / 

- arkusz informacji zwrotnej dla ucznia (ankieta) 

- udział w konkursach 

- wyniki sprawdzianów wiedzy i umiejętności. 

 

Innowacja pedagogiczna ,,Z książką na Ty’’ w klasie IV 

autor: mgr Dorota Matląg-Styrczewska  

We współczesnym świecie, w dobie rozwoju techniki komputerowej i różnych 

środków audiowizualnych wyzwaniem jest zainteresowanie dzieci światem literatury. 

Kolorowy ekran, wizualizacja, mnogość programów komputerowych to obecnie poważny 

konkurent dla książki, której walorów  młodzi ludzie często nie znają lub nie dostrzegają. 

Niejednokrotnie poszukują i właśnie  zajęcia „Z książką na Ty” mają ukształtować ich 

potrzeby, zainteresować czytelnictwem, rozbudzić pasję, wzbogacić zasób słownictwa 

czynnego i uwrażliwić na piękno literatury. Mają przyczynić się do rozwoju świadomości 

ucznia XXI wieku o ponadczasowej roli książki. Innowacja prowadzona jest od września 

2018 roku do VI 2019 roku w klasie IV. 



W ramach powyższych zajęć realizowane są elementy programu Centrum Edukacji 

Obywatelskiej ,,PoczytajMy”. Wśród wielorakich działań podejmowanych na zajęciach, 

znajdują się zadania związane z obchodami  Niepodległości Polski i stanowią cykl ,,Co 

czytały dzieci 100 lat temu?  

Uczniowie w ramach tych działań odkrywają świat postrzegany przez dzieci sprzed 

100 lat. Poznają wybrane lektury swoich rówieśników, obserwują ich dzieciństwo, 

porównują, wyciągają wnioski. Czytane i omawiane na zajęciach teksty dostępne są na 

stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Analizowane przez uczniów teksty literackie, prozatorskie czy poetyckie dają 

możliwości twórczego wykorzystania w różnorodny sposób. Uczniowie czytają utwory  

z podziałem na role, wczuwają się w rolę bohaterów utworów i przedstawiają ich za pomocą 

mimiki, ruchu i gestu. Tworzą mini scenki do wybranych fragmentów czytanych tekstów, 

pracują nad dekoracją, rekwizytami. Pełnią rolę reżyserów, choreografów i innych osób 

odpowiedzialnych za powstanie sztuki teatralnej. Dokonują prezentacji w zespole 

klasowym, omawiają grę aktorską. Układają też historyjki obrazkowe w kolejności 

występowania wydarzeń. Wizualizują treści poprzez m.in. wykonywane samodzielnie 

lapbooki, magiczne książeczki, ale również wykorzystują zabawy i gry dramowe. Ciekawie 

opowiadają wybrane fragmenty utworu. Dokonują adekwatnej ilustracji do tekstu, układają 

książeczkę obrazkową. Projektują okładki do ulubionych książek, prowadzą kącik 

najbardziej ciekawych tekstów literackich. Swoje interpretacje głosowe i mimiczne 

czytanych utworów prezentują w przygotowanych spektaklach teatralnych społeczności 

szkolnej i lokalnej. Różnorodna praca z tekstem ma na celu zachęcenie do aktywnego 

czytelnictwa. Aktualnie uczniowie zaprezentowali „Rzepkę” przedszkolakom oraz uczniom 

swojej szkoły. 

Program prowadzonych zajęć zakłada przede wszystkim rozwijanie i kształtowanie 

podstawowych umiejętności, takich jak czytanie literatury pięknej. Priorytetem jest także 

wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem i minioną epoką. Realizowane treści 

dostosowane są do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb wszystkich 

wychowanków. Stwarzają okazję do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby, 

pobudzają do twórczej aktywności. Kształtują umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, korzystania z bibliotek i zbiorów własnych dzieci. Stymulują rozwój 

zainteresowań czytelniczych, rozbudzają potrzebę kontaktu z książką. Rozwijają 

umiejętność obiektywnego oceniania pracy swojej i kolegów. 

Podczas realizacji programu stosowane są następujące metody i formy pracy: 

* praca z książką; 



* prezentacja ulubionych książek; 

* drama; 

* inscenizacja; 

* pogadanka; 

* wystawki prac dzieci; 

* organizowanie kącików tematycznych z literatury dziecięcej, kącików z czasopismami, 

* wystawki poświęcone wybranym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej; 

* zajęcia w bibliotece; 

* prowadzenie dzienniczków prezentowanych utworów; 

* audytoryjne : opowiadanie, czytanie, nauka tekstu; 

* aktywizujące. 

Założenia programowe: 

- rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa literatury 

pięknej; 

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia (dziecka); 

- promowanie umiejętności dziecka w środowisku, a przez to promowanie szkoły; 

- wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim 

- w treściach na określony temat; 

- dostosowanie treści do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb 

wszystkich wychowanków; 

- stymulowanie autoprezentacji; 

- stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby – pobudzanie do 

twórczej aktywności; 

Cele edukacyjne: 

- rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie); 

- zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej; 

- słuchanie wierszy, baśni, opowiadań; 

- recytowanie wierszy i prozy; 

- zabawy i gry dramowe; 

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, korzystanie 

z biblioteki , czytelni, zbiorów własnych dzieci; 

- wyrabianie postawy poszanowania księgozbioru; 

- stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie potrzeby kontaktu 

z książką; 

- poznanie pracy bibliotekarza, księgarza, wydawcy; 



- poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką; 

- wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; 

- rozwijanie umiejętności obiektywnego oceniania pracy swojej i kolegów; 

- pobudzanie umiejętności własnej prezentacji przed klasowym i szkolnym audytorium. 

Oczekiwane osiągnięcia ucznia: 

Uczeń powinien: 

- uważnie słuchać prezentowaną treść utworu; 

- ciekawie opowiadać wybrany fragment utworu; 

- dokonać adekwatnej ilustracji do tekstu; ułożyć książeczkę obrazkową; 

- wczuć się w rolę bohaterów utworów i przedstawić ich za pomocą mimiki, ruchu 

i gestu; 

- ułożyć historyjkę obrazkową w kolejności występowania wrażeń; 

- znać wybrane postacie autorów literatury dziecięcej; 

- zaprezentować ulubioną książkę; 

- szanować udostępnione pozycje z księgozbioru; 

- zaprojektować i wykonać zakładkę, okładkę; 

- znać i stosować regulamin biblioteki, czytelni szkolnej oraz miejskiej; szanować książki 

i dokumenty biblioteczne; 

- właściwie zachowywać się podczas korzystania z czytelni i bibliotek; 

- znać rodzaje źródeł informacji zgromadzonych w bibliotece; 

- samodzielnie dokonać wyboru i wypożyczenia książek; 

- wykorzystywać zbiory biblioteczne jako źródło potrzebnych informacji; 

- prowadzić „dzienniczek” poznanych utworów; 

- zorganizować kącik czytelniczy; domową i klasową biblioteczkę. 

 

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego „Film, teatr, media na zajęciach 

języka mniejszości narodowej“ autor mgr Beata Smyrek 

Audiowizualność zdominowała sposoby komunikowania się w przestrzeni 

społecznej, zaś takie media jak film, telewizja, wideo, komputer kształtują i zmieniają 

postawy odbiorców. Dlatego również w nauczaniu języka niezbędne jest wykorzystanie 

edukacji medialnej i dostosowanie się do zmian wynikających z postępu naukowo- 

technicznego. Wykorzystanie elementów filmu i teatru oraz nowych mediów ma na celu 

zainteresowanie młodzieży literaturą niemieckojęzyczną, rozwijanie kompetencji 

językowych oraz wiadomości dotyczących wybranych elementów literatury i kultury Niemiec 

oraz Śląska Opolskiego, a także promocję nauki języka mniejszości narodowej. 



W ramach prowadzonych zajęć uczniowie uczęszczający na dodatkową naukę 

języka mniejszości narodowej przygotują, nagrają i zaprezentują na forum społeczności 

szkolnej dwa przedstawienia teatralne w języku niemieckim. 

Innowacja wdrożona została w grupie uczniów klasy III gimnazjum oraz klasy VIII 

szkoły podstawowej uczęszczających na  zajęcia języka mniejszości narodowej. Innowacja 

pedagogiczna zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie 

programowej nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej: 

Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Tworzenie wypowiedzi. 

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Podstawowym założeniem innowacji jest 

przygotowanie przez uczniów scenariusza dwóch sztuk teatralnych w języku niemieckim. 

Uczniowie samodzielnie będą przygotowywać scenografię, stroje, rekwizyty, muzykę oraz 

nagrają inscenizacje teatralne. Młodzież zadba o właściwe miejsce, tło, nagranie i montaż 

powstałego materiału.  

Cele innowacji: 

- kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w świecie 

kultury (film, teatr) i technologii informacyjnej; świadomego odbioru żywego słowa i obrazu,  

- rozwijanie zainteresowań uczniów i uzdolnień uczniów (w szczególności 

językowych),  

- poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem 

niemieckim,  

- doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych w języku niemieckim,  

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole, współtworzenia dzieła 

scenicznego i filmowego, 

 - animowanie życia artystyczno-kulturalnego szkoły oraz środowiska lokalnego, 

- umacnianie w uczniach motywacji do nauki języka niemieckiego oraz do udziału              

w dodatkowej nauce języka mniejszości narodowej, 

- korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy. 

 Formy pracy: 

- praca indywidualna (tworzenie dialogów, scenariusza), 

-  praca w parach (np. krótka konwersacja), 

- praca w grupach (np. odgrywanie scenek), 

- praca z całą klasą (np. burza mózgów), 



- praca z kamerą, komputerem, oprogramowaniem do montażu i obróbki filmów, 

projektorem multimedialnym, 

- praca z filmem.  

Tematyka zajęć została opracowane w oparciu o podstawę programową i ma 

charakter otwarty. Nauczyciel w zależności od potrzeb, zainteresowania i możliwości 

uczniów poszerza je lub modyfikuje.  

Przedstawienia teatralne w postaci 2 filmów nagranych przez uczniów będą jednym         

 z istotnych składników dokumentacji innowacji. 

 Ewaluacji podlegać będą:  

•          zgodność programu innowacyjnego z jego założeniami, 

•          atrakcyjność programu dla uczniów, 

•          jego praktyczność i użyteczność, 

•          skuteczność stosowanych metod, 

•          formy i metody pracy. 

 Ewaluacja innowacji dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwację zachowań 

młodzieży. Uczniowie zaprezentują nagrane filmy podczas uroczystości ogólnoszkolnej. Na 

zakończenie realizacji innowacji uczestnicy podsumują swój udział, zaangażowanie 

i stopień atrakcyjności proponowanych działań w formie dyskusji.  

 

Innowacja w świetlicy szkolnej ,,KULINARNE PONIEDZIAŁKI”  

autor: Dorota Smereczyńska, mgr Iwona Stępień. 

Racjonalne żywienie w sposób zasadniczy wpływa na funkcjonowanie organizmu, 

zwłaszcza w okresie jego intensywnego rozwoju. Jakość i ilość dostarczanych produktów 

pokarmowych musi być dostosowana do wieku, płci, budowy ciała, trybu życia, właściwości 

psychofizycznych i fizjologicznych dziecka. Zajęcia kulinarne są doskonałym źródłem 

wiedzy dla uczniów. Ze względu na wielorakie doznania zmysłowe zajęcia w kuchni są 

sposobnością do poznawania otoczenia i integracji zmysłów w naturalnych, 

niewymuszonych sytuacjach. Najlepszym sposobem poznawania świata jest nauka poprzez 

własne doświadczenie i działanie. Młodsze dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 

praktycznych, uważają takie zajęcia za bardzo atrakcyjne i potrzebne. Najwspanialszym 

momentem dla uczniów, zwieńczeniem zajęć, jest radość i satysfakcja ze wspólnie 

przyrządzonych potraw, czyli poczęstunek – efekt własnej pracy. Zainteresowania kulinarne 

mają duże znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, chociażby ze względu 

na ich aspekt poznawczy   i zabarwienie emocjonalne, maja wpływ na zachowanie. Uczą 

zasad zdrowego odżywiania      i dokonywania właściwych wyborów w codziennej diecie, co 



przy obecnych problemach żywieniowych dzieci jest ważnym zagadnieniem w pracy 

wychowawczej. 

Sztuka kulinarna na dobre zagościła w życiu chyba każdego Polaka. Oglądamy wiele 

programów kulinarnych, czytamy czasopisma, oglądamy strony internetowe propagujące 

zdrowe odżywianie. Wiele takich programów skierowanych jest do najmłodszych. Dzieci 

gotują, pieką, smażą i widać, że sprawia im to dużą frajdę. Również uczniowie w szkole 

lubią zajęcia, na których mogą wykazać się umiejętnościami kulinarnymi. Wychodząc 

naprzeciw ich oczekiwaniom postanowiłyśmy wdrożyć innowację pt.: ”Kulinarne 

poniedziałki”. Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę o zasadach zdrowego żywienia, 

udoskonalą zasady savoir- vivre przy stole i nie tylko. Ponadto będą rozwijali umiejętności 

czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz stosowania wiedzy 

w praktyce. 

Treści zawarte w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości 

intelektualnych, psychofizycznych i potencjału uczniów. Zawierają treści zgodne z podstawą 

programową oraz programem rozwoju szkoły. W realizacji zadań programowych innowacji 

nastawiamy się na ciągłość, systematyczność i kompleksowość oddziaływań. 

Wdrożenie działań innowacji planowane jest od listopada 2018 roku do końca 

kwietnia 2019 roku. Realizowana będzie w świetlicy szkolnej i skierowana do uczniów klas 

I – III. Program jest elastyczny i może ulegać modyfikacji. Działania w ramach innowacji 

będą dokumentowane w formie zdjęć. 

Założenia innowacji 

Cel ogólny: kształtowanie właściwego nawyku żywieniowego, rozwijanie 

samodzielności, kreatywności i aktywności własnej uczniów, stymulacja wielozmysłowa 

oraz rozwijanie funkcji poznawczych. 

Cele szczegółowe: 

 kształtowanie kultury spożycia posiłków; 

 rozwijanie zainteresowań dzieci „sztuką kulinarną”; 

 nabywanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania; 

 doskonalenie umiejętności czytania instrukcji; 

 nabywanie umiejętności tworzenia prostej instrukcji; 

 doskonalenie umiejętności współdziałania; 

 propozycja spędzania czasu wolnego. 

  



Kompetencje kluczowe rozwijane podczas realizacji innowacji: 

 porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania 

pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie; rozwijanie umiejętności 

wykorzystania tekstów do twórczej kreacji; 

 umiejętność uczenia się – nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy       

i umiejętności; 

 kompetencje społeczne i obywatelskie – rozwijanie kompetencji interpersonalnych 

przygotowujących do skutecznego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Metody pracy 

 metoda praktycznego działania 

 pokaz 

 obserwacja 

 metody słowne 

Formy pracy 

 indywidualna 

 grupowa 

Przewidywane efekty 

 nabycie podstawowej wiedzy o zdrowym żywieniu; 

 wykształcenie nawyków higieniczno-estetycznych; 

 rozwijanie samodzielności; 

 udoskonalenie wielorakich doznań zmysłowych; 

 kształtowanie umiejętności współdziałania oraz zachowań prospołecznych; 

 podniesienie samooceny uczniów; 

 rozwijanie skutecznej i poprawnej komunikacji. 

Ewaluacja 

Ewaluacja zostanie przeprowadzona na podstawie: 

 systematycznej obserwacji dzieci i ich działań podczas zajęć kulinarnych; 

 rozmów z dziećmi 

 rozmów z rodzicami i ich opinii zebranej na podstawie ankiety na zakończenie 

innowacji 

 

 

  



Lidia Mucha 

doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego,  

asystent szkoły  

VII. ĆWICZENIE KREATYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI NA LEKCJACH 

JĘZYKA POLSKIEGO – OMÓWIENIE WYBRANYCH PROPOZYCJI 

Nauczyciele mają obecnie o wiele trudniejszą rolę niż ci, którzy wykonywali ten zawód 

kilkanaście lat temu. Powodów takiego stanu jest wiele, m.in. niezwykle dynamicznie 

zmieniający się świat, rozwój technologii informatycznych, czy zmiana pozycji nauczyciela 

w społeczeństwie. Z jednej strony oczekuje się od nauczyciela, że będzie podążał za 

nowinkami technologicznymi, realizował ciekawe pomysły, tworzył innowacje, 

przygotowywał dzieci i młodzież do dorosłego życia, czyli do wykazywania się 

odpowiedzialnością, kreatywnością, samodzielnością i wieloma innymi cechami 

pożądanymi przez pracodawców, z drugiej strony każdy nauczyciel wie, że musi 

zrealizować podstawę programową, musi przygotować uczniów do egzaminów i osiągnięte 

wyniki wskażą, czy zrobił to dobrze. Wyników oczekuje dyrektor, rodzice, uczniowie. Jak 

poradzić sobie w takiej sytuacji, doliczając do tego ustawiczny brak pieniędzy na edukację? 

Wielu nauczycieli próbuje łączyć stawiane przed nimi cele. Pedagodzy realizują 

podstawę programową, ale starają się, aby ich zajęcia były ciekawe dla uczniów, dawały im 

możliwość samodzielnego myślenia i działania, pobudzały wyobraźnię, a przede wszystkim 

zachęcały do zdobywania kompetencji, do kształcenia przez całe życie. Aby pracować 

ciekawie, trzeba przede wszystkim pozbyć się lęku przed zmianami, być pracowitym 

i ambitnym i dokształcać  się, czytać. Jest wiele opracowań dotyczących tematu, zarówno 

w formie książkowej, jak i artykułów w fachowych czasopismach, czy tekstów napisanych 

przez nauczycieli chcących podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem, wiele 

opracowań tworzonych przez metodyków, edukatorów, psychologów.  Jak pisze Julian Piotr 

Sawiński w „Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji”: „Innowacje nauczycieli biorą się 

nie tylko z ich własnej motywacji i aspiracji, lecz także z wiedzy o nowościach. Warto uczyć 

się od innych.”7. 

Przedstawię kilka sposobów na ćwiczenie kreatywności, samodzielności uczniów, ich 

krytycznego myślenia, które można wykorzystać podczas lekcji języka polskiego (ale 

również dostosować do potrzeb innego przedmiotu, ponieważ większość ma uniwersalny 

charakter), a które opisane są w wybranych przeze mnie opracowaniach. Pierwsza 

                                                           
7 J.P. Sawiński, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji, Warszawa 2015, s.99 



propozycja nie jest młoda, ale funkcjonuje jako swoista „biblia” twórczego myślenia, 

Edwarda de Bono – autorytetu w zakresie twórczego myślenia, autora ponad 30 książek – 

„Naucz się myśleć kreatywnie”. Maltański psycholog i lekarz zwrócił uwagę, jak często 

posługujemy się utartymi schematami, nie zastanawiamy się nad opiniami, po prostu je 

mamy. Zaproponował, aby korzystać z narzędzia, które nazwał ZWI (przy czym Z to zalety 

pomysłu, W – wady, a I – to, co interesujące)8. Narzędzie to jest szczególnie przydatne przy 

redagowaniu rozprawek i dyskusjach. Często uczymy, aby rozpocząć od postawienia tezy, 

a to błąd. Nie rozważamy różnych możliwości, nie szukamy argumentów za i przeciw, nie 

myślimy o złożoności poruszanych kwestii. Warto więc ćwiczyć, krótko (po 2-3 minuty), ale 

planowo i konsekwentnie. W ten sposób zamiast bronić poglądu, uczniowie nauczą się 

gruntownie poznać sprawę. Takie narzędzie można wykorzystywać często i na wielu 

zajęciach. Chodzi o to, żeby „aktywnie patrzeć najpierw w jednym, potem w drugim, 

a następnie trzecim kierunku. To ćwiczenie w poszerzaniu pola widzenia.”9. Przykłady 

można mnożyć, przytoczę temat, który można omówić, wykorzystując kilka lektur, m.in. 

„Pana Tadeusza” Mickiewicza, „Lalkę” Prusa czy „Ferdydurke” Gombrowicza: „Zwyczaje 

i konwenanse – ważny element kultury czy niepotrzebny anachronizm?” (temat z próbnej 

matury). Ale najpierw ćwiczmy bez lektur, uczniowie nie będą od początku zniechęceni, 

zwłaszcza ci, którzy książek nie przeczytali. Po kategorię I – tego, co interesujące, sięga się 

K. Szmidt w „Treningu kreatywności” i proponuje, odwołując się do de Bono, by zadawać 

uczniom pytanie, co jest interesujące w danej rzeczy, zagadnieniu, np. Co jest 

interesującego w żabie? Dlaczego książę z bajki przybrał postać żaby?10 

Innym narzędziem ćwiczącym kreatywne myślenia jest, według de Bono, wnikliwe 

czytanie i słuchanie. Każdy z nas ma tendencję do formułowania sobie opinii po pierwszych 

słowach rozmówcy i dalej w ogóle go nie słucha, czeka tylko na okazję, żeby tę opinię 

wyrazić, powiedzieć, co myśli, jakie go spotkały przypadki. Warto ćwiczyć trudną sztukę 

słuchania. Jednym ze sposobów jest proponowana przez autora praca nad jednym 

konkretnym zdaniem. Uczniowie odpowiadają, jakie wnioski można wysnuć po jego 

przeczytaniu. Można zacytować zdanie wypowiedziane przez bohatera literackiego, zapisać 

wszystkie wnioski sformułowane przez uczniów na jego podstawie, a następnie je 

zweryfikować, czytając większy fragment lub całe opowiadanie. Na przykład zacząć od 

zdania z opowiadania Herlinga – Grudzińskiego „Wieża”, wypisać wnioski na tablicy, 

a następnie je zweryfikować w oparciu o większy fragment o samotności Lebrossa. 

                                                           
8 E. de Bono, Naucz się myśleć kreatywnie, Warszawa 1998, s.19 
9 Tamże, s.20 
10 K.J. Szmidt, Trening kreatywności, Gliwice 2013, s.74 



Uczniowie mogą odszukiwać inne fragmenty tekstu, które potwierdzają wcześniejsze 

domniemania, albo które je podważają.  

Warto sięgnąć po książki de Bono, ponieważ zawierają przykłady ćwiczeń 

kreatywności, pokazują, jak myśleć, żeby tworzyć wspaniałe pomysły. W jednej z nich: 

„Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt” autor omawia różne ćwiczenia, gry, 

które można wykorzystać podczas lekcji z uczniami. 

Kolejna propozycja z pomysłami to opracowanie Anety Chybickiej, psychologa 

i coacha biznesu, „Outside the box. Jak myśleć i działać kreatywnie”. Książka nie dotyczy 

bezpośrednio edukacji, pracy z dziećmi, zawiera opis sytuacji biznesowych i pokazuje, jak 

zastosować techniki twórczego myślenia w pracy indywidualnej i grupowej. Autorka omawia 

reguły kreatywnego myślenia i innowacyjności, które, moim zdaniem, warto zastosować 

w szkole. Pierwsza to zasada ludyczności, czyli stworzenia odpowiednio dobrej atmosfery 

do kreatywnego myślenia. Jak twierdzi Chybicka: „Stymulujący wpływ pozytywnych emocji 

na twórcze myślenie wynika z tego, że materiał powiązany z pozytywnym nastrojem jest 

zapamiętywany lepiej niż materiał powiązany z negatywnym nastrojem.”11 Warto więc 

zadbać o dobre relacje z uczniami, wprowadzać elementy zabawy. Zainteresowani 

nauczyciele znajdą wiele opracowań z przykładami tego typu zajęć. Źródłem pomysłów 

(zwłaszcza dla dzieci młodszych) może być książka Renaty Kochan „Kreatywne dzieci. 

21 pomysłów na twórcze popołudnie”. Jedną z zabaw jest „Fabryka Dziur”. Zajęcia 

rozpoczynają się od fragmentu lektury „Podróże mistrza Mansura” Marka Kochana, wydanej 

w Poznaniu 2017 o chłopcu o imieniu Ahmed, a właściwie o reakcji kolegów na dziurę w jego 

starym bucie, przez którą wystawał palec chłopca.12 Zadanie postawione przed dziećmi 

polegało na odnalezieniu przez nie jak największej ilości dziur wokół siebie (można 

w plenerze fotografować), próbie ich opisania, a następnie wykonaniu w określonym czasie 

różnymi technikami, w różnych materiałach dziur i nadania im certyfikatu. Można 

modyfikować zabawę, np. redagować zaproszenie na wystawę, czy inną formę wypowiedzi 

(opowiadanie twórcze z dziurą w roli głównej [motyw sokoła?:]). Zadanie rozbudza zmysły, 

uczy spostrzegawczości, polisensorycznego odbioru świata, koncentracji, dobrej 

spostrzegawczości. Pozwala też dzieciom na ukazanie emocji, wyrażenie ich, a co równie 

ważne, może być pretekstem do dyskusji o wartościach, roli ubioru w ocenie człowieka 

i innych aspektach wychowawczych. 

Różne rodzaje zajęć mających na celu stworzenie w klasie przyjaznej atmosfery, 

uczenie się poprzez eksperymenty, ciekawe przedsięwzięcia przedstawili w książce 

                                                           
11 Chybicka A., Outside the box. Jak myśleć i działać kreatywnie, Sopot 2017, s.14 
12 R. Kochan, Kreatywne dzieci. 21 pomysłów na twórcze popołudnie, Poznań 2017, s.16-19 



wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy Klanza „Nauczanie kreatywne” 

Michael Thanhoffer, Rene Reichel i Reinhold Rabenstein. Można zobaczyć, jak wykorzystać 

szkolne uroczystości, lekcje wychowawcze, wycieczki, zielone szkoły do budowania 

atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Jeden z przykładów to „Podróż do Hollywood”13 – 

zabawa, która może trwać dwie godziny lekcyjne, albo cały dzień, w której może wziąć udział 

grupka uczniów albo cała szkoła. Najpierw należy razem z uczniami wypisać tytuły filmów, 

które znają i zapisać je na kartkach. Uczniowie losują film i zawieszają kartki w odpowiedniej 

części studia (klasy): westerny, kryminały, efekty techniczne, zwiastuny filmowe. Jednym 

z zadań jest opracowanie i przedstawienie przez składające się z 3 - 6 osób grup  sceny 

kluczowej do wylosowanego filmu, aby reszta uczestników zgadywała tytuł. Można narzucić 

sposoby prezentacji, np. wyłącznie poprzez pantomimę albo technikę diapozytywową 

polegającą na tym, że przedstawia się nieruchome obrazy (3-4) i prezentuje je techniką: 

oczy otworzyć–oczy zamknąć. Można też przeprowadzić zabawę w gabinet figur 

woskowych, podczas której uczniowie tworzą i przedstawiają posągi. Ćwiczenie można 

modyfikować, realizować zadania nie tylko w oparciu o filmy, ale również o obrazy czy 

lekturę. 

Innym sposobem na stworzenie dobrej atmosfery i ćwiczenie kreatywności jest 

grywalizacja (gamifikacja), polegająca na użyciu mechanizmów z gier i tym samym 

zwiększeniu atrakcyjności zajęć. Po określeniu celu, czyli umiejętności, jaką ma uczeń 

posiąść, należy sporządzić listę zadań do ich osiągnięcia, uszeregować je od 

najłatwiejszego do najtrudniejszego, ustalić sposób punktowania, limit konieczny do 

przejścia na kolejny poziom i rozpocząć rywalizację. Grywalizacja może dotyczyć również 

zadań domowych: można zaproponować uczniom kilka tematów, od bardzo prostych do 

trudnych i wykraczających poza podstawę programową i odpowiednio je wypunktować. 

Uczeń może wybrać zadanie, które wykona, ale musi osiągnąć uznaną za minimum ilość 

punktów. 

Czy jesteśmy w stanie zbadać, jaka jest atmosfera w klasie, jak oceniają ją 

nauczyciele, a jak uczniowie? Okazuje się, że od kilkudziesięciu lat na świecie tworzone są 

narzędzia, które pozwalają na ocenę atmosfery w danym zespole, i propozycje zmian, jeśli 

są one konieczne. Takie studia badawcze prezentuje w książce „Klimat dla kreatywności” 

Maciej Karwowski.14 Zainteresowane osoby mogą skorzystać z zamieszczonego w książce 

kwestionariusza do badania kreatogennego klimatu szkoły oraz do badania kreatogennego 

klimatu pracy. 
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Opisane sposoby tworzenia atmosfery na lekcji, dobrej współpracy pomiędzy 

uczniami to tylko ułamek działań sprzyjających kreatywności i samodzielności 

opracowanych przez metodyków, psychologów i innych edukatorów. Aneta Chybicka we 

wspomnianej wyżej publikacji wymienia jako regułę kreatywnego myślenia, poza regułą 

ludyczności, regułę odroczonego wartościowania. Warto ją wprowadzić w szkole. 

Najczęściej kiedy nauczyciel prosi o propozycje rozwiązań, część uczniów nigdy się nie 

odzywa, bojąc się natychmiastowej oceny ze strony kolegów i koleżanek, ale również 

nauczyciela. Ważne dla budzenia pomysłowości uczniów jest odroczenie wartościowania. 

Należy zapisywać różne pomysły, nawet najbardziej niedorzeczne, a potem je rozwijać, 

zadawać pytania, a ewaluacji dokonywać na końcu według wcześniej ustalonych reguł. 

Takie postępowanie jest niezmierne ważne, bo nie będzie kreatywny ktoś, kto boi się 

ośmieszenia. Poza tym najlepsze i najciekawsze rozwiązania powstają z najbardziej 

niestereotypowych pomysłów. Kolejną regułą, według Chybickiej, wzmacniającą 

kreatywność jest reguła różnorodności. Ma ona znaczenie w formowaniu zespołów 

pracujących nad danym zagadnieniem. Nauczyciel powinien zadbać, aby grupy były jak 

najbardziej różnorodne, składały się z osób o różnych zdolnościach, temperamentach, 

rodzajach inteligencji – to gwarantuje generowanie wielu oddalonych od siebie sposobów 

rozwiązania danego problemu. Autorka podkreśla również, jak ważne są rozgrzewki przed 

zasadniczym zadaniem. Nie można liczyć na kreatywność uczniów, jeśli przez długi czas 

siedzą znudzeni w ławkach. Można wykorzystać wybrane spośród proponowanych 

w książce ćwiczeń rozgrzewających. Przykładowe to „Żyłki”15. Ćwiczenie odbywa się 

w parach, które zostają wyposażone w dwa metrowe kawałki żyłki. Każda osoba zawiązuje 

sobie końce żyłki na przegubach dłoni, tak aby nie można było wyjąć ręki. Dodatkowo 

ważne, aby żyłki partnerów się krzyżowały. Zadanie polega na uwolnieniu się bez rozcinania 

żyłek. Chybicka przedstawia rozwiązanie: należy złożoną w połowie długości żyłkę partnera 

przecisnąć pod pętlą na jednym z nadgarstków drugiej osoby, w kierunku od nadgarstka ku 

czubkom palców, a przez powstałą pętlę można przełożyć dłoń. 

Ćwiczenia rozgrzewające można znaleźć w książce Krzysztofa Szmidta „Trening 

kreatywności”. Są różne: od najbardziej popularnych, takich jak wymienianie nowych 

zastosowań przedmiotów (np. słoików po dżemie, wykałaczek itd.), po wymyślanie innego 

odczytywania skrótów, czy odpowiedzi na pytania: Co robi mgła?, deszcz?, muzyka?16 

Poloniści mogą przy tego typu zadaniach ćwiczyć opowiadania twórcze, kształcąc tę formę 

wypowiedzi poprzez realizację kreatywnych tematów typu: I dlatego żyrafy mają taką długą 
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szyję, albo tematy odwołujące się do lektury: Wyobraź sobie, ze możesz stać się ulubioną 

postacią literacką. Kim byś się stał i co byś robił?”.17 

W książce Szmidta znajduje się bardzo dużo ćwiczeń kreatywnego myślenia, które 

można wykorzystać na lekcjach nie tylko języka polskiego. Przykładem jest zabawa 

należąca do nurtu treningu kreatywnego pisania. Uczniowie otrzymują kartkę, na której w 

dwóch polach (np. w kształcie elipsy) wypisane są przypadkowe słowa. Muszą wybrać jedno 

słowo i ułożyć z nim interesujące, niezwykłe zdanie, a w domu mogą napisać opowiadanie 

z wykorzystaniem wszystkich słów.18 Inny pomysł na kreatywne pisanie to ćwiczenie 

zatytułowane 57. Wybieramy dwie książki, otwieramy na stronie 57, wypisujemy z tych stron 

po pięć zdań, po czym tworzymy z nich interesującą opowieść. Autor podaje przykład 

takiego opowiadania.19 Kolejna zabawa ma charakter językowy i dotyczy wyrazów 

o wspólnym rodowodzie, czyli figur etymologicznych. Uczniowie mają za zadanie utworzyć 

nowe słowa i je zdefiniować, np. baran – zbaranieć, papuga – papugować, karp -…, jeleń -.20 

Kolejne ćwiczenie: należy wybrać z gazety lub słownika pięć wyrazów określających 

różne obiekty, tj. ludzi, przedmioty i znaleźć do nich kilka przenośni, np. Sport jest cyrkiem 

z powodu: areny i widowni, wyczynów, wykraczających poza normę.21 Ciekaw jest też 

tworzenie peryfraz: telewizja to złodziej czasu, podobnie: rodzina to…, książka to… . 

Uczniowie mogą przekształcać teksty tak, aby wykazać się kreatywnością. Pracują na 

podanym zdaniu i rozwijają go w najbardziej zaskakujący sposób. Przykładowe drobne 

ogłoszenie: „Język polski: szybko, bezstresowo” przekształcają, aby stało się 

atrakcyjniejsze i oryginalniejsze. 

Nie sposób przeczytać wszystkiego, co napisano na temat ćwiczenia kreatywności 

i samodzielności, jest wiele opracowań od ściśle naukowych po poradniki i opisy 

praktycznych działań. Ale ważne, żeby chcieć kształcić te umiejętności, zarówno u siebie, 

jak i uczniów. Bo tylko kreatywny nauczyciel wykształci kreatywnych uczniów. O wiele 

ciekawsze będzie poznanie biografii pisarza, tworząc jego profil na popularnym portalu 

społecznościowym, ciekawsze poznawanie słownictwa podczas zabaw w przyjaznej 

atmosferze, bohaterów literackich w trakcie grywalizacji. Wszystko, co buduje wyobraźnię, 

wyzwala nietypowe skojarzenia, nieschematyczne działania daje człowiekowi szansę na 

lepsze i wielowymiarowe postrzeganie świata, na lepszą pracę, podczas której będzie mógł 

się wykazać kreatywnością i samodzielnością.  
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Iwona Szczepanowska  

doradca metodyczny nauczycieli biologii, geografii i przyrody  

asystent szkoły 
 

VIII. ĆWICZENIA KREATYWNE 

 

Przedstawiam Państwu propozycję realizacji zadań na dobry początek lekcji celem 

kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów na 

lekcjach przyrody i biologii. Jest to jedna z części poradnika dla nauczycieli autorstwa: 

Małgorzaty Ostrowskiej, Aleksandry Pietkiewicz-Graczyk, Bożeny Sozańskiej, Zofii Steć, 

Teresy Truchan i mojego autorstwa. Materiał ten powstał w ramach projektu Rozwijanie 

kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych 

wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację 

nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli 

prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół. Zawiera przykłady zadań dla uczniów 

tzw. zadania na dobry początek lekcji przyrody i biologii. 

 

Iwona Szczepanowska 

1. Po co zadanie na dobry początek? 

Zadania na dobry początek mają na celu, uruchomienie dotychczasowej wiedzy 

i umiejętności uczniów, na których będą podczas lekcji budować nową wiedzę i doskonalić 

umiejętności z wykorzystaniem posiadanej wiedzy. Uczniowie i nauczyciele mogą mieć 

wiele korzyści z zadania na dobry początek, ponieważ może ono:  

a) być pomostem pomiędzy tym, co uczniowie do tej pory umieją a nową wiedzą 

i doświadczeniami, 

b) mobilizować uczniów do pracy od początku lekcji (nauczyciel może w tym czasie 

wykonać czynności administracyjne), 

c) wzbudzić ciekawość poznawczą, aktywność intelektualną, 

d) wywołać poszukiwanie skojarzeń z tym, co ma się wydarzyć podczas lekcji i zachęcić 

uczniów do uczenia się, 

e) wskazywać zastosowania szkolnej wiedzy w życiu codziennym. 

Kiedy myślimy, jakie zadanie mogliby wykonać uczniowie na wstępie lekcji, warto 

wziąć pod uwagę to, żeby czas wykonania całego zadania był nie dłuższy niż 5-7 minut. Dla 

nas ważne było przede wszystkim, żeby zadanie było spójne z zapisami w podstawie 

programowej, z których wynika cel lekcji sformułowany przez nauczyciela. 



2. Jak przygotować zadanie na dobry początek? - kryteria sukcesu  

Aby opisowi zadań na dobry początek lekcji nadać ujednoliconą formę przyjęłyśmy 

szablon do jego tworzenia. Autor pomysłu wypełnia jasne pola tabeli. W szablonie powinny 

znaleźć się, co najmniej takie informacje (kryteria sukcesu dla tworzącego zadanie):   

a) metryczka zadania a w niej:  

● imię i nazwisko autora pomysłu, przedmiot, czas potrzebny do przeprowadzenia 

● cel lekcji (lub zapis z podstawy programowej, z którego cel wynika), 

● uzasadnienie - dlaczego decydujemy się na takie zadanie, jego cel/czego nauczą 

się uczniowie 

b) polecenie i treść zadania, 

c) kryteria sukcesu do zadania (w zadaniach na dobry początek kryteria często 

zawarte są w poleceniu lub w modelu odpowiedzi). 

3. Przykłady zadań na dobry początek  

Przyroda - autorki zadań: Zofia Steć, Teresa Truchan, Małgorzata Ostrowska 

Przykład 1 

Autor pomysłu: Zofia Steć 

1. Metryczka 

zadania na dobry 

początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: przyroda, 10 min. 

Cel lekcji: 
Uczniowie poznają charakterystyczne cechy pola uprawnego i będą 
umieli porównać je z cechami łąki. 
Treść z podstawy programowej:  

VI. 11. Uczeń obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów 
łąki i pola uprawnego. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie - Czego nauczą 
się uczniowie?: 
Uczniowie utrwalą cechy charakterystycznych łąki. Porównają cechy 
pola i łąki, będą kształcić umiejętność analizowania, porównywania, 
wnioskowania, korzystania z różnych źródeł informacji np. fotografii. 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

 

Nawiązywanie przez nauczyciela do obrazu za pomocą nieoczywistych 
pytań. 

Rozmowa kierowana. 
1. Poznaliśmy cechy łąki, jako środowiska życia. Jakie to cechy? 

Uczniowie zazwyczaj podają takie odpowiedzi: przewaga traw, 
rośliny kwitnące, kolorowe kwiaty i zioła. Nie ma drzew.  

a) Przy odpowiedzi przewaga traw, pokazuję zdjęcie żyta, mówię, że 
to są same rośliny z rodziny traw, a nie jest to jednak łąka. 

b) Gdy uczeń podaje kwiaty. Pokazuję zdjęcie pola kwitnących 
ziemniaków, mówię, że to są same rośliny kwitnące, a nie jest to 
jednak łąka. 

2. Kolejne zdjęcia (rzepak, kapusta na polu) i pytania ujawniają 
cechy pola podobne do łąki, a jednak inne. 



 

 

Uczniowie zapisują rozwiązanie zadania. Tworzą wspólnie graf. 
Porównawcze cechy łąki i pola. Literatura i inspiracje. Kilkanaście 
małych sposobów na motywowanie uczniów - wykład . J. Pyżalskiego: 
https://www.youtube.com/watch?v=SxGW_mcTti0 

b) Kryteria sukcesu 
lub model 
odpowiedzi 

Uczniowie sporządzą graf, w którym wystąpią, co najmniej po 3 cechy 

pola i łąki  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SxGW_mcTti0


Przykład 2 

Autorki pomysłu: Zofia Steć, Małgorzata Ostrowska, Teresa Truchan 

1. Metryczka 

zadania na 

dobry 

początek 

lekcji: 

Przedmiot, czas trwania. Przyroda, 5-8 min 

Cel lekcji: Uczniowie poznają cechy dobrego przyrodnika 
i zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia obserwacji 
i doświadczeń przyrodniczych 

Treść z podstawy programowej: 
I.4) Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji 
i doświadczeń przyrodniczych. 
Podstawa programowa z biologii, klasy V-VIII, II etap edukacji.  

Cele kształcenia wymagania ogólne. 
VI.3) Uczeń opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka 
odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie - Czego nauczą 
się uczniowie?: 

Uczniowie poznają /przypominają sobie zasady bezpiecznego 
zachowania się podczas przeprowadzania doświadczeń. 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

 

Przykłady  zadań realizujących tę samą treść podstawy 
programowej - do wyboru przez nauczyciela w zależności od poziomu 
kształcenia. 

Czas zadań 5- 10 minut. 
Zadanie 1. 

W parach wymyślcie jedno zdanie zapisane w formie nakazu lub 
zakazu dotyczące zasad właściwego zachowania uczniów podczas 
obserwacji i doświadczeń - 5min. 

Zadanie 2. 
Wybieramy się na spacer do parku, gdzie będziemy obserwować 
drzewa. Pracując w parach ułóżcie po 1 zasadzie właściwego 
zachowania w czasie drogi i na terenie obserwacji. Stworzymy - 
Kodeks młodego obserwatora. Redagowanie zasady - 2 min. 

Zbieranie pomysłów, uogólnianie – 5-7 minut.  
Zadanie 3. 

Nauczyciel układa na stoliku lub wyświetla na slajdzie obrazy albo 
zapisuje na tablicy nazwy różnych przyborów wykorzystywanych 
podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, 
np.: lupę, lancet, pipetę, szkiełka zegarkowe, menzurkę, miarkę, 
nożyczki, lejek itd. W zależności od tego, co będzie używane na tej 
lekcji. Wybiera jeden z nich, potem kolejny. 
Uczniowie w parach przygotowują ustnie 2 zasady bezpieczeństwa, 
jakie należy zachować w posługiwaniu się wybranym przyborem 
a następnie wylosowani wypowiadają je na forum klasy. 

Zadanie 4 – odmiana zadania 3. 
Zabawa: Jakim jestem przyborem/naczyniem służącym do obserwacji, 
eksperymentów lub doświadczeń?  
Nauczyciel wyświetla na slajdzie obrazy albo zapisuje na tablicy nazwy 
różnych przyborów wykorzystywanych podczas wykonywania 
doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, np.: lupę, lancet, 



pipetę, szkiełka zegarkowe, menzurkę, miarkę, nożyczki, lejek itd. w 
zależności od tego, co będzie używane na tej lekcji. Uczniowie ustalają 
w parach, jaki przedmiot mają na myśli i w parze formułują 2 zasady 
bezpieczeństwa korzystania z tego przedmiotu. Na podstawie 
wygłoszonych zasad klasa zgaduje nazwy naczyń, przyborów. Nie ma 
rywalizacji, punktów ani zwycięzców. Sukcesem jest sformułowanie 
zasad bezpieczeństwa i rozpoznanie przez klasę nazw wybranych 
przyborów.  

Zadanie 5. 
Praca w czterech grupach. Zaproponuj zasady bezpiecznego 
prowadzenia obserwacji przyrodniczych  w różnych miejscach:  

● w parku, 
● w klasie 
● na łące  
● w lesie.  Czas 5 min i przedstawienie ich 5 min. 

b) model 

odpowiedzi  

Zadanie 2. Kodeks młodego obserwatora 
1.Trzymam się grupy, nie oddalam się bez zgody nauczyciela. 
2.Przestrzegam zasad bezpieczeństwa na drodze. 
3. Zabieram potrzebne przybory i przyrządy. 
4. Czytam instrukcję i wypełniam kartę pracy. 
5. Jestem uważny, używam wszystkich zmysłów do obserwacji. 
6. Każdy jest odpowiedzialny za pracę grupy. 

Zadanie 4: Przykłady zasad 
1.Przy przeprowadzaniu doświadczeń opisanych w podręczniku 
trzymam się ściśle instrukcji. 
2. Jeśli samodzielnie planuję doświadczenie, pytam nauczyciela lub 
rodziców, czy można je bezpiecznie przeprowadzić. 
3. Niebezpieczne doświadczenia, na przykład z użyciem ognia lub 
ostrych przedmiotów, wykonuję tylko pod opieką dorosłego. 
4. Podczas wycieczek terenowych nie oddalam się od grupy, aby się 
nie zgubić. 
5. Zanim nauczę się posługiwać mapą, samodzielne poruszam się 
tylko po znanym terenie. 
6. Podczas wycieczek nie jem i nie dotykam nieznanych roślin ani 
grzybów, ponieważ mogą spowodować zatrucia lub podrażnienia 
skóry i oczu. 
7. Nie zbliżam się do dzikich zwierząt i ich nie dotykam, ponieważ 
mogą ukąsić lub przenosić groźne choroby.  

 

  



Biologia - autorki zadań: Iwona Szczepanowska, Małgorzata Ostrowska 

Przykład 1 

Autor pomysłu: Małgorzata Ostrowska 

1.  Metryczka zadania na 

dobry początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia klasa VI 

Cel lekcji: Poznajemy cechy ryb pozwalające im żyć 
w wodzie 

Treść z podstawy programowej: 
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt: 

9) ryby – uczeń: dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb 
(zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.) 
i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje 
przystosowania ryb do życia w wodzie, 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą 
się uczniowie? 
Uczniowie przypomną sobie informacje dotyczące wyglądu 
ryby 

Zadanie: 
a.  instrukcja/ polecenie/ 

treść zadania 

Porozmawiajcie przez 2 minuty w parach o tym, jakie typowe 
i nietypowe elementy można zobaczyć u różnych ryb. 
Możecie je zapisać w zeszycie. 

b.   model odpowiedzi (o ile 

jest to potrzebne, np. w 

zadaniach zamkniętych) 

Można oczekiwać, że uczniowie bez trudu wymienią: łuski, 
płetwy (mogą je nazwać), oczy, otwór gębowy, „wąsy”, 
mogą określić kształt ciała ryby. Prawdopodobne jest też, 
że zauważą, że niektóre ryby mają wyrostki świecące, 
urozmaicone kształty i barwy. 

 

Przykład 2 

Autorka pomysłu: Małgorzata Ostrowska 

1. Metryczka 

zadania na dobry 

początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, klasa VII, 10 min 

Cel lekcji: Uczniowie zrozumieją, jaki jest cel i na czym polega 
mechanizm wentylacji płuc. 

Treść z podstawy programowej: 
III. Organizm człowieka 
7. Układ oddechowy. Uczeń:  
2) przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech); 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą 
się uczniowie? Uczniowie mogą zwizualizować sobie i zarazem 
wyobrazić fizyczny model wdechu i wydechu; postawią pytania, które 
mogą pomóc w wyjaśnieniu obserwowanego zjawiska wentylacji płuc. 
Uczniowie uczą się stawiać pytania badawcze wykorzystywane  
w eksperymentowaniu i doświadczeniach. 



Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

 

Zadanie wykonywane w trójkach lub w czwórkach. N rozdaje każdej 
grupie 3-5 kartek samoprzylepnych. 

Polecenie dla uczniów:  
Przyjrzyjcie się doświadczeniu, które pokazuje fizyczny model wdechu 
i wydechu (film autorski): 
https://drive.google.com/file/d/0B6_FHOEOSr7fVzAwTmtrR1ozYm8/vi
ew?ts=5b279833 ).  
Ułóżcie co najmniej 3 pytania, które mogą pomóc w wyjaśnieniu 
obserwowanego procesu. Zapiszcie je na kartkach samoprzylepnych - 
każde pytanie na innej kartce. 

Wskazówka: 
Uczniowie nie układają zbyt wielu pytań, a ułożone przez grupy często 
się powtarzają, dlatego ich kategoryzowanie nie trwa zbyt długo.  
Ułożone pytania uczniowie przyklejają na tablicy. Dwóch 
chętnych/wybranych uczniów porządkuje je tak, aby jednakowe pytania 
zebrać w jednym miejscu. Odczytują pytania uporządkowane. Klasa 
wspólnie wybiera (np. poprzez głosowanie) i zapisuje do zeszytu 3 
pytania, na które uczniowie chcą znaleźć odpowiedzi podczas lekcji. 
Nauczyciel czuwa nad tym, aby pytania te związane były z procesem 
wentylacji, a nie np. z rozmiarem klosza, jak zostało to doświadczenie 
przygotowane etc. 

b) Kryteria 

sukcesu/model 

odpowiedzi  

Wiele pytań może pomóc w wyjaśnieniu fizycznego modelu 
wentylacji płuc. Istotne jest to, w organizmie przebieg procesu 
wentylacji jest bardziej złożony, a jego parametry utrzymywane są 
poprzez układ nerwowy autonomiczny. 

Przykładowe pytania stawiane przez uczniów: 
● Jak to się dzieje, że powietrze wchodzi i wychodzi z balonika? 
● Dlaczego powietrze wchodzi, gdy podnosimy klosz w górę? 
● Dlaczego powietrze wychodzi, kiedy klosz opuszczamy? 
● Po co potrzebna jest woda w umywalce? 
● Co się stanie, jak wyjmiemy klosz z wody? 
● Co by było, gdybyśmy zatkali wlot rurki? 
● Czy wchodzenie powietrza do balonika zależy od szybkości 

ruchu w górę i w dół? 
● Jak długo można tak ruszać kloszem, żeby powietrze 

wchodziło  
i wychodziło? 

● Czy w naszych płucach wdech i wydech odbywa się tak samo, 
jak tutaj? 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B6_FHOEOSr7fVzAwTmtrR1ozYm8/view?ts=5b279833
https://drive.google.com/file/d/0B6_FHOEOSr7fVzAwTmtrR1ozYm8/view?ts=5b279833


Przykład 3 

Autor pomysłu: Iwona Szczepanowska 

1.   Metryczka 

zadania na 

dobry 

początek 

lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, klasa VII 
 Czas wykonania 5 minut 

Cel lekcji: Uczniowie poznają proces trawienia substancji 
pokarmowych  
w organizmie człowieka. 

Treść z podstawy programowej: III. Organizm człowieka 
4. Układ pokarmowy człowieka. Uczeń: 
4.4 Przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i cukrów: 

określa produkty tych procesów oraz podaje miejsca ich wchłaniania; 
4.5 Analizuje skutki niedoboru niektórych witamin i składników 

mineralnych oraz skutki niewłaściwej suplementacji witamin 
i składników mineralnych. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą 
się uczniowie? 

Uczeń nabędzie umiejętność: 
● określania miejsca trawienia białek tłuszczy i cukrów, 
● określania produktów trawienia, 
● analizowania skutków niedoboru witamin, 

Zadanie: 

a.  instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

1.  Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując znak X 
w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Zdanie prawda fałsz 

Pepsyna trawi białko w żołądku     

Amylaza ślinowa trawi tłuszcze     

Renina (podpuszczka) jest wydzielana 
w dwunastnicy u młodzieży i dorosłych 

    

Węglowodany wchłaniane są w jelicie cienkim 
i grubym 

    

Białka podczas trawienia w dalszych odcinkach 
jelita cienkiego rozkładane są do aminokwasów 

    

Niedobór magnezu w organizmie powoduje 
wypadanie włosów i łamliwość paznokci 

    

Niedobór żelaza w naszym organizmie 
powoduje obniżenie poziomu hemoglobiny 
i anemię 

    

Organizm człowieka nie potrafi magazynować 
białek 

    

Tłuszcze w organizmie pełnią funkcje budulcowe 
i energetyczne 

    



Wątroba wytwarza sok zawierający enzymy 
trawienne 

    

Trzustka kieruje przemianami aminokwasów     

 

b.   kryteria 

sukcesu lub 

model 

odpowiedzi  

1.  Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując znak X 
w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Zdanie prawda fałsz 

Pepsyna trawi białko w żołądku x  

Amylaza ślinowa trawi tłuszcze  x 

Renina (podpuszczka) jest wydzielana w 
dwunastnicy u młodzieży i dorosłych 

 x 

Węglowodany wchłaniane są w jelicie cienkim i 
grubym 

 x 

Białka podczas trawienia w dalszych odcinkach 
jelita cienkiego rozkładane są do aminokwasów 

x  

Niedobór magnezu w organizmie powoduje 
wypadanie włosów i łamliwość paznokci 

 x 

Niedobór żelaza w naszym organizmie 
powoduje obniżenie poziomu hemoglobiny i 
anemię. 

x  

Organizm człowieka nie potrafi magazynować 
białek 

x  

Tłuszcze w organizmie pełnią funkcje budulcowe 
i energetyczne 

 x 

Wątroba wytwarza sok zawierający enzymy 
trawienne 

 x 

Trzustka kieruje przemianami aminokwasów  x 
 

 

  



 Przykład 4 

Autor pomysłu: Iwona Szczepanowska 

1. Metryczka 

zadania na dobry 

początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, 10 min 

Cel lekcji: Budowa i funkcje elementów układu pokarmowego 
człowieka. 
Treść z podstawy programowej: III. Organizm człowieka.  

 4.1 Układ pokarmowy i odżywianie się. 
Uczeń: rozpoznaje elementy układu pokarmowego; przedstawia ich 
funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną 
funkcją. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą 
się uczniowie?: 

Na podstawie opisu uczeń rozpoznaje, oraz przedstawia funkcję 
poszczególnych elementów układu pokarmowego. 

Uczniowie sprawdzą nabytą wiedzę dotyczącą funkcji 
poszczególnych elementów układu pokarmowego. 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

 

Rozwiąż krzyżówkę  

 

b) kryteria sukcesu 

lub model 

odpowiedzi  

Rozwiązanie 

 

 



Przykład 5 

Autor pomysłu: Iwona Szczepanowska 

1.Metryczka 

zadania na dobry 

początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, 10 min 

Cel lekcji: Uczniowie poznają budowę i funkcje elementów 
układu pokarmowego człowieka. 
Treść z podstawy programowej: III. Organizm człowieka.  

 4.1 Układ pokarmowy i odżywianie się. 
Uczeń: rozpoznaje elementy układu pokarmowego; przedstawia ich 
funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną 
funkcją. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą 
się uczniowie? 

Uczniowie sprawdzą nabytą wiedzę dotyczącą funkcji 
poszczególnych elementów układu pokarmowego. 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

Wyszukaj i wykreśl wyrazy oznaczające nazwy narządów układu 

pokarmowego. 

                                                                                                                                                               

  

Generator krzyżówek link: 

 https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php 

 

  

https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php


Przykład 6 

Autor pomysłu: Iwona Szczepanowska 

Metryczka 

zadania na dobry 

początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, klasa VII 

Cel lekcji: Uczniowie utrwalą sobie budowę układu krwionośnego i rolę 
głównych składników krwi. 

Treść z podstawy programowej: 
III Organizm człowieka. 

5. Układ krążenia. Uczeń: 
1) rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, 
rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje 
3) przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, 
płytki krwi, osocze); 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą 
się uczniowie? 

Uczeń utrwala wiadomości na temat układu krążenia i układu 
odpornościowego 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

 

 Ustal czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Wpisz 
odpowiednio przy zdaniu literę P - prawdziwe, F - fałszywe.  

1. Główny składnik osocza to woda.  P/F 

2. Dzięki hemoglobinie jest transportowany tlen.   

3. Za proces krzepnięcia krwi odpowiedzialne są leukocyty.  

4. Krew można wytworzyć w warunkach laboratoryjnych, 
jako lek. 

 

5. Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym.  

6. Układ limfatyczny człowieka jest układem otwartym.  

7. W układzie limfatycznym krew krąży w naczyniach 
limfatycznych.  

 

8. Tętnice są grubsze od żył.  

9. Cykl pracy serca składa się z fazy skurczu komór  
i przedsionków. 

 

10. Szybki wypływ krwi z przerwanej tętnicy lub żyły, to 
krwotok. 

 

11. Układ chłonny zwany jest układem odpornościowym.  

12.Odporność nabywamy jedynie, jako cechę 
dziedziczenia. 

 

13. Mikrofagi wchłaniają i trawią drobnoustroje.  



14. Hemoglobina produkuje przeciwciała.  

15. Substancje wywołujące alergię to alergeny.  

Po zakończeniu pracy uczniowie, którzy wybrali błędne 
odpowiedzi poprawiają wykonane zadanie.  

b) Kryteria sukcesu 

lub model 

odpowiedzi  

1. Główny składnik osocza to woda.  P 

2. Dzięki hemoglobinie jest transportowany tlen.  P 

3. Za proces krzepnięcia krwi odpowiedzialne są leukocyty. F 

4. Krew można wytworzyć w warunkach laboratoryjnych, 
jako lek. 

F 

5. Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym. P 

6. Układ limfatyczny człowieka jest układem otwartym. P 

7. W układzie limfatycznym krew krąży w naczyniach 
limfatycznych.  

F 

8.Tętnice są grubsze od żył. P 

9.Cykl pracy serca składa się z fazy skurczu komór 
i przedsionków. 

F 

10. Szybki wypływ krwi z przerwanej tętnicy lub żyły, to 
krwotok. 

P 

11. Układ chłonny zwany jest układem odpornościowym. F 

12. Odporność nabywamy jedynie, jako cechę 
dziedziczenia. 

F 

13. Mikrofagi wchłaniają i trawią drobnoustroje. P 

14. Hemoglobina produkuje przeciwciała. F 

15. Substancje wywołujące alergię to alergeny. P 
 

Przykład 7 

Autor pomysłu: Małgorzata Ostrowska 

1. Metryczka 

zadania na 

dobry początek 

lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, 5-6 min 

Cel lekcji: Uczniowie nauczą się analizować zależności w sieci 
pokarmowej i określać, co stanie się, jeśli w sieci pokarmowej 
zabraknie jakiegoś gatunku. 
Treść z podstawy programowej: 

VII Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń: 
6) analizuje zależności pokarmowe (łańcuchy pokarmowe i sieci 
troficzne) 



Konstruuje proste łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania) oraz 
analizuje przedstawione (w postaci schematu) sieci i łańcuchy 
pokarmowe; 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą 
się uczniowie? 
Uczniowie na podstawie luźnych skojarzeń i przykładów z życia 
przypomną sobie strukturę sieci i łańcucha, podadzą przykłady różnych 
znanych im sieci i łańcuchów, np.: sieć internetowa, rybacka, 
sieć/łańcuch skojarzeń, łańcuch metalowy, łańcuch- ozdoba choinkowa 

Zadanie: 
a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 
zadania 

Ustalcie w parze odpowiedź na pytanie: Czym różni się sieć od 
łańcucha? Możecie podać różne warianty odpowiedzi. 

 Czas pracy: 1 min. 
Po zakończonej pracy w parach wylosowani uczniowie odpowiadają na 
pytanie postawione w zadaniu.  

b) kryteria sukcesu 
lub model 
odpowiedzi 

Uczniowie podają w sumie 3-5 różnic strukturalnych lub funkcjonalnych 
pomiędzy dowolną siecią i dowolnym łańcuchem 

Przykład 8 

Autor pomysłu: Małgorzata Ostrowska 

1. Metryczka 

zadania na 

dobry początek 

lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, 6 min 

Cel lekcji: Uczniowie poznają części mózgowia i będą umieli określić 
ich funkcje. 
Treść z podstawy programowej: III. Organizm człowieka. 

9. Układ nerwowy. Uczeń: 
-rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego  
(na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa ich funkcje. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą się 
uczniowie? 
Uczniowie poprzez skojarzenia i porównanie uświadamiają sobie 
złożoność struktury mózgu. Mogą zwerbalizować swoje wyobrażenie o 
potencjalnych możliwościach mózgu, o których dowiedzą się podczas 
lekcji.  

2. Zadanie: 
a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 
zadania 

Zaraz po wejściu do klasy zapisuję na tablicy myśl amerykańskiej 
poetki żyjącej w XIX w. Emily Dickinson: Mózg szerszy jest niż niebo 
i zwracam się do uczniów: 
Rozwińcie tę myśl w 2 zdaniach i zapiszcie je - każdy w swoim 
zeszycie.  
 

b) kryteria 
sukcesu lub 
model 
odpowiedzi 

Uczniowie zapisują w zeszycie 2 sensowne zdania będące 
rozwinięciem podanej myśli. 



5. Zadania inspirowane TIK 

Przykład 1 

Autor pomysłu: Teresa Truchan 

Metryczka 

zadania na dobry 

początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: przyroda, 6 min. 

Cel lekcji: Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób można badać 
przyrodę. 
Treść z podstawy programowej: I.3 Uczeń: podaje przykłady 
wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą się 
uczniowie? 
Uczniowie: utrwalają wiadomości na temat funkcji narządów zmysłu 
oraz ich wykorzystanie do obserwacji przyrodniczych 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

 

Na podstawie filmu:  
https://pl.pinterest.com/pin/323274079490650687/ 

1. Jakie narządy człowieka odpowiedzialne są za odbieranie smaku 
i zapachu? 
2. Podajcie przykłady wykorzystania narządu smaku i węchu do 
obserwacji przyrody. 
3. Dlaczego lepiej oddychać przez nos niż przez usta? 

b) Kryteria sukcesu 

lub model 

odpowiedzi  

Przykładowe odpowiedzi: 
1. smak: język( kubki smakowe na języku), zapach: nos 
2. zapach: zapachy w przyrodzie, smak: potraw 
3. Ogrzewamy, oczyszczamy i nawilżamy powietrze, które 

wędruje nosem. 

Przykład 2 

Autor pomysłu: Zofia Steć 

1. Metryczka 

zadania na 

dobry początek 

lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: Przyroda, 8 min. 

Cel lekcji: Uczniowie nauczą się nazywać i wskazywać kierunki 
główne. 
Treść z podstawy programowej: 

II.1) Uczeń wymienia nazwy kierunków głównych. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą się 
uczniowie?  

Uczniowie nauczą się oznaczać kierunki świata. 

2. Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

Kierunki geograficzne. 
https://www.youtube.com/watch?v=guhdBRl-IUY 

1. Nazwij główne kierunki geograficzne. 
2. Narysuj na schemacie kierunki przeciwne względem siebie. 
3. Dobierz do nazw skróty polskie oraz nazwy i skróty międzynarodowe 
oznaczające kierunki główne. 

https://pl.pinterest.com/pin/323274079490650687/
https://www.youtube.com/watch?v=guhdBRl-IUY
https://www.youtube.com/watch?v=guhdBRl-IUY


 4. Jakie są kierunki pośrednie? Ułóż o nich wersety/piosenki*. 
5.  Zaproponuj inny film animowany o kierunkach geograficznych*. 
*zadania dla chętnych 

 

Przykład 3 

Autor pomysłu: Zofia Steć 

1. Metryczka 

zadania na dobry 

początek lekcji: 

Przedmiot, czas trwania: Przyroda, czas 5 min. 

Cel lekcji: Uczniowie poznają organizmy żyjące na polu i ich 
znaczenie 

Treść z podstawy programowej: 
VI.11) Uczeń obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów 

pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka. 

Cel zadania, (po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie - czego 
nauczą się uczniowie?) 

2. Zadanie: 

b) instrukcja/ 

polecenie/ treść 

zadania 

 

Dział 6. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Rośliny 
żywieniowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s 
1. Podaj nazwy warzyw, bohaterów wiersza J. Brzechwy.- 1,5 min. 
2. Podaj nazwy warzyw, bohaterów wiersza J. Brzechwy.- 3 min. 
3. Podziel warzywa na: kapustne, korzeniowe, strączkowe, liściowe, 
inne. 
4. Jakie jest pochodzenie roślin żywieniowych, odszukaj i wskaż na 
mapie świata. 
5. Zaproponuj inny film animowany o innych roślinach żywieniowych. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s
https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s


Jolanta Turczyńska-Śpiewak 

Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych 

Asystent szkoły 
 

IX. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KREATYWNEGO MYŚLENIA METODĄ 

SZEŚCIU KAPELUSZY DE BONO 

 „Ważniejsze, aby sprawnie myśleć, niż nałykać się wiedzy o faktach”. 

                                  Edward de Bono 

 

W myśl definicji zawartej w słowniku pojęć Innowacje i transfer technologii 

kreatywność to sposób myślenia oparty się na zgłębianiu uwarunkowań i zależności 

zachodzących między różnymi elementami  i łączeniu ich w niespotykany wcześniej sposób, 

skutkiem czego jest wyzbywanie się nabytych schematów myślenia oraz tworzenie nowych 

rozwiązań i pomysłów poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Może  

również być umiejętnością kumulowania bodźców pochodzących z otoczenia zewnętrznego 

z niekonwencjonalnymi odpowiedziami, mającymi swoje źródło we wnioskach oraz 

w przemyśleniach, innych niż standardowe. Tym, co różni kreatywność od wyobraźni, 

jest działanie, które idzie za pomysłami. 

Ogólnie uznanym autorytetem w bezpośrednim nauczaniu tzw. „twórczego myślenia jest 

Edward de Bono. Metody, nad którymi pracował całe swoje życie zawodowe, weszły 

do programów szkolnych w wielu krajach, są także stosowane przez wiele 

międzynarodowych korporacji. Można powiedzieć, że Edward de Bono opracował zestaw 

prostych narzędzi, technik kreatywnego i skutecznego myślenia. 

Metoda sześciu kapeluszy stworzona została  przez Edwarda De Bono  jako technika 

pozwalająca na twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Umożliwia ona spojrzenie 

na problem z 6 różnych perspektyw. Zakłada ona, że uczestnicy spotkania przyjmują 

sztuczne role a wraz z nimi ściśle określone stanowiska w danej sprawie. Podczas dyskusji 

zamiast zwalczać się kontrargumentami uczestnicy zakładają na swoje głowy kapelusze. 

Każdy ma inny kolor i oznacza inny stan emocjonalny. Jest więc kolor czerwony 

symbolizujący emocje, biały – obiektywizm, czarny – pesymizm, żółty – optymizm, zielony 

– możliwości i niebieski – organizację. Dzięki temu każdy uczestnik, wczuwając się w rolę, 

jaką pełni w danym momencie, nie podchodzi do tematu emocjonalnie. Ponadto, wymiana 

myśli podczas stosowania tej metody powoduje, że uczestnik nie przejmuje się tym, 



co pomyślą inni, gdyż odgrywa on swoją rolę. Uczestnicy podejmują świadomy i twórczy 

wysiłek, bez ryzyka pominięcia jakiegokolwiek aspektu problemu. 

Kapelusz niebieski – organizacja i kontrola procesu - oznacza dbanie o to, 

aby dyskusja nie przechodziła w chaotyczną wymianę zdań. Osoba o takim „nakryciu głowy” 

staje się moderatorem dyskusji. Niebieski obserwuje całość dyskusji, prosi o zabranie głosu 

każdego z uczestników, pobudza i motywuje do dyskusji. To właśnie on wyznacza temat 

dyskusji oraz podsumowuje jej efekty poprzez tworzenie wniosków i rekomendacji działań. 

Niebieski to bezstronny i obiektywny uczestnik spotkania. 

Kapelusz czerwony – emocje - jest związany z uczuciami, intuicją i wrażeniami, 

osoba mająca taką rolę musi wyrażać emocję za wszystkich uczestników. Każdemu 

człowiekowi, czy to w szkole, pracy czy w domu, towarzyszą emocję. To właśnie 

w emocjach tkwi wielki potencjał, to pod wpływem emocji „przenosi się góry”. 

Dzięki spojrzeniu na problem od strony emocji pozyskuje się często energię do jego 

rozwiązania. Zdarzają się sytuacje, w których człowiek podejmuje jakąś decyzję, bo jest 

do tego po prostu przekonany i nie rzadko okazuje się, że to była dobra decyzja. Emocje są 

więc drogowskazem pozwalającym uniknąć zejścia na złą drogę.  

Kapelusz biały – fakty, obiektywizm - to przeciwstawieństwo czerwonego. Zero 

emocji, tylko same fakty. Kolor biały wskazuje na sterylność myśli, neutralność i logikę. 

Osoba wkładająca biały kapelusz to osoba kierująca się wyłącznie faktami i liczbami. Można 

rzec, że fakty to fakty, z nimi się nie dyskutuje. Dlatego biały kapelusz na ogół rozpoczyna 

wymianę zdań. Jego rolą jest przedstawienie rzeczywistego stanu zdarzenia, problemu 

lub pomysłu. Biały kolor posługuje się statystykami, zestawieniami informacji, danymi, 

dokumentami i analizami. Nie komentuje, nie analizuje, może się jedyne wypowiadać 

w granicach posiadanych danych. Biały kapelusz przedstawia problem. 

Kapelusz czarny – pesymizm, ryzyka, zagrożenia – ma za zadanie potraktowanie 

tematu sposób w logiczny i pesymistyczny zarazem. Ważne tylko, aby pesymizm i krytyka 

były konstruktywne. Krytyka „nie bo nie” jest niedopuszczalna. Głównym celem osoby 

w takim kapeluszu jest wyszukiwanie wad, braków i zagrożeń oraz zadawanie pytań, 

aby dociec prawdy. Czarny kapelusz za wszelką cenę usiłuje udowodnić, że ktoś się myli, 

nie może on jednak blokować dyskusji. Rola takiej osoby jest niezwykle ważna i pozwala 

na zabezpieczenie projektu przed nieprzewidzianymi awariami. 

Kapelusz żółty – optymizm, korzyści i szanse - to niepoprawny optymista,  pełen 

nadziei i wiary w sukces sprawy. Żółty świat to dokładne przeciwieństwo czarnego, jest 

on radosny i wypełniony pozytywnym nastawieniem, może się odwoływać nie tylko do logiki 

i praktyki, ale przede wszystkim do sfery marzeń i nadziei.  Żółte myślenie to ciekawość 



i  zadowolenie. Założenie żółtego kapelusza można potraktować jako przyjęcie postawy 

marzyciela, którego rolą jest dostrzeganie tych korzyści, których nikt inny nie widzi. 

Żółty kapelusz postrzega tylko nagrody oraz najlepsze przewidywania i prognozy. 

Jest wprost przepełnionym wiarą w sukces i powodzenie projektu koncentrując się 

wyłącznie na pozytywnych aspektach. Bada więc i analizuje wszystkie korzyści szukając dla 

nich logicznego poparcia. 

Kapelusz zielony – możliwości, pomysły i kreatywność - stanowi uzupełnienie koloru 

żółtego. Jego zadaniem jest pokazanie innym nowego spojrzenia, nowego punktu widzenia 

rzeczywistości. Zielony nie skupia się na już zaprezentowanych pomysłach, ale ukazuje 

ciągle nowe drogi do realizacji celu, co ważne nie powinien przy tym trzymać się logiki, 

a wręcz jest to zabronione. Kolor zielony jest kolorem nadziei, pełen pomysłów i nowych 

możliwości, to symbol nowości i świeżości w myśleniu. Jest on ślepy na krytykę. Zielony 

kapelusz szuka więc nieustannie jeszcze innych rozwiązań, gdyż dla niego nawet 

ukończony projekt nie jest ostateczną wersją.  

Wymyślona przez De Bono metoda to alternatywa dla często jałowych dyskusji. 

Każdy uczestnik przyjmuje inną rolę wkładając inny kolor kapelusza. Bawiąc się w pewnego 

rodzaju teatrzyk, uczestnicy, nie muszą ukrywać emocji, ani tego co czują i myślą. Mówią to, 

co uważają, że należy powiedzieć w danym kapeluszu, a nie to co wypada powiedzieć 

w danym momencie. Metoda doskonale sprawdza się przy pracy w grupach na zajęciach 

lekcyjnych. Każda grupa może reprezentować jeden kapelusz, w każdej grupie mogą być 

przedstawiciele sześciu (lub pięciu – poza niebieskim) kolorów kapeluszy, wszyscy w grupie 

mogą kolejno zakładać równocześnie dany kapelusz. W niebieskim kapeluszu bardzo 

do twarzy jest nauczycielowi – koordynatorowi. Metoda ta daje swobodę prowadzenia 

całkowicie szczerych rozmów pod pretekstem ubierania kapeluszy. Co więcej, wymusza 

na uczestnikach myślenie w danym momencie nad tylko jednym aspektem sprawy, 

co nie pozwala na zbyt monotonne podejście do zagadnień. De Bono mówi, że coś tak 

prostego jak zakładanie kapelusza na głowę jest czysto zamierzonym działaniem. „Twoje 

myśli również powinny być zgodne z tą zasadą: podejmuj przemyślane decyzje i bądź 

ostrożny. Dobre myślenie, abyś mógł żyć lepiej, jest regułą wartą podążania.”22 Chodzi o to, 

aby używać różnych „kapeluszy”, by nauczyć się zróżnicowanego, sprawnego 

i kreatywnego myślenia. 

 

 

                                                           
22 de Bono E., Sześć myślowych kapeluszy, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2008, s. 13 
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Zofia Wietrzyk 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

 asystent szkoły  

X. WIELKIE OSIĄGNIĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ OD WIELKICH PYTAŃ 

 

    Miliony ludzi widziały spadające jabłka, ale tylko Newton 
zapytał, dlaczego tak się dzieje. 

          Bernard Baruch 
 Ilekroć myślę o kształtowaniu kreatywności wśród uczniów przychodzi mi na myśl 

właśnie myślenie pytaniami, które tak ciekawie opisuje Marilee Adams w książce o tym 

samym tytule. Pytania mogą zmienić zarówno sposób myślenia jak i działania, 

a z pewnością mogą zmienić osiągane przez nas  wyniki. W jaki sposób wykorzystać tę 

wiedzę w kształtowaniu kreatywności uczniów klas młodszych? Pozwolę sobie dowieść, że 

pytania w edukacji wczesnoszkolnej odgrywają  kluczowe znaczenie w kształtowaniu 

kreatywności. Prawie wszystkie dzieci zadają mnóstwo pytań. Z zasady im młodsze, tym 

więcej. Nie bójmy się ich, mimo że czasami wydają się nieco niedorzeczne. 

 Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z ich doniosłości, no bo cóż kreatywnego jest 

w pytaniu? Każdy je zadaje, nawet dziecko, a nauczyciele wręcz zasypują uczniów 

pytaniami od zarania dziejów. Więc cóż tak niezwykłego tkwi w pytaniach? Otóż właśnie to, 

że może je zadać nawet trzylatek, a nauczyciel  dostaje namacalny dowód na to, że dziecko 

jest zainteresowane, że myśli.  Nauczyciel wie co je interesuje, może dowolnie kierować 

myśleniem dziecka i wreszcie  docenić ucznia, że zadaje ciekawe pytania i jest 

zainteresowane. To jest powód dla którego nauczyciele codziennie odkrywają przed 

dzieckiem to co mu nieznane. A najlepiej gdyby tak poprowadzić jego edukację, aby to co 

dawno odkryte, dziecko uważało za własne odkrycie. Jakież poczucie sukcesu będzie 

towarzyszyło dziecku? Z pewnością takie, które z przyjemnością pozwoli mu przyjść do 

szkoły następnego dnia. 

 Pozwólmy dzieciom pytać. Dlaczego po odczytaniu tekstu przewodniego, który 

przecież pojawia się w szkole codziennie, dzieci nie miałyby pytać co ich w tym tekście 

zainteresowało. O co chciałyby zapytać. Może widziałyby miejsce w tekście dla jakiegoś 

nowego bohatera? I nie chodzi tu tylko o pytania, czego nie zrozumiały, ale o pytania które 

przychodzą im do głowy po przeczytaniu tekstu. Tu kreatywność uczniów nie ma końca, 

pytają o rzeczy, które nam dorosłym do głowy nie przychodzą, a najczęściej pytania mają 

związek z ich przeżyciami, tzn. jeśli w tekście pojawia się mężczyzna, dziewczynka, która 

wychowuje się bez ojca zapyta, kim był ten pan? Kolegą mamy, czy  tatą bohaterki? itp. Przy 



okazji dziecko odnajduje odpowiedź na nurtujące je pytanie w kontekście osobistym. 

Jeśli uczniowie wyczerpią wszystkie swoje pytania, możemy zadać własne, te które wg nas 

dotykają sedna tekstu, który w jakimś celu wprowadziliśmy. Zapewniam was, że pytaniom 

nie będzie końca. Nie bójmy się też tego, że na jakieś pytanie nie znamy odpowiedzi. Można 

je zadać jako zadanie domowe, poprosić o pomoc inne osoby albo wyszukać w innych 

źródłach. I tu uczniowie również mogą się popisać, gdzie można znaleźć odpowiedź na 

pytanie. W ten sposób, niejako przy okazji uczymy korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

 Zachęcam do tego, aby z zadawania pytań w klasie tworzyć rytuały. Można 

celebrować Pytania do śniadania, Pytania na koniec, Pytania na weekend, Pytania na dzień 

dobry, Pytania na do widzenia czy Pytania do wylosowania. Jak to robić? Chociażby 

wspólnie wykonana skrzynka, do której uczniowie w ciągu  tygodnia będą wrzucać  pytania, 

które je intrygują. W piątek nauczyciel wybiera najciekawsze i odpowiadają na nie, może 

inni uczniowie będą  znali odpowiedź, może nauczyciel, a może zabiorą pytanie do domu 

i w poniedziałek o poranku przedstawią swoją odpowiedź. 

 Poniżej przedstawię kilka przykładowych pytań, które mogą służyć jako swoista 

rozgrzewka intelektualna pobudzająca do kreatywnego  myślenia: 

1. Co ostatnio trzymałeś w rękach bardzo dużego? 

2. Co ostatnio trzymałeś w rękach bardzo ciężkiego? 

3. Wymień jak najwięcej rzeczy czerwonych. 

4. Wymień jak najwięcej rzeczy, które mają uszy. 

5. Wyobraź sobie, że Twój najlepszy kolega zachorował, co mogło być tego przyczyną? 

6. Co interesującego jest w marchewce, ślimaku,  kurzu, piasku? 

7. Co jest potrzebne do upieczenia ciasta? 

8. Jakie czynności wykonasz podczas kąpania psa? 

9. Co jest potrzebne do złowienia ryby? 

10. Dlaczego pada deszcz? 

11. Co by było, gdyby kwiaty rosły w nieskończoność? 

12. Co robi mgła? 

13. Co można zamknąć? 

Dodam, że każda odpowiedź jest dobra, ale staramy się, aby odpowiedzi nie powtarzały się, 

wtedy będą oryginalne, najbardziej cenne. 

 Kolejnym elementem, który wpływa na kształtowanie kreatywności wśród uczniów, 

jest umiejętność… dziwienia się dzieci. Pozwólmy im się dziwić. Zapytajmy ich w związku 

z lekcją, co ich zadziwiło. To zdziwienie dziecka jest pierwszym krokiem do jego 

kreatywności. Czy wydarzyło się coś dzisiaj, co cię zdziwiło? Co by było, gdyby nie było 



ortografii. Porozmawiajmy o tym. Dzieci dziwią się zachowaniami innych, słowami. My 

dorośli powiemy, że coś jest dziwne i od razu dystansujemy się do tego. Dla dziecka 

zadziwiające jest coś co jest ciekawe, a jak jest ciekawe, to warto temu poświęcić czas. Stąd 

dziwienie się dzieci z punktu widzenia pedagoga jest tak ważne. A w czym ta ciekawość 

pomaga? 

Badania przeprowadzone przez szkockich psychologów pokazują, że ciekawość jest 

potrzebna w procesie uczenia się, a co więcej może – dobrze wykorzystana – zapewnić 

sukces uczniowi w tej samej mierze, co wrodzone zdolności. 

Dzieci, także te bez widocznych na pierwszy rzut oka szczególnych uzdolnień, ale za 

to ciekawe świata, też mogą odnosić sukcesy! 

To krzepiąca informacja dla wszystkich, którzy nie mają w swojej klasie wielu orłów. 

Ciekawość jest równie ważna w osiąganiu sukcesu w życiu jak inteligencja. Każdy zna 

szkolnych bystrzaków, którym potem wcale nie powiodło się w życiu,  jak i całkiem 

przeciętnych, którzy wiele osiągnęli. Co za tym stało? Okazuje się, że nie trzeba być super 

zdolnym, wystarczy, że się jest sumiennym. Drugą istotną cechą jest właśnie 

ciekawość. Ciekawość to głód odkrywania, poznawania. Jeśli jesteś intelektualnie ciekawy, 

idziesz do domu, wertujesz książki, internet, szukasz nowych informacji, przeglądasz różne 

źródła. Jeśli jesteś zmysłowo ciekawy, możesz podróżować do innych krajów, próbować 

nowych potraw czy sportów. Każdy rodzaj ciekawości pomaga w byciu kreatywnym, 

Naukowcy przeprowadzili 20 badań obejmujących 50 tys. studentów. Analizowali cechy 

osobowości w odniesieniu do sukcesu akademickiego. Odkryli, że ciekawość przynosi 

podobny efekt, jak sumienność. A sumienność i ciekawość złożone razem pozwalają 

całkiem przeciętnemu dziecku osiągnąć takie same wyniki, jak temu o wysokiej inteligencji. 

Dlatego nauczyciele powinni rozbudzać ciekawość – może ona zapewnić edukacyjny 

sukces nawet tym uczniom, którzy nie są najzdolniejsi. Oni też mają wielki potencjał 

rozwojowy. 

 Jeśli mowa o pytaniach, nie sposób nie wspomnieć, że najbardziej wartościowe 

pytania z punktu widzenia kształtowania kreatywności są pytania otwarte, na których 

odpowiedź damy uczniowi odpowiedni czas na zastanowienie, nie warto tu oszczędzać na 

naszej cierpliwości. Naprawdę  może się przydać! 

 Poniżej prezentuję dwa artykuły, pierwszy z nich autorstwa Małgorzaty Chodor, 

nauczycielki z PSP w Bogacicy, który szerzej opowiada jak można kształtować kreatywność 

w klasach I-III, a kolejny napisała Magdalena Krupicka z PSP Nr 5 z OI w Kluczborku, 

a dotyczy Dnia Kropki. Zachęcam do ich lektury, bo mogą okazać się inspirujące. 
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Dlaczego i jak kształtować kreatywność w edukacji wczesnoszkolnej ? 

 Zastanawiając się nad  tematem kreatywności… przychodzi tu na myśl, że ktoś 

kreatywny, to ktoś mający własne pomysły, swoje rozwiązania, inne – nietypowe, twórcze 

działania w odniesieniu do konkretnego zadania. To ktoś, kto wymyślił coś nowego, 

oryginalnego - potocznie mówiąc. To takie oczywiste i bardzo często słyszane, jak 

najbardziej w szkole. Naturalnie trzeba się zastanowić nad tym w kontekście ucznia 

i nauczyciela. 

Kreatywność z definicji to postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy; to nowe  

koncepcje, skojarzenia, powiązane już z istniejącymi. Myślenie kreatywne to myślenie 

prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej 

codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś 

nowego.   

Czym właściwie jest kreatywność? 

„To umiejętność nieszablonowego oraz efektywnego rozwiązywania problemów i zadań. 

Objawia się w twórczym, elastycznym myśleniu, czy gotowości do tworzenia nowych, 

oryginalnych pomysłów. Osoba myśląca w ten sposób potrafi dostosować się do każdej 

sytuacji. Brzmi jak definicja geniuszu, okazuje się jednak, że umiejętności twórczego 

myślenia można się nauczyć. Wbrew obiegowej opinii jest to cecha nabyta, nie wrodzona, 

dlatego poprzez różnego rodzaju techniki i ćwiczenia możemy ją odpowiednio rozwijać. 

Oczywiście są osoby, które mają naturalne predyspozycje, ale nawet one muszą cały czas 

rozwijać i trenować swoją kreatywność, aby nie zaczęła zanikać. Jednym z bardziej 

istotnych elementów tej kompetencji jest abstrakcyjne myślenie, które kształtuje się wraz 

z wiekiem i jest bardzo ważne w rozwoju umysłowym człowieka, warto więc już od 

najmłodszych lat wspierać jego kształtowanie. Jest to o tyle istotne, że kreatywność jest 

niezwykle przydatna w życiu. Dzięki niej łatwiej rozwiążemy problem, rozszerzymy 

repertuar własnej pomysłowości, skojarzeń, czyli przede wszystkim zwiększymy swój 

potencjał twórczy”– opisuje Sławomir Wolniak – lekarz kliniki w Dubiu k. Bełchatowa.                                                      

Rozwój kreatywności u dziecka wymaga zapewnienia dziecku  możliwości działania, 

twórczego rozwiązywania problemów i dowiadywania się nowych rzeczy. Dziecko uczy 

się bowiem zapamiętywać i wykorzystywać swoją wiedzę, realizując stawiane przed nim 

zadania. Myślenie twórcze według jednego z najbardziej znanych badaczy kreatywności 

J. Guilforda charakteryzuje się: płynnością (wytwarzaniem bardzo wielu pomysłów 

w odpowiedzi na dany problem), oryginalnością (niepowtarzalnością na tle grupy) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Łacina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Myślenie
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i giętkością (wielością kierunków myślenia, sięganiem po pomysły z różnych dziedzin, 

wykraczaniem poza ramy jednego pojęcia).  

Twórcze myślenie to nie jeden proces, a kilka mechanizmów intelektualnych. Są to: 

1. abstrahowanie, 

2. kojarzenie, 

3. dedukcja, 

4. indukcja, 

5. posługiwanie się metaforami, 

6. transformacje zdobytej wiedzy. 

Rozwijanie kreatywności dziecka to także uczenie go otwartości, tolerancji i 

kwestionowania utartych stwierdzeń. Ważne jest także wychodzenie poza schematy 

myślowe, świadomość tego, jak myślimy i rozwiązujemy problemy (w uświadomieniu 

sobie tego pomaga np. zadawanie sobie pytań i podpowiadanie sobie w czasie 

rozwiązywania zadania). 

Małgorzata Taraszkiewicz z Instytutu Nowoczesnej Edukacji – psycholog edukacyjny 

pisze  o tym, że „ polscy uczniowie dobrze wypadają w zadaniach wymagających prostych 

umiejętności, np. odtwarzania informacji, a znacznie gorzej w rozwiązywaniu problemów, 

formułowaniu wniosków i sądów, myśleniu krytycznym, twórczym, czy naukowym”.    

Zatem -  kreatywność nauczyciela w pracy pedagogicznej ma ścisły związek z jakością 

edukacji ucznia.                                                                                                                             

Wiele jest metod i technik  umożliwiających rozwój kreatywności myślenia i działania. 

Do nich należą:                                                                                                                                        

-metaforyzowanie to myślenie metaforyczne, przedstawianie czegoś za pomocą 

metafory, figury stylistycznej nadającej nowe, odmienne znaczenie  obiektom, sytuacjom, 

zjawiskom; prowadzi do powstawania nowych sposobów patrzenia. To dzięki metaforom 

człowiek w procesie twórczym może porzucić proste formy poszukiwań;                                                             

-transformowanie zdolności tego typu polegają na zmianie wybranych parametrów 

jakiegoś przedmiotu, sytuacji, procesu lub stanu rzeczy. Przekształcamy jeden stan 

rzeczy w drugi, np. wady w zalety – umiejętność bardzo przydatna w rozwiązywaniu 

problemów; „zalety wad i wady zalet” - w tym ćwiczeniu próbujemy aktywnie przekształcić 

zalety w wady i odwrotnie. Prosimy grupę o wybranie jednego obiektu lub sytuacji, która 

jest w mniej więcej takim samym stopniu obarczony wadami i zaletami. Następnie jedna 

grupa wypisuje wady danego przedmiotu druga zalety. Następnie grupy wymieniają się 
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kartkami, a ich zadaniem jest przetransformować wypisane zalety na wady, a wady na 

zalety.  

  - kruszenie, technika ta często nazywana jest odwrotną burzą mózgów. Polega na 

wyróżnieniu jak największej ilości wad wybranego obiektu. Jest to więc sesja 

nadmiernego i programowego krytycyzmu. "Kruszenie" pozwala zauważyć, wyróżnić 

wady, ograniczenia. 

 - myślenie problemowe wg Torrance’a 

c) 1 typ – angażujący samą pamięć długotrwałą- np. W którym roku Kopernik odkrył, 

że Ziemia krąży wokół Słońca? 

1. 2 typ- angażujący pamięć i myślenie twórcze- np. W czym Kopernik i współcześni 

astronauci są do siebie podobni? 

2. 3 typ- angażujący zarówno pamięć, myślenie twórcze, wyobraźnię, myślenie 

przyczynowo- skutkowe, spekulacyjne, zdolności komunikacyjne – np. 

Wyobraźcie sobie, że Mikołaj Kopernik wylądował w Warszawie. Jak zmieniłoby 

to życie ludzi i historii świata? 

- myślenie pytajne, np. nauczyciel odczytuje na lekcji wiersz, bajkę, rozdział książki, 

tekst z podręcznika, a uczniowie zapisują wszystkie pytania, które przychodzą im do 

głowy w związku z usłyszanym fragmentem;                                                                                  

Myślenie pytajne to stawianie pytań dzieciom:                                                                                 

- co cię zaskoczyło ? - co cię dziwi  ?  - co jest interesującego ? - co ci się podoba ?                           

- co by było, gdyby ? -  dlaczego to jest okrągłe ? , itp.                                                          

Dzieci same również zadają pytania, tworzą pytania. Do jednego zagadnienia podają jak 

najwięcej pytań…..                                                                                                                      

Czy inna  technika - zestaw początków pytań: 

13. co to jest……. 

I. co to znaczy…… 

II. dlaczego…….. 

III. po co……….. 

IV. jak to się stało/ dzieje, że…… 

V. jak działa……. 

VI. w jaki sposób……. 

VII. co zrobić, żeby…….. 

VIII. jak sprawdzić, czy……. 

IX. skąd wiadomo, że……. 
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X. co by było, gdyby……..        

Czy też:                                                                                                

 10 pytań o przedmiot , np. kubek - wymyśl 10 oryginalnych pytań  na jego temat 

 pytania do bohatera- uczeń ma możliwość osobistego spotkania z dowolnym 

bohaterem książki, jakie pytania mu zada, żeby wywołać w nim efekt 

zaskoczenia, zdenerwowania, znudzenia? 

 wymyśl 10 pytań , której najbardziej prawdopodobną odpowiedzią będzie, np. 

Polska 

Stosowane gry i zabawy z zastosowaniem pytań są bardzo cennym źródłem 

kreatywności dzieci, czy to pytań zamkniętych, czy otwartych, gdzie mogą puścić wodze 

fantazji i wyobraźni, ale również dużej inwencji twórczej. 

Inne techniki: 

- „tysiąc definicji” ustalamy obiekt, który będziemy wspólnie definiować. Musi być to 

obiekt ogólnie wszystkim znany np. uczeń, książka, szkoła. Następnie uczestnicy tworzą 

jak najwięcej definicji opisujących daną rzecz w następujący sposób, np. „książka jest 

to…”. ważne jest wypracowanie wielu, różnorodnych definicji, aby ostatecznie 

wygenerować te najbardziej oryginalną. 

- dobra i zła wiadomość                 

• uczestnicy w pierwszej grupie wymyślają i zapisują na kartce dobrą wiadomość 

dla grupy drugiej 

• zadaniem grupy drugiej jest odpowiedzieć złą wiadomością na dobrą 

- na szczęście i niestety                                                                                                                            

Grupa opowiada wspólną historię dotyczącą omawianego tematu.                                               

Historię rozpoczyna pierwsze osoba formułując jedno zdanie rozpoczynające się od                 

„Na szczęście…”.                                                                                                                            

Następna osoba kontynuuje historię dodając kolejne zdanie rozpoczynające się od 

„Niestety…”.                                                                                                                                              

Kolejne osoby kontynuując wspólne opowiadanie naprzemiennie używają zwrotów „Na 

szczęście” i „Niestety”. 

- co jest potrzebne do…                                                                                                          

Uczestnicy siedząc w kole kolejno wymieniają co jest potrzebne do… (np. łowienia ryb, 

upieczenia ciasta, odkrycia naukowego, zdobycia wysokiej góry). Propozycje nie mogą 

się powtarzać. 

Dzięki temu, że pobudzanie kreatywności to pozwalanie na samodzielne myślenie 

i twórcze rozwiązywanie problemów, dziecko jest bardziej samodzielne intelektualnie. 
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Dzieci rodzą się z potencjałem kreatywności, który należy rozwijać i trenować, 

wykorzystywać  w procesie uczenia się uczniów w szkole. W różnym stopniu jesteśmy 

wrażliwi na te same sprawy, na otaczający nas świat, bo jesteśmy różni. A także 

w zależności od wieku rozwojowego inna będzie  samodzielność dziecka, to również inna 

kreatywność. Dzieci potrafią wykazać się zdolnościami twórczymi. I tak jest w szkole, na 

lekcjach… na lekcjach plastyki – na przykład - nie rozdaję gotowych, sztucznych 

elementów do przyklejania…… Uczniowie są twórcami – malują samodzielnie na wybrany 

temat, mieszają barwy, dobierają pędzle, decydują o tym, co namalują -  są wówczas 

artystami, malarzami… tworzą swoje dzieło….to jest  kreatywność, samodzielność. Innym 

razem, np. piszą opowiadanie, każda grupa w dowolny sposób…myślą…jak to 

zrobić…rysunki łączą z pisaniem, wklejaniem... kodowaniem. Dziecko edukowane 

w sposób pozwalający na swobodne, kreatywne tworzenie i rozwiązywanie problemów 

otrzymuje więcej niż dziecko edukowane z podawaniem gotowych rozwiązań. Otrzymuje 

ono pewność siebie i otwartość na świat i ludzi, nie ma trudności w wyrażaniu siebie 

i komunikowaniu się z otoczeniem. Tego typu metody uczą działania w grupie i dzielenia 

się pomysłami z innymi. Uczą relacji społecznych, wyrażania siebie, utwierdzają wiarę we 

własne możliwości, pomagają odnaleźć swoją wartość i sposób myślenia na przyszłość.                                                                                                                                     

Podsuwanie dzieciom gotowych rozwiązań hamuje ich rozwój, ich wyobraźnię, ich 

myślenie, ich twórczość, ich kreatywność.                                                                                                          

Adam Bubrowiecki - trener rozwoju osobistego, ekspert w dziedzinie twórczego 

wykorzystania umysłu, mowy ciała i technik perswazyjnych, zarządzania czasem i kontroli 

emocji – podaje 5 komponentów kreatywności: 

1.wiedza specjalistyczna  2.umiejętności twórczego myślenia  3.motywacja wewnętrzna  

4.kreatywne otoczenie  5.przedsiębiorcza osobowość                                                                              

Według W. Panek  kreatywny nauczyciel: 

 1. ułatwia dzieciom samowyrażanie się, to znaczy tworzenie wytworów, dzieł na 

miarę ich wieku; 

 2. pomaga dzieciom w osiągnięciu sukcesu w pracy szkolnej na miarę ich 

możliwości poprzez dostarczenie im obfitej ilości problemów dających się rozwiązać i 

uzyskać natychmiastową gratyfikację; 

 3.wyzwala dzieci od przygniatającego bagażu wiedzy i nadmiaru informacji 

podawanych w szkole na korzyść miejsca na swobodne myślenie (za: I. Pufal - Struzik, 

W: A. Jopkiewicz, 1995, s. 278). 



 

METODYK XII      2018/2019                                                     87 
 

E. P. Torrance podał następujące zadania twórczego nauczyciela: 

  1. uwrażliwienie dzieci na bodźce z otoczenia; 

  2. akceptacja przejawów ich twórczego myślenia na lekcji; 

  3. uczenie systematyczności i dokładności w analizowaniu, uczenie postawy   

               badawczej; 

 4. tolerancyjność wobec odmienności myślenia i rozumowania; 

 5. odraczanie krytyki i stworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa  w klasie; 

 6. kształtowanie i ćwiczenie płynności, giętkości i oryginalności myślenia u dzieci.  

Badacze amerykańscy (Shaw, Cliatt,1986) dodali kolejne zasady, którymi  kieruje się  

twórczy nauczyciel: 

1. wiara nauczycieli w zdolności dzieci do twórczego, dywergencyjnego myślenia; 

2. prowokowanie dzieci do zadawania pytań oraz umiejętne formułowanie kierowanych 

do dzieci pytań o charakterze otwartym, prowokującym odpowiedzi nowe, odmienne i 

wyjątkowe w treści; 

3. tworzenie na lekcji atmosfery ciepła i zaufania, czasem także swobody i wesołości, 

zachęcanie dzieci do twórczych i oryginalnych pomysłów, ochrona przed wyśmianiem 

przez kolegów .     

Podsumowując, na pewno trzeba dbać - w procesie uczenia się dziecka w szkole  - o 

to, aby miało możliwości wyzwalania swojej kreatywności, możliwości działania w 

sposób rozwijający zdolności twórcze… prowadzące do odkrywania swoich talentów, 

własnych możliwości, pasji… Natomiast uczniowie potrafią dostrzegać takiego 

nauczyciela…. Uczniowie w amerykańskiej szkole na podstawie spisanych cech 

twórczego nauczyciela stworzyli przepis kulinarny na kreatywnego nauczyciela, więc 

napisali: „Dwa kilo pomysłów, trzy szklanki dobrego humoru, wlać do garnka zabawy. 

Gotować na rozgrzanej fantazji, kiedy powstanie jednolita masa dodać pięć kostek 

wiedzy, sześć ziarenek odwagi i mieszać aż do zagotowania, następnie ostudzić zapał, 

przelać do miseczki cierpliwości, polać sosem zrobionym z miłości do uczniów. 

Podawać dzieciom codziennie.” /Osborn, 1959/  

A oto kilka wypowiedzi uczniów, które przedstawiła mgr Izabela Lebuda - Zakład 

Psychopedagogiki Kreatywności/ Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie/:                                                                                                                                                                                                                                      

Twórczy nauczyciel jest jak święty Mikołaj, bo przynosi radość dzieciom.                                    

Twórczy nauczyciel jest jak woda, bo bez niego wszyscy byśmy umarli.  

Twórczy nauczyciel jest jak komputer, bez niego nie ma nauki. 
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Twórczy nauczyciel jest jak skrzynia pełna skarbów, bo jego umysł nie ma dna. 

Twórczy nauczyciel jest jak bohater kreskówki, bo potrafi rzeczy niemożliwe.                                                                              

- opracowała: Małgorzata Chodor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w PSP w 

Bogacicy                                                    

 

Dzień Kropki – święto kreatywności 

Dnia 14 września 2018 r.(piątek)  kolejny raz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku odbył się  Dzień Kropki. Choć brzmi to 

tajemniczo, Międzynarodowy  Dzień Kropki obchodzony jest co roku na całym świecie 

15 września, dlatego nie mogło nas zabraknąć. 

Celem Międzynarodowego Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, 

pomysłowości oraz zachęcenie ich do tworzenia i działania. 

Najważniejszym  wydarzeniem  tego  dnia było  spotkanie z Vashti, dziewczynką która 

dzięki kropce uwierzyła w siebie. Po  przeczytaniu  przez nauczycieli książeczki pt. „The 

Dot” autor P. Reynolds, (filmik na YouTube pod tym samym tytułem) był  czas na  rozmowę  

z  uczniami,  głębsze  refleksje  na  temat  mocnych  stron,  pokonywania  słabości,  

wzajemnej  pomocy,  odkrywanie  talentów,  budowanie  dobrej  atmosfery  sprzyjającej  

rozwojowi oraz  przeprowadzenie kropkowych zajęć w klasie. 

Tego  dnia  uśmiech nie  schodził  z  naszych  twarzy!  Wspólnie doskonale  się bawiliśmy.  

Wszystkich bez wyjątku, małych i dużych, obowiązywał strój w kropki.  Niektórzy  wykazali 

się kreatywnością i sami ozdobili  swoje  bluzki,  spodnie  i  sukienki kolorowymi kropkami.   

Podczas przerwy na holu odbywały się  zabawy kreatywne z chustą animacyjną, twister, 

konkurs kręcenia hula hop oraz sesja zdjęciowa w kropki. 

Chwaliliśmy się swoimi talentami, które trafiły do Skrzynki talentów ,a później ozdobiły 

korytarze naszej szkoły. Odbył się również konkurs plastyczny pt. „Mam talent i kropka!” 

w którym uczniowie wykorzystali kropkę by stworzyć piękne prace. 

Okazało się , że nasza szkoła jest pełna talentów. 

Kropka, która zmieniła Vashti  pozwoliła  nam  odkryć  siebie i będzie nam towarzyszyć 

przez cały rok szkolny. 

Organizator Magdalena Krupicka 
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Kreatywność uczniów w edukacji patriotycznej. 

Wystawa pt. „Józef Piłsudski w oczach dzieci”  

Umysł to nie dzban, który trzeba napełnić, 

ale ognisko, które wypada zapalić. 

Plutarch 

   

Rok 2018 był rokiem szczególnym, ze względu na obchody 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiele uroczystości, akademii, spotkań, wystaw 

imprez towarzyszących temu wydarzeniu odbywało się w każdym mieście i w każdej 

szkole na terenie całego kraju.  

 Jak  opowiedzieć  uczniom w młodszym wieku szkolnym o historii sprzed wieku? 

Jak przenieść ich w tak odległe czasy? Co zrobić by poczuli ducha tamtych wydarzeń?  

Postanowiłam  wykorzystać w tym celu metodę dramy  oraz fotografię. W ramach 

projektu edukacyjnego „Niepodległa” została przygotowana w PSP Nr 5 z OI 

w Kluczborku wystawa pt. „Józef Piłsudski w oczach dzieci”. Ważnym przesłaniem tej 

wystawy było przedstawienie wydarzeń historycznych przez pryzmat postaci wielkiego 

wodza, jakim był Marszałek Józef Piłsudski. Fotografia posłużyła tu za doskonały środek 

przekazu.  

Wspólnie z uczniami klasy 1c i 4e przygotowałam wystawę fotograficzną,  rozbudzając 

ich umiejętności aktorskie, pomysłowość i  kreatywność. Odgrywanie przez uczniów  ról 

postaci historycznych sprzed 100 lat, wcielenie się w  osobę  komendanta, jego żony, 

córek, najbliższej rodziny przyniosło nieoczekiwany rezultat. Praca nad przygotowaniem 

wystawy przebiegała w kilku etapach.  

I. Zapoznanie uczniów z projektem 

Podczas pierwszego spotkania uczniowie zostali zapoznani z koncepcją całej 

wystawy oraz rolą jaką  mieli odegrać podczas jej tworzenia – wcielić się w postać 

ze zdjęcia. Kluczową postacią był Marszałek Józef Piłsudski. Uczniowie poznali  jego 

biografię,  rodzinę, najważniejsze wydarzenia z życia. Aby  przybliżyć młodym odbiorcom 

postać komendanta, chcieliśmy pokazać jakim był mężem, ojcem i wodzem. Dlatego 

przedstawiony został na zdjęciach w otoczeniu najbliższej rodziny,  dzieci oraz podczas  

wykonywanych obowiązków.   

II. Gromadzenie materiałów – zdjęcia wykorzystane do przygotowania wystawy 

uczniowie z pomocą nauczyciela wyszukali w internecie, w albumach i książkach. 

Dokonali wyboru, najciekawszych ich zdaniem fotografii. 
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III. Opracowanie zdjęć – uczniowie chronologicznie układali zdjęcia, omawiali ich 

tematykę, dokonali podziału ról. 

IV. Przygotowanie rekwizytów-  każdy uczeń z uwagą przyglądał się wybranej przez 

siebie postaci z fotografii, pod kątem ubioru, posiadanych rekwizytów, 

charakterystycznych cech wyglądu. Następnie sporządzał listę rzeczy potrzebnych do 

odzwierciedlenia wiernej kopii  tej postaci. 

V. Sesja zdjęciowa – odbyła się z udziałem dzieci, które na planie zdjęciowym odegrały 

następujące role: Józefa Piłsudskiego (jako  6-letniego chłopca, młodzieńca i dorosłego 

mężczyzny), żony Aleksandry Szczerbińskiej, córek: Jadwigi i Wandy, córki chrzestnej 

Anny Gąsiorowskiej. Podczas zdjęć uczniowie wykorzystali przyniesione rekwizyty. Ich 

zadaniem było upodobnić się w wyglądzie i zachowaniu do postaci ze zdjęć, 

wykorzystując swoją  kreatywność w działaniu. Ważne były najmniejsze detale: mimika 

twarzy, postawa, fryzura, ułożenie dłoni, wzrok, a nawet przekazywane emocje. To była 

najtrudniejsza część projektu. Często jedno ujęcie, było powtarzane wielokrotnie do 

uzyskania oczekiwanego efektu.  

VI. Obróbka graficzna i opisywanie zdjęć  

VII. Drukowanie zdjęć i przygotowanie do wystawy 

VIII. Uroczyste otwarcie wystawy  

Wystawę można było obejrzeć w głównym korytarzu szkoły. Była dostępna dla szerokiej 

publiczności: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, mieszkańców miasta 

i zaproszonych na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości gości, z Urzędu 

Miejskiego w Kluczborku oraz z Administracji Oświaty. 

IX. Wystawienie księgi - podczas zwiedzania wystawy każdy mógł wpisać się do księgi 

pamiątkowej.  

X. Podpis dla Niepodległej - następnego dnia po otwarciu wystawy, uczniowie klasy 1c, 

podczas jednej z przerw, zbierali dla Niepodległej - w 100 rocznicę, 100 podpisów 

w czasie 100 sekund. Każdy uczeń otrzymał kartkę z biało-czerwonymi serduszkami. 

Zadaniem uczniów było zdobycie podpisu na każdym sercu. Były podpisy dyrekcji, 

nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek. Akcja cieszyła się tak dużym 

powodzeniem, że przyłączyli się do nie uczniowie innych klas.  

XI. Zwiedzanie wystawy przez uczniów klas młodszych  

 Nauczyciel oraz uczniowie, którzy brali udział w projekcie opowiadali dzieciom historię 

każdego zdjęcia. Mali słuchacze zgłębiali w ten sposób wiedzę historyczną, poznawali 

postacie historyczne i ważne wydarzenia z dziejów naszego narodu.  
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  Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie widząc swoich 

kolegów, w nowych rolach – postaci historycznych, chętnie przystawali, czytali opisy 

zdjęć, zadawali pytania, wpisywali się do księgi pamiątkowej.  

 Mam nadzieję, że ta forma aktywizacji uczniów w zakresie wychowania 

patriotyczno-historycznego spełniła swoją rolę  edukacyjną i wychowawczą. Kluczowa 

była tu również kreatywność uczniów. Dzięki niej mogli poznać i zaprezentować historię 

w innej odsłonie. Ogromne zaangażowanie młodzieży w ten projekt, chęć działania, 

pomysłowość i przełamywanie wewnętrznych zahamowań było kluczem do  twórczych 

i kreatywnych działań.  

Marzena Rodak-Łukaszyńska 
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Alicja Wojtaszczyk   

doradca metodyczny nauczycieli chemii,  

doradca metodyczny nauczycieli biblioteki szkolnej  

asystent szkoły 
 

XI. PROJEKTY ERASMUS+ REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ 

LICEALNO-TECHNICZNYCH W KLUCZBORKU 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku od pięciu lat realizuje projekty 

programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektów 

wysyła młodzież na praktyki zawodowe do Sevilli w Hiszpanii.  

Celem projektów jest zapewnienie uczniom Zespołu Szkół Licealno-Technicznych 

możliwości zdobycia niepowtarzalnej szansy kształcenia się na rynku europejskim oraz 

nabycie cennego doświadczenia dla ich uczestników. Uczniowie biorący udział w praktyce 

zawodowej w Hiszpanii mogą, dzięki realizacji projektu, nie tylko zdobyć doświadczenie 

zawodowe na rynku międzynarodowym, ale również poznać zagraniczny rynek pracy już 

w pierwszym zawodowym doświadczeniu. Zdobyte umiejętności uczestnicy projektu 

mogą wykorzystać w dalszej edukacji i karierze zawodowej. Zagraniczne doświadczenia 

zdobyte w czasie praktyki uczniowie będą mogli dzielić ze swoimi przyszłymi 

pracodawcami i współpracownikami. Towarzyszące temu okoliczności poznania języka 

angielskiego i hiszpańskiego, zarówno w czasie stażu (zawodowy język techniczny) jak 

i w naturalnych  codziennych sytuacjach, pozwolą uczniom na szeroki rozwój umiejętności 

językowych, jakich trudno doświadczyć w czasie standardowych lekcji języka w szkole. 

Umiejętności i wiedza praktyczna zdobyta podczas stażu będą niewątpliwym atutem przy 

poszukiwaniu pracy, gdyż odpowiednio wysoki ich poziom jest niezbędny, aby skutecznie 

konkurować na stale podnoszącym swoje wymagania wobec pracowników lokalnym 

i regionalnym rynku pracy.  W efekcie absolwenci staną się poszukiwanymi pracownikami 

na opolskim rynku pracy.  

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności są certyfikaty ukończenia kursów 

językowych Europass Mobilność oraz certyfikaty ukończenia praktyk (wydane w trzech 

wersjach językowych), jak również referencje pracodawców, które staną się dodatkowymi 

atutami w poszukiwaniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy.  
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Praktyka zagraniczna jest uznawana przez szkołę, jako odbyta obowiązkowa praktyka 

w ramach podstawy programowej obowiązującej w klasach technikum. Dodatkowo 

realizacja projektów zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki i wpisuje się także 

w strategię Europa 2020. 

Obecnie szkoła jest w trakcie realizacji projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do 

sukcesu", którego koordynatorem jest Barbara Mazur-Stefaniszyn, nauczyciel języka 

angielskiego i języka angielskiego zawodowego. W projekcie biorą udział dwie grupy 

uczniów, po 28 w każdej, kształcących się w zawodach technik logistyk i technik 

informatyk. Tematyka stażu została przygotowana w taki sposób, aby  poszerzała 

kompetencje uczniów o realia panujące w przedsiębiorstwach w krajach UE. Dzięki 

realizacji stażów, uczniowie nabywają niezwykle cenne doświadczenia w zakresie 

zastosowania i obsługi nowoczesnych rozwiązań logistycznych i informatycznych, 

stosowanych w praktyce w szerokiej gamie urządzeń oraz poznają standardy wdrażania 

i funkcjonowania nowoczesnych technologii. Stwarza to dodatkowe możliwości 

w zakresie zdobycia doświadczenia zawodowego, poszerzenia umiejętności językowych 

i samorozwoju uczestników. Ponadto zapewnia im to realizację praktyki zawodowej za 

granicą, co ułatwia im zdobycie interesującej pracy w tak potrzebnych dzisiaj kierunkach 

kształcenia jak logistyka czy informatyka. 

Poprzez udział w projekcie uczniowie podnoszą swoją samoocenę, zdobywają 

umiejętność odpowiedniej organizacji pracy i jej planowania, są pewni siebie, a dzięki 

procesowi certyfikacji nabytej wiedzy i umiejętności staną się konkurencyjni na rynku 

pracy. 

Najlepszym podsumowaniem jak ważnym i potrzebnym przedsięwzięciem jest 

realizowany projekt są słowa Krystiana Dziewulskiego z klasy III cT : „Projekt daje szansę 

na przeżycie pięknej przygody. Zdobyłem dużo cennego doświadczenia w dziedzinie 

logistyki. Dzięki wyjazdowi inaczej patrzę na swoje życie i przyszłość. Taki wyjazd zmienia 

i rozwija człowieka, dodając mu pomysłowości i pewności siebie. Pobyt był znakomitym 

kształtowaniem charakteru i zweryfikowaniem tego, co mam zamiar robić ostatecznie 

w przyszłości.” 

Barbara Mazur-Stefaniszyn 
Alicja Wojtaszczyk 
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Projekty Erasmus+ realizowane w Zespole Szkół Licealno-Technicznych 
w Kluczborku  (cz. 2) 

„Rozwój zawodowy nauczyciela, kluczem do sukcesu ucznia” 

 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku od kilku lat realizuje projekty programu 

Erasmus+, w ramach których wysyła młodzież na zagraniczne praktyki zawodowe. W tym 

roku szkoła zaangażowała się w realizację projektów, których adresatem jest kadra 

pedagogiczna naszej szkoły.  

Na przełomie marca i kwietnia nauczyciele Zespołu Szkół Licealno-Technicznych 

w Kluczborku po raz pierwszy mieli okazję wzięcia udziału w projekcie  napisanym 

w ramach programu Erasmus Plus- Edukacja Szkolna, Szkolenie Kadry Edukacji Szkolnej 

a ostatecznie sfinansowanym przez PO WER.  

Ponieważ jest to nasz pierwszy projekt o tym charakterze, jako instytucję 

przyjmującą wybraliśmy „ETI” z siedzibą w St. Julian’s na Malcie, która cieszy się 

nieposzlakowaną opinią, jeśli chodzi o współpracę oraz oferuje bardzo szeroką gamę 

kursów. Projektem zostało objętych osiem mobilności, podczas których sześciu z nas 

odbyło szkolenia na różnych poziomach z zakresu doskonalenia kompetencji 

w posługiwaniu się językiem angielskim, jedna uczestniczka wybrała tygodniowy kurs 
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obejmujący wykorzystywanie narzędzi ICT w pracy dydaktycznej, a kolejna, kurs 

dotyczący nowoczesnych i inspirujących rozwiązań metodycznych wykorzystywanych do 

nauczania języków obcych.  Znaleźli się wśród nas dyrektor szkoły - nauczyciel geografii, 

nauczyciele języków obcych, wiedzy o kulturze, informatycy oraz opiekunka biblioteki 

szkolnej i zarazem nauczycielka chemii.  

Zajęcia były 

prowadzone na bardzo 

wysokim poziomie. 

Organizator kursów 

zadbał o to, aby każdy 

z nas czuł się bardzo 

dobrze w swojej grupie 

językowej, doskonale 

dopasował poziom do 

indywidualnych 

kompetencji i potrzeb 

uczestników. Można wręcz powiedzieć, że uczestniczyliśmy w zajęciach o charakterze 

zindywidualizowanym, dzięki czemu przyrost wiedzy i kompetencji językowych w ciągu 

zaledwie dwóch tygodni zaskoczył nas samych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż kadra 

szkoleniowa to prawdziwi profesjonaliści, doskonale przygotowani do pracy z ponoć 

niełatwą grupą zawodową, jaką są nauczyciele. Jako że pod względem technologicznych 

nasze szkoły niejednokrotnie znacznie odstają od szkół w Europie, zwróciliśmy uwagę na 

wyposażenie klas, które daje dużo większe możliwości pracy z młodzieżą, a przede 

wszystkich pozwala na urozmaicanie zajęć, wprowadzanie metod aktywizujących 

i motywujących z naciskiem na pracę w zespołach o różnym poziomie zaawansowania, 

zwłaszcza przy braku podziału na grupy. Udział w kursie ICT oraz w kursie metodycznym 

przyniósł nam wiele nowych doskonałych rozwiązań i pomysłów na to jak odejść od 

tradycyjnych metod nauczania, a wykorzystać różnorodne aplikacje językowe 

i nowoczesne technologie. Z pewnością nie jesteśmy w stanie dorównać pod tym 

względem tak rozwiniętym ośrodkom szkoleniowym, ale stały się one dla nas inspiracją 

do poszukiwania możliwości, w jaki sposób możemy zaadaptować i wykorzystać wszelkie 

dostępne udogodnienia technologiczne.  

Należ również zauważyć, że udział w mobilnościach to nie tylko czas spędzony na 

kursach i ten poświęcony na przygotowanie się do zajęci na kolejny dzień. To również 
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chwile spędzone z kolegami z innych szkół i innych krajów podczas wspólnych przerw 

i wycieczek, to codzienna komunikacja w języku obcym, nawiązywanie współpracy 

i wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami, to nabywanie kompetencji 

międzykulturowych, łamanie barier i świadomość współistnienia w wielokulturowym 

społeczeństwie.  

Sama Malta zrobiła na nas ogromne wrażenie, a ponieważ nie znajduje się na liście 

najczęściej odwiedzanych przez Polaków krajów, tym bardziej okazała się być 

doskonałym wyborem. Urzekała nas swoją bardzo bogatą i wiekową architekturą i historią, 

spokojem i bardzo pozytywnym nastawieniem mieszkańców wobec wszechobecnych 

kursantów i turystów. Była rajem dla naszego fotografa-amatora i koleżanki, która poza 

nauczaniem języka niemieckiego uczy również wiedzy o kulturze i jest ogromną 

miłośniczką sztuki. W przyszłości zamierzamy wziąć udział w kolejnych projektach 

i pracować nad rozwojem zarówno osobistym jak i rozwojem naszej szkoły, dążąc do 

zwiększenia zainteresowania projektami unijnymi wśród grona pedagogicznego. 

Wierzymy, że rozwój osobisty i kształcenie się prze całe życie, wpłynie pozytywnie 

zarówno na rozwój naszej placówki jak i rozwój młodzieży kształcącej się w niej 

młodzieży.  

 

 

Magdalena Kościcka 

Alicja Wojtaszczyk 


