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KONSPEKT WARSZTATÓW   

 

 

 

gimnazjum 

 

Temat: Kreatywność. 

 

Cele warsztatów:  

 Uczeń współpracuje w grupie. 

 Uczeń tworzy nowe rozwiązania w sytuacjach problemowych. 

 Uczeń wypowiada na forum swoje pomysły.  

 Uczeń wyjaśnia pojęcie „kreatywność”. 

 

Metody: 

 praca indywidualna, 

 burza mózgów, 

 praca grupowa, 

 wykład. 

 

Środki dydaktyczne: 

 karteczki dla uczestników,  

 rzutnik, ekran, komputer,  

 prezentacja multimedialna/obrazki,  

 pudełko. 

 

 

Tok warsztatów 

 

I. Faza wprowadzająca: 

 

 Prowadzący wita uczniów, przedstawia temat zajęć, wyjaśnia zasady panujące podczas 

warsztatów. 

Uwaga: Podczas wszystkich wykonywanych zadań prowadzący zadań nie ocenia jakości 

pomysłów, gdyż są to ćwiczenia tworzenia odważnych pomysłów. Zasady zachowania, 

obowiązujące zarówno prowadzącego jak i uczniów to nieocenianie, niewyśmiewanie, 

zachęcanie do wypowiedzi, akceptacja uczniów, nierywalizowanie. 

 

 



  

II. Faza realizacyjna: 

 

 Zadanie 1. Prowadzący rozdaje uczniom kartki. Przedstawia na tablicy/slajdzie 9 kropek 

(załącznik 1a) i prosi o przerysowanie ich na kartki i połączenie wszystkich kropek maksymalnie 

czterema liniami. (Większość ludzi zaczyna łączyć kropki w podobny sposób. Niewielkiej części 

osób udaje się samodzielnie rozwiązać zadanie używając czterech linii (załącznik 1b), a jeszcze 

mniej osób wpada na pomysł, by zauważyć, iż kropki mają pewną grubość i można je połączyć 

trzema prostymi (załącznik 1c). Jeśli nie zaznaczymy w ćwiczeniu, że muszą to być linie proste, 

należy też zaliczyć np. takie rozwiązanie jak w załączniku 1d. Większość uczestników w wyniku 

schematów psychologicznych rozwiązywania zadań z łączeniem kropek będzie starać się rysować 

proste linie. Prowadzący doceni wszelkie pomysły i próby rozwiązania zadania. 

 Zadanie 2. Prowadzący wyświetla obrazek kreatywny taki, jak np. w załączniku 2a. Obrazek 

kreatywny nie przedstawia niczego konkretnego. Uczniowie w myśli wymieniają, jak najwięcej 

rzeczy, sytuacji, itp., które według nich przedstawia rysunek. Czas na zastanowienie się: 1 min. 

Uczniowie w myśli szacują, ile mieli pomysłów. Następnie uczestnicy mają myśleć jak małe 

dzieci. Ponownie otrzymują 1 min na określenie, co teraz widzą na obrazku. Uczniowie 

wypowiadają się, w którym przypadku wymyślili więcej przykładów. 

 Prowadzący mówi, że zazwyczaj ma się więcej pomysłów, gdy wczuwamy się w dzieci. Małe 

dzieci kreują więcej skojarzeń. Pozbawione są schematów myślenia, które towarzyszą dorosłym. 

Dla dziecka (i nie tylko) obrazek z załącznika 2a mógłby być pomidorem w kanapce - włożonym 

między kromki, czy pomalowanym na czerwono „popcornem” między dwoma białymi 

patyczkami. 

 Uczniowie na zasadzie burzy mózgów podają pomysły związane z kolejnymi obrazkami 

kreatywnymi (np. załączniki 2b i 2c). 

 Zadanie 3. Prowadzący rozdaje uczniom małe karteczki. Każdy z uczestników na karteczce pisze 

nazwę dowolnego przedmiotu. Prowadzący zbiera je do pudełka czy czapki. Dzieli uczniów na 

parzystą liczbę grup - 6 grup po 5 osób. Wybrana osoba losuje dwie karteczki. Pierwsza grupa 

spisuje jak najwięcej podobieństw między wylosowanymi przedmiotami, a druga grupa jak 

najwięcej różnic. Dla trzeciej i czwartej grupy losuje się inną parę przedmiotów i także tworzą jak 

najwięcej podobieństw czy różnic. Odpowiednio dla piątej i szóstej grupy. Po skończonej pracy 

przedstawiciele grup odczytują wypisane podobieństwa i różnice.  

 Następnie ponownie losowane są pary przedmiotów i grupy, które wymyślały podobieństwa, 

zapisują różnice i odwrotnie. 

 Zadanie 4 łączy dwa ćwiczenia "Co czym zastąpić?" i "Znajdź wyjście z sytuacji". Uczestnicy są 

już podzieleni na sześć grup. Trzy grupy mają za zadanie opracować różne sposoby, jak 

uprasować spodnie bez żelazka ("Co czym zastąpić?"), a pozostałe trzy grupy losują po pięć 

karteczek z wcześniej wypisanymi nazwami przedmiotów i wymyślają, jak, z wykorzystaniem 

każdego z pięciu przedmiotów, wydostać się z bezludnej wyspy ("Znajdź wyjście z sytuacji"). 

Kiedy grupy skończą, odczytują swoje rozwiązania.  

 Następuje zmiana i grupy odpowiadają na inny rodzaj pytań. Pierwsze grupy: "Jak unicestwić 

smoka zamieszkującego podziemia szkoły?” („Znajdź wyjście z sytuacji”). Drugie grupy losują 

nowych pięć karteczek z nazwami przedmiotów i odpowiadają na pytanie: „Jak przyrządzić 

kurczaka z warzywami, nie korzystając z naczyń?” ("Co czym zastąpić?"). 

 

III. Faza podsumowująca: 

 

 Prowadzący podsumowuje, że wykonywane podczas warsztatów zadania rozwijają kreatywność. 



  

Prowadzący podaje, że w literaturze można znaleźć wiele definicji kreatywności. Kreatywność 

pochodzi z łacińskiego creare – „stwarzać, rodzić”. Jest to umiejętność tworzenia nowych 

związków między informacjami. Kreatywność jest pewną postawą, odwagą i otwartością, 

kierowaną motywacją wewnętrzną i niewymagającą zewnętrznych bodźców i nagród. Warunkami 

rozwoju kreatywności jest wolność i poczucie bezpieczeństwa. 

Kreatywność można też ująć słowami, że jest to umiejętność rozwiązywania problemów w 

oryginalny i nowatorki sposób. I kreatywność może przejawiać się w pewnych dziedzinach, a w 

innych nie. 
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