
TEMAT 2: POSZUKIWANIE TWÓRCZYCH ROZWIĄZAŃ.

CELE:

- Doskonalenie umiejętności twórczego myślenia
- Kształcenie współpracy w grupie
- Rozwijanie wyobraźni

METODY: praca w grupach, burza mózgów

ŚRODKI REALIZACJI: foliogramy zćwiczeniami

1. Wprowadzenie:ćwiczenie na „rozgrzewkę” (dla całej klasy).
Co można zrobić innego z gumką do ołówka, gazetą, kartką papieru, śrubokrętem,
autobusem?4

2. Ćwiczenie 15: Co to jest?(dla całej klasy).

Dla wiadomości prowadzącego: Meksykanin na rowerze z synem na wrotkach i z psem, który
został tak daleko z tyłu,że na obrazku zmieścił mu się tylko nos. Widok z lotu ptaka.

3. Ćwiczenie 26

Dzielimy uczniów na 4-6 zespołów, po czym podajemy następującą instrukcję:
„Jesteście rozbitkami na bezludnej wyspie. Wasz okręt zatonął, uratowała się tylko wasza
grupka. Pewnego dnia fala wyrzuca na plażę dużą skrzynię – prawdopodobnie część
ładunku okrętu. Biegniecie do skrzyni w nadziei,że znajdziecie tam coś pożytecznego, ale

4 A. Góralski, Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia, Warszawa 1990, s. 122.
5 S. Bowkett, Wyobraź sobie,że ...Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów, Warszawa 2000, s. 37.
6 Nęcka, Trening ... s. 116.



stwierdzacie,że w środku pełno jestżarówek, wkładów do długopisów i guzików od
bielizny pościelowej. Co możecie z tego zrobić na bezludnej wyspie, w jaki sposób
możecie wykorzystać ten niezwykły ładunek”?

4. Ćwiczenie 37

Dzielimy uczniów na 3 grupy.
Zadanie będzie polegało na napisaniu usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach.

- Grupa 1: najbardziej niewiarygodne, dziwaczne
- Grupa 2: wiarygodne i niepodważalne wżadnym szczególe
- Grupa 3: takie, które zaczynają się rozsądnie i stopniowo stają się coraz bardziej

przesadzone, jak to:

Szanowny Panie!
Przepraszam,że mój syn Waldek opuścił wczoraj lekcje, ale zachorował i musiał
pójść do lekarza. Pan doktor z przykrością stwierdził,że owłosienie, które pojawiło
się na rękach mojego syna wskazuje, iż jest on wilkołakiem. Jednocześnie informuję,
że Waldek nie odrobił pracy domowej, bo trudno utrzymać mu w łapach długopis.

Z poważaniem B.Kula

5. Uczniowie po kolei czytają swoje usprawiedliwienia i oceniają je według następujących
kryteriów:
(grupa 1): najbardziej niewiarygodne
(grupa 2): najsprytniejsze
(grupa 3): najbardziej zaskakujące.

6. Podsumowanie:
- Jakie korzyści wypływają z przeprowadzania tego typućwiczeń?
- Co nam daje poszukiwanie twórczych rozwiązań?

7 Bowkett, op. cit., s. 123 – 124.


