
Marzec na lekcjach twórczości upłynął zgodnie ze starym przysłowiem „W marcu jak  

w garncu...”  

W czasie zajęć dzieci poznały nowe metody oraz techniki TRP (twórcze rozwiązywanie problemów), 

np.: SCAMPER, Alternatywy, Możliwości, Wybory (AMW), Dyskusja, Rozważ Wszystkie Czynniki 

(RWC),  oraz wykorzystywały już dotąd poznane, np.: Burza mózgów, Analogie, Co by było, gdyby...?, 

Łańcuch skojarzeń – Słoneczko, które rozszerzały o nowe możliwości.  

Tematy lekcji oraz pytania problemowe były bardzo różnorodne, np.: 1.  „Czy to nie dziwne, że ludzie 

budują tak różne domy?” – pyt. problemowe: Jak zbudować nowoczesny i funkcjonalny dom?;  

2. „Czy to ja… jestem największym łakomczuchem?” – pyt. problemowe: Na ile sposobów da się 

podzielić czekoladę?; 3. „Mali projektanci” – pyt. problemowe: W jaki sposób zmienić małą, 

plastikową, brązową doniczkę?; 4. „Sprawdźmy czy można… zdrowo się odżywiać” – pyt. 

problemowe: Jak zdrowo się odżywiać?. Lekcje jak zawsze ubarwiał taniec, ruch i elementy dramy.  

Poznane techniki uczniowie wykorzystywali również na lekcjach z edukacji wczesnoszkolnej oraz na 

zajęciach komputerowych – zdobyta wiedza przydaje się wszędzie i procentuje we wszystkich 

obszarach. 

Co przyniesie kwiecień? – hmm, bez wątpienia nowe wyzwania i liczne problemy do rozwiązania,  

z którymi dzieci z pewnością chętnie się zmierzą. Może hasłem przewodnim również będzie 

przysłowie – „Kwiecień plecień, bo przeplata....” 

Zapraszamy do pamiątkowej galerii zdjęć: 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Szczypta teorii: 

Opis wybranych technik oraz metod: 

1. SCAMPER to metoda, która jest podobna do „burzy mózgów”. Wykorzystują ją autorzy tekstów  
i sloganów reklamowych (copywriterzy), projektanci mody, reżyserzy i wynalazcy. Istotą tej metody 
jest lista kontrolna zawierająca pytania, które zachęcają do rozwiązania danego problemu, 
dowolnego zdania. Jest „deską ratunkową”, gdy nie mamy już żadnego dobrego pomysłu, a problem 
wydaje się nie do rozwiązania. 
Schemat metody SCAMPER. To tabela zawierająca dwie kolumny. W pierwszej znajdują się 
początkowe litery angielskich słów tworzące wyraz SCAMPER. Dzięki nim możemy popatrzeć inaczej 
na zadanie, mieć wiele pomysłów, aby je ciekawie rozwiązać. W drugiej kolumnie do każdej z liter 
dopisane zostało pytanie, które warto zadać, zastanawiając się nad postawionym problemem. 
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2. „Alternatywy, możliwości, wybory” (AMW) – ta technika służy do wypracowania rozwiązania 

problemu, gdy zadaniem jest podejmowanie decyzji indywidualnie lub w zespole po udzieleniu 

odpowiedzi na pytania: Jakie mam/mamy alternatywy – co możemy zrobić inaczej, co możemy 

wybrać, biorąc pod uwagę możliwości, które mamy?  

Stosując technikę AMW dzieci uczą się analizy trudnej sytuacji, pomagają poszukiwać innego, 

lepszego rozwiązania problemu, niż to, które przychodzi im do głowy w pierwszej chwili.  



Po opanowaniu tej techniki, uczniowie będą potrafili sobie radzić w wielu sytuacjach, reagować nie 

impulsywnie, a mądrze.  

3. „Skojarzenia gwiezdne” - „Słoneczko” 

Zastosowanie tej metody ułatwia dzieciom zrozumieć podstawowe pojęcia, wyodrębniać cechy 

istotne i nieistotne, analizować i klasyfikować, negocjować i przyjmować różne punkty widzenia, 

definiować pojęcia, zasady itp. 

4. Analogia 

Znaczne podobieństwo dwóch rzeczy, ich właściwości, cech. Orzekanie o pewnych cechach 

omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego 

przedmiotu. 

5. Burza mózgów 

Jest jedną z głównych technik myślenia twórczego realizowaną indywidualnie lub zespołowo. 

Technika burzy mózgów polega na spontanicznym podawaniu przez uczniów pomysłów rozwiązania 

określonego zadania lub problemu. Nauczyciel/uczeń - sekretarz grupy zapisuje wszystkie pomysły, 

które się pojawiają, nie oceniając ich. Wypowiedzi uczniów nie muszą tworzyć zamkniętej całości, ani 

występować w logicznym układzie. Zebrane w ten sposób, w określonym czasie, pomysły są 

ostatecznie oceniane. Uczniowie wybierają jeden lub kilka z nich, który(-re)najlepiej ich zdaniem 

realizuje(-ą) postawiony problem. 

6. Dyskusja  

Jeden ze sposobów wymiany poglądów na określony temat, popartych argumentami, prowadzona  

w gronie dwóch lub więcej osób. Dyskusja może mieć formę ustną (komunikacja werbalna) lub 

pisemną. W wyniku dyskusji dochodzi do ścierania się różnych poglądów związanych z różnymi 

punktami widzenia osób prowadzących dyskusję. Określenie zbieżnego (wspólnego) stanowiska, o ile 

do tego dojdzie, może mieć formę kompromisu lub konsensu. 

Dyskusja jest jedną z form zapobiegania konfliktom. Jeżeli w wyniku dyskusji nie dochodzi do 

wypracowania wspólnego stanowiska, dyskusja pomaga w określeniu istniejących rozbieżności. To 

może dać podstawę do dalszych działań, torujących drogę do godzenia różnych, nawet sprzecznych, 

poglądów lub interesów. 

7. Strategia RWC pozwala spojrzeć na jakiś problem, dane zagadnienie w szerokim kontekście. To 

technika odnajdująca swoje zastosowanie w sytuacji, kiedy uczniowie muszą podjąć ważną decyzję, 

coś ocenić lub dokonać jakiegoś wyboru, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki. Czynniki to inaczej 

uwarunkowania, okoliczności, elementy składowe – konstrukcyjne. Dotyczą problemu, zadania do 

wykonania, dylematu.  

8. „Co by było, gdyby...?” 

To technika sytuacji hipotetycznej. Zadaniem uczniów jest przewidzenie konsekwencji z góry 

założonego zjawiska. Nauczyciel zachęca uczniów do wyszukiwania jak najbardziej odległych, 

pomysłowych i zaskakujących rozwiązań problemu poprzez odwrócenie budowy klasycznego pytania. 

Pytania stawiane przez nauczyciela są pytaniami otwartymi, mogą być dziwne, osobliwe, zaskakujące. 

Głównym zadaniem formułowanych pytań jest wytyczenie dróg myślenia i postępowania, które 

doprowadzą do myślenia zaawansowanego, bogatego w treść.  
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