
                                                                                                  

 

Myślę więc jestem- czyli o kreatywnej nauce języka obcego. Barbara Skrok 1basia.s@interia.pl 

We współczesnym świecie zmienia się podejście do edukacji. Istnieje konieczność rozwijania takich 
kompetencji jak kreatywność, innowacyjność, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów. 
Współczesny nauczyciel nie powinien być jedynie ekspertem wiedzy przedmiotowej a celem 
kształcenia nie może być tylko zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy. Współpraca, twórcze 
rozwiązywanie problemów, kreatywność a przede wszystkim myślenie to klucz do sukcesu. 
Dlatego zadaniem współczesnego nauczyciela  jest dobieranie takich metod i ćwiczeń, aby w procesie 
edukacyjnym pobudzić, rozwijać i wspierać aktywna postawę uczniów, bardziej zaangażować ich 
myślowo. 
W prezentacji nie zabraknie praktycznych przykładów, dzięki którym nie pozwolimy uczniom nudzić 
się na lekcji języka obcego.  

Odrobina teorii 
Myślenie polega na operowaniu posiadanymi informacjami i ich przekształcaniu w celu stworzenia 
nowych informacji. 

Jakość i poziom myślenia zależą od: 
 - ilości posiadanych informacji 
- umiejętności posługiwania się nimi 
- inteligencji 
- środowiska w jakim się rozwijamy 
- aktywności własnej 
- zainteresowań 
- wychowania 
- nauczania 
Podstawowe operacje umysłowe, na których powinniśmy dobrać ćwiczenia to: 
- analiza i synteza myślowa 
- porównywanie 
- klasyfikacja 
- uogólnienie 
- abstrahowanie 
bowiem istotne operacje umysłowe, którymi kierują się ludzie kreatywni ( wg. Edwarda Nęcka) to: 
- abstrahowanie 
- dokonywanie skojarzeń 
- rozumowanie dedukcyjne 
- rozumowanie indukcyjne 
- metaforyzowanie 
- transformowanie 
Kreatywna praca z uczniem to: 
- zaangażowanie go do działania 
- stymulowanie twórczego myślenia 
- krytyczne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów 
- łamanie zasad 
- robienie błędów 
- dobra zabawa 



                                              The best teachers are those who show you where to look, 
                                                 but don’t tell you what to see. 
TRENING KREATYWNOŚCI CZYLI TWÓRCZA ROZGRZEWKA ( krótkie 5-10-15 minutowe ćwiczenia) 
1. Litera pierwsza i ostatnia  
                         cat     court     count     coconut  … 
Uczniowie wymyślają słowa zaczynające się i kończące na tę samą głoskę/ literę 
2.Katalog rzeczy  
Uczniowie mają za zadanie wymienić jak najwięcej rzeczy, które: 
                         - są czerwone 
                         -  są drogie 
                         - są zimne 
                         - są okrągłe….. 
3. Napisz kilka pytań, na które odpowiedzią będzie: 
sześć, czerwony, pomidor, kreatywny 
4.Pomyśl o nowym zastosowaniu długopisu, widelca, pustych butelek plastikowych, szczoteczki do 
zębów… 
5.Wypisz przedmioty, które nadają się , żeby: się na nich przespać, mogą wbić gwóźdź w drewniana 
deskę, mogą posłużyć jako zakładka do książki ….. 
6.Aliteracja  
Ćwiczenie to, opracowane przez Krzysztofa J. Szmidta, polega na tworzeniu zdania/ opowiadania 
zaczynającego się na te sama literę. Oto uczniowskie przykłady 
Fred found four foxes. 
Harry helped hungry homeless. 
Nick’s nephew needed nine notebooks. 
Lazy lady lost Lego lion. 
7. Słowo i jego obraz. Uczniowie wizualizują znaczenie słowa w jego zapisie. 

 
 
MYŚLENIE LITERACKIE 

1. Shape poems lub Haiku 
Uczniowie pracując w grupach wymyślają, wykorzystują znane piosenki lub przysłowia, by 
ująć je w postaci Shape poems. Można również po wyjaśnieniu zasad pisania Haiku i podaniu 
kilku przykładów zachęcić uczniów do próby twórczego myslenia. 

     



 
2. Rozerwana opowieść. 

Ciekawy tekst narracyjny rozerwałam w taki sposób, żeby uczniowie mogli wg własnej 
inwencji dokończyć zdania. Pracowali w grupach. Gdy odczytali swoje wersje zapoznali się z 
oryginalnym tekstem z podręcznika/ ćwiczeniówki. 

 
3. Mini saga – czyli streszczenie w 50 słowach. 
4. Story cubes bez inwestycji.  

Uczniowie trzykrotnie rzucają kostką. Pierwszy rzut to wybór bohatera, drugi- miejsce akcji a 
trzeci to problem jaki w historyjce się pojawi. Uczniowie pracując w trzyosobowych grupach 
piszą opowiadanie z uwzględnieniem wszystkich trzech elementów. 

 
5. Six changes ( new story?) 

Uczniowie pracują z tekstem narracyjnym ( np. opis, opowiadanie) i w wybranym paragrafie 
dokonują sześciu zmian aby różnił się od tekstu bazowego ale nie zmienił głównego wątka. 

 



MYŚLENIE GRAMATYCZNE 
1. Grafy i wykresy zamiast regułek 

                         
2. Gesty i plakaty 

 

     
3. Gramatyczne zabawy w kółko i krzyżyk 

Np. układanie pytań 

                 
4. Gramatyczne konwersacje zamiast ćwiczeń typu: „Wstaw czasownik w odpowiedniej formie”. 

    by Larry Pitts 
5. Transformacje gramatyczne doskonałym ćwiczeniem na myślenie 

1.I think someone followed us here.  
I think we …………………………………………………... .  
2. These shoes are too small for me.  
These shoes are not ………………………. for me.  
3. “Where do you come from?”, the teacher asked.  
The teacher asked him ………………………… from. 

6.Dialogi bez gramatyki inspirowane przykładem z książki „Creating motivation” Chaz Pugliese 
 A: Coffe?        B: Yes, please. 
A: Sugar?        B: No, thanks. 
A: Tired?          B: Exhausted. 
A: Baby?         B: Yes. 
A: Again?        B: Yes, again. 
 



MYŚLENIE PYTAJNE  
1. Jeśli chcemy pobudzić myślenie unikajmy pytań ogólnych. Nastawmy się na pytania 

szczegółowe. 
 

 
2. Wywiad z nauczycielem 

 
Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki w trzech kolorach ( losowo) a następnie informuje, żeby 
uczniowie utworzyli 3 grupy zgodnie z posiadanym kolorem karteczek. Każda grupa będzie 
przygotowywała pytania do przeprowadzenia wywiadu z nauczycielem. Ci, którzy mają żółte karteczki 
mogą zadawać pytania w czasie teraźniejszym, ci z czerwonymi – w czasie przeszłym a karteczki 
pomarańczowe mogą pytać o plany i zamiary na przyszłość.  
Aby uczniowie słuchali aktywnie uprzedzamy, że po zakończonym wywiadzie każdy uczeń będzie 
musiał napisać minimum 5 zdań o swoim nauczycielu 

3. Napisz jak w danych sytuacjach zareagowałyby inne osoby 
Nauczyciel podaje sytuację a uczniowie wymyślają adekwatną reakcję. 
Np. The teacher took away my phone because I was texting Bob during the lesson. 
      Your dad:………………. 
Your sister: …………………… 

4. Funkcje językowe w zabawie”Listki kapusty” 
 

 ( inspirowane z magazynu Cool Scool) 
Uczniowie otrzymują niewielkie kartki papieru, na których zapisują dowolne reakcje językowe 
np.What a surprise! How about 8.30? You’re welcome. That would be great. What a pity! 
Karteczki zwijają w kulkę, podają dalej aby kolejna osoba nałożyła swoją karteczkę i w ten 
sposób tworzy się „główka kapusty”.  



W kolejnym   etapie zabawy główka  jest przekazywana dowolnej osobie, która odwija listek, 
czyta reakcję i wymyśla ( w j. ojczystym) sytuację odpowiednią dla danej reakcji. Uczniowie, 
nawet ci z trudnościami, chętnie uczestniczą w tej zabawie, gdyż mogą posłużyć się j. 
polskim. 
 
 

 
A na koniec kreatywna powtórka słownictwa i nieco inne ćwiczenie na tłumaczenie 
 

 
Nauczyciel rozdaje krótki tekst angielski do przetłumaczenia. Para numer 1, która dokonała 
tłumaczenia na j.polski przekazuje je parze numer 2, której zadaniem jest przetłumaczenie tekstu na 
j. angielski. Po zakończonym zadaniu obie pary konsultują tłumaczenie z oryginalnym tekstem, który 
otrzymali od nauczyciela. Dyskutują nad doborem słownictwa/ fraz, gramatyką, poprawnością itp. 
 
 Nie bójmy się n a lekcji aktywności zakrojonych na szerszą skalę: escape room, stacje dydaktyczne a 
nawet kapelusze de Bono. One również pobudzą kreatywne myślenie naszych uczniów a stały się 
dość popularną wśród młodzieży formą nauki języka. 
 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 


