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Innowacja pedagogicznej pn. „Pasja - kreacja” realizowana w roku 

szkolnym 2015/2016 w szkole podstawowej-kontynuacja 
 
      Zdolność do twórczego myślenia nie jest wyłącznie darem nielicznych 

jednostek, ale naturalną zdolnością wszystkich ludzi. Twórcze myślenie 

można rozwijać. Innowacja ,,Pasja  -kreacja” zawiera ćwiczenia 

uaktywniające i rozwijające kreatywność i twórcze podejście do problemów.  

Uczniowie na tych zajęciach uczą się generowania oryginalnych pomysłów, 

niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i 

fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań.  

      Program innowacyjny ,,Pasja, kreacja – twórcze myślenie” realizowany 

jest w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uczęszczających na zajęcia 

terapii pedagogicznej z klas III - VI. Zajęcia odbywają się w przyjaznej 

atmosferze, a wiele ćwiczeń ma postać   zabawy  i  gier.    

     Ćwiczenia są zróżnicowane, charakteryzują się tym, że odrywają 

uczniów od szkolnej codzienności, wprowadzają elementy humoru i relaksu, co 

niewątpliwie wpływa na atrakcyjność zajęć.  

Cel zajęć innowacyjnych to głównie wspieranie postawy twórczej uczniów, to 

pobudzanie myślenia, dziecięcej dociekliwości, wyobraźni, przeżyć 

emocjonalnych. Również rozwijanie ekspresji plastycznej, literackiej, 

muzycznej – poprzez taniec. Także nabywanie umiejętności określania i 

wyrażania uczuć oraz rozwiązywania problemów. 

Ćwiczenia twórcze dostarczają każdemu dziecku dużo świetnej zabawy. Mają 

znaczący wpływ na budowanie własnej wartości, uczą prawidłowej 

komunikacji, uruchamiają nie tylko procesy myślowe, ale także i emocje. 

Rozwijają osobowość dziecka - jego sferę poznawczą, emocjonalną, 

motywacyjną i działaniową. Pozwalają uniknąć zarówno nudy jak i lęku, a 

więc dwóch stanów emocjonalnych hamujących myślenie i działanie twórcze 

dzieci. 

Cele szczegółowe: 

 wspomaganie rozwoju dziecka, 

 samodzielne tworzenie rozwiązań (bez podpowiedzi i ingerencji ze 

strony osób trzecich), 

 nauka odpowiedzialności za własne pomysły i proponowane 

rozwiązania, 

 nauka    szacunku    dla   odmiennych   osobowości,   pomysłów i 

poglądów, który przekłada się na dobrą współpracę w grupie, 

 stymulowanie  i  rozwijanie  wrażliwości wzrokowej, słuchowej i 

dotykowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, 
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 stymulowanie wyobraźni twórczej, obserwację zjawisk i rzeczy, 

 pobudzanie myślenia twórczego, 

   kształtowanie     umiejętności     odkrywania,    rozpoznawania i 

nazywania uczuć i emocji, 

 minimalizowanie przeszkód utrudniających twórcze działania, 

  doskonalenie   umiejętności   określania   i   wyrażania   emocji i 

uczuć, 

 kształcenie umiejętności kojarzenia i przekształcania treści 

wyobrażeń, 

 rozwijanie umiejętności manipulacyjnych i konstrukcyjnych, 

 rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i 

rozwiązywania problemów, 

 inspirowanie i pobudzenie aktywności poznawczej grupy,  

 tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się, 

 doskonalenie umiejętności korzystania ze środków upowszechniania 

informacji oraz do korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

 rozwijanie    umiejętności    konstruktywnego   uczestniczenia  w 

życiu i pracy, 

 wzmocnienie  pozytywnej  motywacji  do  podejmowania zadań i 

stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesu, 

 inspirowanie do działania w konkretnych obszarach rzeczywistości 

jako uczenie się przez doświadczanie i działanie. 

         

     Nacisk  kładziony  jest  na rozwijanie u uczniów umiejętności pracy w 

zespole i poszanowanie zasady fair play. 

Ktoś kreatywny – to ktoś, kto myśli twórczo, jest zdolny do tworzenia 

pomysłów cechujących się nowością, oryginalnością i trafnością. To ktoś 

pomysłowy, tryskający inwencją, potrafiący dostrzegać problemy tam, gdzie 

inni ich nie widzą. To ktoś dociekliwy, dobrze definiujący problemy, mający 

dobrze rozwinięte zdolności kojarzenia, abstrahowania, metaforyzowania i 

przekształcania informacji. 

T o   k t o ś   k i m   m o ż e   w ł a ś n i e   j e s t e ś   T y - takie 

mamy założenia w innowacji pedagogicznej ,,Pasja – kreacja”. 

 


