
Kreatywność, innowacyjność

– kompetencje kluczowe niezbędne w 
obecnych czasach



Edukacja kreatywna 

Staje się zasadniczym zadaniem nauczyciela we współczesnym 
świecie. Rozwijanie aktywności twórczej w szkole wymaga 
indywidualnego treningu podejmowanego przez każdego 
nauczyciela. Warto zapoznać się z publikacjami, które pomogą 
budować postawę kreatywności zarówno uczniów jak i ich 
wychowawców.

Źródło: https://pixabay.com/pl/vectors/m%C3%B3zg-innowacje-
kreatywno%C5%9B%C4%87-4389724/ 



Ken Robinson - ekspert w rozwoju 
kreatywności

PBW w Gdańsku
198410 

PBW w Gdańsku
210596
Filia w Pucku
25577

PBW w Gdańsku
198409
Filia w Kościerzynie
30387
Filia w Pruszczu Gdańskim
41648
Filia w Nowym Dworze 
Gdańskim
34635

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
Czy szkoła zabija kreatywność?

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY


Ken Robinson - ekspert w rozwoju 
kreatywności

PBW w Gdańsku
186463
Filia w Pruszczu Gdańskim
41867
Filia w Pucku
25536
Filia w Malborku
36718

PBW w Gdańsku
202950
Filia w Pruszczu Gdańskim
42167



Trening kreatywności

PBW w Gdańsku
199494
Filia w Pucku
25574

PBW w Gdańsku
204796
Filia w Gdyni
37619

Filia w Wejherowie
43342

PBW w Gdańsku
201365
Filia w Starogardzie 
Gdańskim

35318

PBW w Gdańsku
208190



Trening kreatywności

Filia w Kościerzynie
30038
Filia w Starogardzie Gdańskim
35624
Filia w Malborku
36953

Filia w Pruszczu 
Gdańskim
42250



Kreatywne ćwiczenia

• ciucibabka (doskonali wyobraźnię przestrzenną)

• liczenie drzew konkretnego gatunku, samochodów itd. podczas wycieczek 
(doskonalenie spostrzegawczości)

• układanie ciągu różnych przedmiotów przed uczniem, które powinien 
zapamiętać, zamiana miejsc tych przedmiotów w czasie kiedy dziecko zamyka 
oczy (pamięć)

• rzucanie do siebie monety, dwóch piłek jednocześnie, konieczny obrót 
(refleks)

• napisz opowiadanie na dowolny temat, w którym wszystkie zdania będą 
zaczynały się na wybraną literę alfabetu (wyobraźnia twórcza)

• podaj jak najwięcej przykładów na wykorzystanie kartki papieru (wyobraźnia 
twórcza)

• narysuj, co widziałeś przez dziurkę od klucza lub ciąg dalszy zdarzeń 
zaobserwowanych na ilustracjach przygotowanych przez nauczyciela 
(wyobraźnia twórcza)

• https://ckpidn.home.pl/nauczyciel/materialy/cwiczenia%20rozwijajace%20kreatywnosc.pdf

• https://www.womgorz.edu.pl/files/File/Pracownia_Metodyczna/Przyklady_zabaw_rozwijaja
cych_podstawowe_operacje_umyslo%5B1%5D.pdf

https://ckpidn.home.pl/nauczyciel/materialy/cwiczenia%20rozwijajace%20kreatywnosc.pdf
https://www.womgorz.edu.pl/files/File/Pracownia_Metodyczna/Przyklady_zabaw_rozwijajacych_podstawowe_operacje_umyslo%5B1%5D.pdf


Opowiadania pomagające kształtować postawy 
kreatywności - Kobi Yamada, Mae Besom

PBW w Gdańsku
205824

„Czym stają się pomysły? Wielkimi rzeczami, odważnymi rzeczami, inteligentnymi 
rzeczami, śmiesznymi rzeczami, dobrymi rzeczami. Stają się książkami, rysunkami, 
przygodami, produktami i lekami. Wszystko, co Cię otacza, kiedyś było pomysłem. A 
co wyrośnie z twojego pomysłu? Ta decyzja zależy od Ciebie.” [notatka od wydawcy]

PBW w Gdańsku
210589

PBW w Gdańsku
210590



Źródło: Bezpłatne pomoce dydaktyczne [online]. Dostęp 06.07.2021 
https://levyz.pl/shop/bezplatne-pomoce-dydaktyczne-_-co-robisz-z-
pomyslem/#comment-679



Źródło: Bezpłatne pomoce dydaktyczne [online]. Dostęp 06.07.2021 
https://levyz.pl/shop/bezplatne-pomoce-dydaktyczne-_-co-robisz-z-
pomyslem/#comment-679



Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i 
zabawy

Kropka / Peter H. Reynolds ; 
przekład Iwona Mączka
PBW w Gdańsku
206634

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/09/miedzynarodowy-dzien-kropki/
https://cowszkole.jimdofree.com/dzieje-si%C4%99/

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/09/miedzynarodowy-dzien-kropki/
https://cowszkole.jimdofree.com/dzieje-si%C4%99/


Źródło: 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/09/miedzynarodo
wy-dzien-kropki/



Opowiadania w kształtowaniu postawy 
kreatywności –

jedna z super mocy – kreatywność

PBW w Gdańsku

209906

rozdziały o kreatywności 

i pomysłowości

PBW w Gdańsku

207954



Opowiadania w kształtowaniu postawy 
kreatywności –

12 wyjątkowych postaci. Polscy 
autorzy o marzeniach / 
ilustrowała Eluta Kidacka ; 
[redakcja Anna Belter]

PBW w Gdańsku

204713

Maria Skłodowska-Curie 

/ Małgorzata Sobieszczak-Marciniak ; 
ilustracje Kasia Kołodziej

seria Polscy superbohaterowie

PBW w Gdańsku

203021



Kreatywne zadania – rysunki, prace plastyczne

Zróbmy sobie arcydziełko / 
tekst i ilustracje: Marion 
Deuchars

Zadania inspirowane 
dorobkiem wielkich artystów 
– Leonarda da Vinci, Picassa, 
Van Gogha. Oswoją dzieci z 
niezliczonymi technikami 
artystycznymi i historią sztuki, 
rozwijając jednocześnie ich 
kreatywność i wyobraźnię.



Literatura faktu – historia odważnych i kreatywnych 

Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej 
inspiracji / Ed Catmull, Amy Wallace

„Kiedy w 1979 roku powstawała 
Graphics Group, pionierska wytwórnia 
komputerowych filmów animowanych, 
nikt nie przypuszczał, że kilkanaście lat 
później – pod nazwą Pixar –
zrewolucjonizuje ona branżę filmową i 
zdobędzie ponad 30 Oscarów. Trudno 
dziś znaleźć kogoś, kto nie słyszał o Toy
Story czy Potworach i spółce. Mała 
wytwórnia odniosła ogromny sukces, a 
kluczem do niego było jej nastawienie: 
najważniejsza jest kreatywność.” [notatka 
od wydawcy]

PBW w Gdańsku
210592

https://www.youtube.com/watch?v=tnE
7qz5GUFY

https://www.youtube.com/watch?v=tnE7qz5GUFY


Literatura faktu – historia młodych kreatywnych 

Young power : 30 historii o tym, jak 
młodzi zmieniają świat / Justyna 
Suchecka.
PBW w Gdańsku
209394, 210351
Filia w Nowym Dworze Gdańskim
34508
Filia w Kościerzynie
31948

I ty możesz zmienić świat 42 inspirujące 
historie o niezwykłych dzieciach / 
Karolina Grabarczyk
PBW w Gdańsku
205734



Literatura faktu oraz popularnonaukowa – historia 
młodych kreatywnych 

Genialne dziewczyny.

15 historii niezwykłych kobiet, które 
przyczyniły się do rozwoju nauki / de 
March Vichi, Fulci Roberta

Jak zdobyć Nagrodę Nobla? / Katarzyna 
Radziwiłł
PBW w Gdańsku
198375



Opowiadania – w budowaniu postawy 
przedsiębiorczości i innowacyjności

Wszystko dla Klary czyli historia 
pewnego pomysłu / Ewa 
Świerżewska, Łukasz Świerżewski

Motywem przewodnim jest zbiórka 
pieniędzy na operację Klary jeżdżącej 
na wózku inwalidzkim i organizacja 
szkolnego festynu z tej okazji. 
Instrukcja działania – realizacji 
pomysłu krok po kroku.



Książki w budowaniu motywacji

Zarządzanie marzeniami / Michał 
Zawadka 

PBW w Gdańsku

199503

196785

Chcę być kimś! / Michał Zawadka

PBW w Gdańsku

202072/1

202072/2

202072/3



Poradnik motywacyjny dla młodzieży –

Wymiatasz! / Matthew Syed

„Więc przestań wierzyć w historie o ludziach, 
którzy wyjaśniają swoje mistrzostwo 
wrodzonymi zdolnościami albo naturalnym 
talentem. Ode mnie usłyszysz prawdę, która 
brzmi tak, że każdy może stać się naprawdę 
dobry w (prawie) wszystkim – ty też.” (M. 
Syed, 2019, s.27)

PBW w Gdańsku
209908
Filia w Nowym Dworze Gdańskim
34137

https://www.youtube.com/watch?v=0Gj9SC75
edk

https://www.youtube.com/watch?v=0Gj9SC75edk
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