
Temat zajęć: 

Nasiona wielkich 
marzeń
Model Twórczego Rozwiązywania  
Problemów (TRP)
Scenariusz zajęć dla dzieci 5, 6-letnich
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Cele główne	 inspirowanie	dzieci	do	spontanicznego	działania	 
i	wypowiadania	się	poprzez	aranżowanie	sytuacji	

	 i	zadań	problemowych.

Dziecko  •  uczestniczy	w	zabawie	muzyczno-ruchowej,
w trakcie zajęć •  stawia	pytania	i	udziela	odpowiedzi,
 •  wypowiada	się	na	określony	temat,	zamykając	myśli	 

w	obrębie	zdania,	
 •  nadaje	znaczenie	graficznym	obrazom,
 •  rozwija	umiejętność	twórczego	rozwiazywania	problemów,	
 •  obdarza	uwagą	inne	dzieci	i	osoby	dorosłe,
 •  doświadcza	poczucia	sprawstwa	–	„Mogę	i	potrafię	
	 	 to	zrobić”.	

Metody i formy  •  problemowa,	słowna,	działalność	praktyczna,
pracy •  praca	z	grupą,	w	zespole,	praca	indywidualna.
Narzędzia  •  nagranie	utworu	Jean-Michel	Jarre	Oxygene 4;
i materiały •  gwiazdki	w	czterech	kolorach:	biała,	żółta,	 

srebrna,	złota	(dla	każdego	dziecka),
 •  4	fotografie	astronautki	Samanthy	 

Cristoforetti,
 •  lśniąca	gwiazda	pytań	z	cząstkami	 

pytajnymi:	Co?	Kto?	Kiedy?	Gdzie?	 
Dlaczego?	

 •  Materiał	filmowy:	 
https://www.youtube.com/

  watch?v=TTlfsdQukLQ 
 •  kartony	i	kredki,
 •  wzór	graficzny	–	schemat	techniki	 

METAPLAN.

™
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Przebieg zajęć

1. Powitanie dzieci

a.	 Nauczyciel	zachęca	dzieci	do	odnalezienia	w	dość	krótkim,	jasno	określonym	 
czasie	ukrytych	w	sali	kolorowych	gwiazdek:	złotych,	srebrnych,	białych	i	żółtych.	 
Sam	odlicza	od	10	do	1	i	„startuje”	z	rozpoczętym	zadaniem	(załącznik	nr	1).	

	 Obowiązuje	zasada	–	 jedno	dziecko	odnajduje	 jedną	gwiazdkę.	Po	odnalezieniu	przez	
dzieci	gwiazdek	przyklejenie/przymocowanie	ich	do	ubrania.

b.	 Nauczyciel	 zaprasza	 do	wspólnej	 zabawy	muzyczno-
-ruchowej	„Migoczące	gwiazdy”.	

	 Omawia	zasady	zabawy.	Dzieci	poruszają	w	rytm	muzyki	
Jean-Michel	Jarre	Oxygene 4.	Źródło:	  
https://www.youtube.com/watch?v=4U1kcqM9jrg

	 Na	sygnał:
 i dzieci	zastygają	w	bezruchu,
 i kładą	się	na	dywanie/wykładzinie	w	dowolnej	pozycji,
 i zatrzymują	się,	otwierają	i	zamykają	uniesione	w	górę	
dłonie	naśladując	migotanie	gwiazd.	

Zabawa	jest	kontynuowana	tak	długo,	dopóki	
dzieci	są	aktywne	i	nią	zainteresowane.
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2. Podanie celu zajęć w języku dziecka

Dzisiaj poznacie sylwetkę niezwykłej kobiety Samanthy Cristoforetti, włoskiej astronautki, wyróż-
nionej tytułem Barbie Shero i własną lalką Barbie.

Dowiecie się o wykonywaniu jakiego zawodu marzyła będąc dzieckiem, co teraz robi teraz? Gdzie 
pracuje i do czego namawia Was i Waszych rówieśników. 

Wspólnie będziecie szukać odpowiedzi na pytanie dotyczące spełniania marzeń. Będziecie pracować 
zespołowo po to, aby stworzyć jak najwięcej fantastycznych pomysłów i móc je kiedyś zrealizować.

W trakcie naszego spotkania będziecie pracować niczym naukowcy. dwoma technikami twórczego 
myślenia. To gwiazda pytań i metaplan.

3. Postawienie przez nauczyciela pytania problemowego:  
 W jaki sposób spełniać własne marzenia? 

Co	zrobić,	aby	marzenia	zamieniły	się	w	rzeczywistość? 

4. Zadanie wprowadzające do tematu/zagadnienia

Pozwala	nauczycielowi	na	oszacowanie	 zasobów	 i	wiedzy	dzieci	w	 zakresie	omawianego	
zagadnienia.	To	rodzaj	rozgrzewki	intelektualnej	stymulującej	i	motywującej	do	podejmowa-
nia	dalszej	aktywności.

a.	 Nauczyciel	zaprasza	dzieci	do	utworzenia	czterech	zespołów	poprzez	dobranie	się	według	
kolorów	gwiazdek	przyklejonych	do	ubrania.	

b.	 Każdy	z	zespołów	otrzymuje	pociętą	na	kształt	puzzli	fotografię	Samanthy	Cristoforetti	
(załącznik	nr	2).	Każdy	zespół	układa	inny	obraz.	

c.	 Jeśli	to	możliwe,	nauczyciel	przypina	fotografie	do	tablicy	magnetycznej/korkowej.	

d.	 Nauczyciel	pyta	dzieci	o	to,	czy	domyślają	się	kim	jest	kobieta	przedstawiona	na	zdjęciu?	
Jaki	wykonuje	 zawód?	Co	 jest	 jej	pasją?	 Jakie	ma	marzenia?	Na	 czym	polega	 zawód	
astronauty?

™
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5. Zadanie wprowadzające do zadania głównego –  
 nadbudowanie wiedzy dzieci 

a.	 Rola	nauczyciela	sprowadza	się	do	zaaranżowania	pracy	dzieci	z	dostępnymi	źródłami	
wiedzy,	które	służą	jej	nadbudowaniu	poznaniu,	konstruowaniu	wiedzy,	dyskutowaniu,	
generowaniu	pomysłów	i	rozwiązań,	zapoznaniu	z	informacjami	i	faktami.	

	 Nauczyciel	opowiada	o	astronautce,	przedstawiając	następujące	fakty.

 Samantha Cristoforetti to: 
 i włoska astronautka, wyróżniona tytułem Barbie Shero  

i własną lalką Barbie, która zachęca dzieci i młodzież  
do realizacji marzeń,

 i pilotka Włoskich Sił Powietrznych w randze kapitana,
 i inżynier,
 i jedyna aktywna europejska astronautka  

w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA),
 i najdłużej przebywająca w kosmosie kobieta,
 i pierwsza Europejka, która będzie dowodzić Międzynarodową  

Stacją Kosmiczną od 2022 roku,
 i mama trójki dzieci.

b.	 Nauczyciel	przedstawia	dzieciom	gwiazdę	pytań	–	dużą	złotą,	 
lśniącą	gwiazdę	pięcioramienną.	Na	każdym	z	ramion	zapisana	 
jest	inna	cząstka	pytajna:	Kto?	Co?	Kiedy?	Gdzie?	Dlaczego?	 
Z	grona	dzieci	wybiera	losowo	jednego	ochotnika	–	to	astronautka.	 
Prowokuje	grupę	do	zadawania	jej	pytań	rozpoczynających	się	 
od	podanych	cząstek,	np.	Kto	po	raz	pierwszy	opowiedział	Ci	 
o	kosmosie?	Co jako	astronauta	jesz	w	kosmosie?	Kiedy chodzisz	 
do	toalety?	Gdzie śpisz?	itd.	Wskazuje	cząstkę,	od	której	dzieci	 
tworzą	pytania,	aż	do	wyczerpania	pomysłów.	
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	 Podkreśla	 różnorodność	 stawianych	 pytań,	 docenia	 oryginalność	 i	 ich	 nietypowość,	
zwraca	uwagę	na	dziecięcą	odwagę	w	ich	zadawaniu.	

 Uwaga!

 Gwiazda pytań	to	technika	stosowana	w	pracy	grupowej	i	indywidualnej,	której	podsta-
wową	zasadą	jest	szukanie	odpowiedzi	na	postawione	pytania.	W	trakcie	pracy	z	małymi	
dziećmi	nauczyciel	prowokuje	je	do	stawiania	pytań,	pytań	otwartych,	pobudza	ich	zdol-
ność	do	myślenia	pytajnego.	Chwali	pomysły,	docenia	wartość	pytań.	

c.	 Nauczyciel	 zaprasza	dzieci	do	obejrzenia	materiału	 filmowego	prezentującego	astro-
nautkę	(źródło:	https://www.youtube.com/watch?v=TTlfsdQukLQ).

d.	 Praca	indywidualna	i	zbiorowa.	Na	kartonach	dzieci	rysują	swój	wymarzony	lub	wymy-
ślony	zawód	przyszłości.	Tworzą	ekspozycję	pracy.	Przedstawiając	pracę	w	grupie	zadając	
pytanie:	Czy wiesz jaki chciałbym/-chciałabym wykonywać kiedyś zawód? 

™
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6. Wykonanie zadania głównego przez dzieci

	 To	zadanie pozwalające	wykorzystać	konkretną	heurystykę	twórczą.	W	tym	wypadku	–	
metaplan.

	 Nauczyciel	przypomina	postawione	pytanie	problemowe:	W jaki sposób spełniać wła-
sne marzenia? Informuje,	że	w	grupie	dzieci	wspólnie	zastanowią	się	nad	znalezieniem	
odpowiedzi	na	to	pytanie.	Do	rozwiązania	problemu	i	znalezienia	odpowiedzi	wykorzy-
stają	technikę	metaplanu,	szukając	odpowiedzi	na	kolejno	występujące	po	sobie	pytania:	

 i Jak	jest?

 i Jak	być	powinno?

 i Dlaczego	nie	jest	tak,	jak	być	powinno?

 i Co	zrobić,	żeby	było	tak,	jak	być	powinno?

	 Nauczyciel	przedstawia	model	dyskusji.	To	kwadrat	o	czterech	polach	z	czterema	gwiaz-
dami	w	różnych	kolorach.	Każda	z	gwiazd	jest	symbolem	innego	pytania	(załącznik	nr	3).	

 Metaplan –	prosta	technika	heurystyczna	polegająca	na	wspólnym	tworzeniu	plakatu/
graficznego	 zapisu	 –	 skrótu	dyskusji.	 Ponieważ	dla	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	 to	
zadanie	może	być	jeszcze	zbyt	trudne,	nauczyciel	zadaje	jedynie	pytania	wraz	z	dziećmi,	
poszukując	możliwie	wielu	propozycji	odpowiedzi.

 i Jak	to	jest	z	marzeniami?	Czy	ludzie	lubią	marzyć?	Dlaczego	ludzie	marzą?	Co	powo-
duje,	że	spełniają	się	marzenia?	Czy	wszyscy	marzą?

 i Jak	powinno	być?	Jaką	wartość	mają	marzenia?	Czy	warto	marzyć?	Co	dobrego	dzieje	
się	dzięki	marzeniom?	Co	zyskujemy	marząc?	

 i Dlaczego	nie	jest	tak	jak	być	powinno?	O	czym	zapominają	ludzie?	Czego	ludzie	nie	
robią?	Co	nie	pozwala	ludziom	na	odważne	marzenia?	Co	dzieje	się	z	ludźmi,	kiedy	
nie	realizują	marzeń?	Jak	się	czują?	Czy	ludzie	troszczą	się	o	swoje	potrzeby?

 i Co zrobić, aby marzenia się spełniły? O	czym	 trzeba	pamiętać,	 aby	 zrealizować	
marzenia?	O	co	trzeba	zadbać?	Kto	nam	może	pomóc?	Co	musi	się	stać,	aby	marzenia	
się	spełniły?	

™
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7. Weryfikacja

	 Dzieci	odpowiadają	na	pytania.	Dyskutują.	Dzielą	się	pomysłami	i	argumentują	własne	
stanowiska.

8. Ważne pytania nauczyciela skłaniające do autorefleksji,  
 samooceny i wyciągania wniosków przez dzieci

	 Formułowanie	odpowiedzi	na	pytania:	
 i Czego	się	dzisiaj	dowiedzieliście?
 i Jak	Wam	się	pracowało?
 i Czy	jesteście	zadowoleni	z	własnej	pracy?
 i Co	Was	dzisiaj	zaskoczyło?	

9. Informacja zwrotna

Nauczyciel	przygotowuje	plakat	z	dwoma	dymkami:	jasnym	i	ciem-
nym.	Prosi	dzieci	o	wyrażenie	opinii	na	temat	zajęć.	Jeśli	zajęcia	się	
podobały,	dzieci	przyklejają	gwiazdkę	z	ubrania	na	jasny	dymek,	
jeśli	ocena	zajęć	jest	negatywna,	spotkanie	nie	spełniło	oczekiwań,	
dzieci	zapełniają	gwiazdką	dymek	ciemny.	

10. Zakończenie spotkania 

Przyjazny	gest,	np.	przybicie	piątki,	 
migocące	gwiazdki.
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17Załącznik nr 3

METAPLAN

JAK JEST? JAK BYĆ POWINNO?

DLACZEGO NIE JEST TAK,  
JAK BYĆ POWINNO?

CO ZROBIĆ, ABY BYŁO TAK, 
JAK BYĆ POWINNO?


