
Narzędzia TIK 
w rozwijaniu 
kreatywności

1 Sprzyjają jej:

przestrzeń do rozwoju

sprzyjające warunki edukacyjne

przyjazna przestrzeń w szkole

pomysłowi i kreatywni nauczyciele

świadomość doceniania, a nie oceniania

prawo do popełniania błędów 

2 Kreatywność to przestrzeń do zmiany 
wcześniejszej koncepcji, poprawiania, 
ulepszania.

3 Warto i należy słuchać uczniów, dajmy 
im przestrzeń do zgłaszania pomysłów 
i projektowania działań.

4 Zaczynajmy od małych rzeczy, 
krótkoterminowych, na podstawie czegoś co już 
się sprawdziło. Stopniujmy aktywności i działania.

5 Inspirujmy się blogami, 
tematycznymi forami, grupami 
społecznościowymi, które są 
pełne inspirujących przykładów 
kreatywnych działań!

6 Współpracujmy, bądźmy razem 
i wspierajmy się,

7 Doceniajmy 
każdy mały postęp.

8 Pokazujemy uczniom 
przestrzenie 
do rozwijania kreatywności.

Każdy może, a nawet powinien ją rozwijać i pracować nad nią. 
Nikt nie rodzi się kreatywny.

Kreatywność to gotowość 
do tworzenia nowych rzeczy.

Innovation
Built-In



Internet to cudowna przestrzeń do uczenia się nowych rzeczy, nabywania prze-
różnych umiejętności oraz kształtowania ważnych kompetencji. Ale pozwala także 
na rozwijanie kreatywności.

Kreatywność stała się w ostatnich latach pojęciem bardzo popularnym, wymienia-
nym jako jedna z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Ale czy każdy musi być 
kreatywny?

Cóż, stawianie na rozwój kreatywności waszych dzieci powinno być głównym 
zagadnieniem w systemach edukacji, także w modelu edukacji zdalnej. To dosko-

nały czas na zapewnienie młodym ludziom przestrzeni do poszukiwania, eksperymentowania i uczenia się 
przez aktywność. Warto, abyście wiedzieli, że każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu odznacza się 
kreatywnością. Ponadto kreatywność człowieka nie jest cechą stałą w czasie. Stąd warto, a nawet należy 
wykorzystywać takie sytuacje jak edukacja zdalna, by tę kreatywność u naszych uczniów rozwijać. Wiele 
z nich w sytuacjach nowych, krytycznych, traumatycznych, kryzysowych, niecodziennych odnajduje prze-
strzeń do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, hobby i do działania. Kreatywność jest w zasadzie procesem. 
Nikt nie rodzi się geniuszem, nikt nie jest perfekcyjny od najmłodszych lat i nie każdy musi być twórczy na 
takim samym poziomie jak inni. To umiejętność nowego sposobu patrzenia na znane rzeczy lub korzystania 
z tego, co znane, w nowy sposób. Bardzo często wiąże się ze zdolnością do przeniesienia określonej rzeczy 
z jednego kontekstu do drugiego.

OKREŚLENIA CELU KONSTRUOWANIA 
POMYSŁÓW

WERYFIKOWANIA PROPOZYCJI 
I POMYSŁÓW

PRZYGOTOWANIA 
ALTERNATYWNYCH OPCJI 

DZIAŁAŃ

DOBORU AKTYWNOŚCI OKREŚLENIA FORM 
WSPÓŁPRACY I ZAPROSZENIA 

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 
I WSPÓŁTWÓRCÓW

EKSPERYMENTOWANIA KONFRONTACJI NASZYCH 
POMYSŁÓW Z POMYSŁAMI 

INNYCH

TESTOWANIA I ODRZUCENIA 
NIEUDANYCH POMYSŁÓW

AKCEPTACJI 
I WDROŻENIA

Proces kreatywności 
wymaga poczynienia kilku niezbędnych kroków. 

Jakich?



Młodsi uczniowie, którzy mają potrzebę wyrażania siebie, mogą dać upust swojej kreatywności i twórczemu 
zapałowi, używając programów, takich jak Scratch, Scratch Jr, albo tworząc skrypty w aplikacji Lightbot. 
Dla waszych starszych dzieci świetnym cyfrowym narzędziem będzie Flipgrid, czyli bezpłatna przestrzeń 
do współpracy uczniów i wymiany komentarzy w formie wideo, które może być wzbogacone o dodatkowe 
nagrania, gra�kę, pomysłowe memy i tekst. Najważniejsza w Flipgrid jest jednak współpraca i kreatywne 
współdziałanie.

Jak możemy zachęcić dzieci 
do kreatywności w internecie? 

I tak, żeby przy okazji czas edukacji zdalnej 
wykorzystały do niestandardowego uczenia się i rozwijania pasji?

Fantastycznym pomysłem może być włącza-
nie się w akcje charytatywne, takie jak np. 
Pożeracze Smutków autorstwa Marty 
Florkiewicz-Borkowskiej. Inicjatywa ta polega 
na ręcznym szyciu miękkich maskotek i przy-
tulanek. Te tra�ają na aukcję, a uzyskane 
pieniądze przeznaczane są na działalność 
różnych fundacji działających na rzecz dzieci.

Przy okazji edukacji zdalnej warto wspominać 
o pro�laktyce i bezpieczeństwie w sieci oraz 
o konieczności bycia odpowiedzialnym za 
własne słowa – przykładem takiej kreatywnej 
akcji może być kampania #słowakrzywdzą, 
której autorką również jest Marta Florkiewicz-
-Borkowska.

Innym przykładem kreatywnych działań 
waszych dzieci mogą być spektakle online, 
koncerty wokalne i muzyczne przygotowane 
i opublikowane w sieci.

1

Czas edukacji zdalnej to doskonały moment na 
szlifowanie talentów aktorskich, eksponowa-
nie umiejętności i tworzenie widowisk. Przy-
kładem takiej aktywności są choćby jasełka 
online zatytułowane Bajkowska Gwiazdka, 
które przygotowałam wraz ze swoimi niepeł-
nosprawnymi uczniami. Taka inicjatywa dała 
szansę na aktywne lekcje i niestandardowe 
działanie, które wzmocniło ich poczucie 
własnej wartości.

2

3 4

Jasełka online możecie 
obejrzeć na YouTubie

Więcej o kreatywności przeczytacie w książce 
“Jak nie zgubić dziecka w sieci”, której jestem współautorką. 

https://youtube/PUamFH7Uswc


Wybierz odpowiedni szablon. Możesz skorzystać z wyszukiwarki, która ułatwi wybranie odpowiedniago 
pliku. Zwróć uwagę na sposób udostępniania szablonów. Po najechaniu myszką na wybrany plakat, 
pojawi się informacja, czy plik jest darmowy, czy płatny. Wybierz taki, który udostępniony jest za darmo.

Po kliknięciu na wybrany element plakatu, możesz go edytować, korzystając z narzędzi dostępnych 
w górnym menu lub usunąć.

Koniecznie skorzystajcie z Canvy. Canva jest aplikacją webową do tworzenia materiałów gra�cznych, 
w tym plakatów. Jak zatem przygotować plakat w tej usłudze? Oto kilka wskazówek.

Zarejestruj się do serwisu, korzystając z konta Google, konta Microsoft lub wpisując swój adres e-mail. 
Jeżeli posiadasz konto na portalu, zaloguj się.

Wybierz rodzaj projektu (Plakat) i przejdź dalej.

Rys. 1 Obraz ze strony Canva.

Jako entuzjastka nowych technologii, nie wyobrażam sobie nie wykorzystywać ich 
w procesie rozwijania kreatywności u swoich uczniów. 

 Z jakich aplikacji, programów 
i platform korzystać?

Rys. 2 Obraz ze strony Canva.

CANVA

Gotowy plakat możesz zapisać w dowolnym formacie.

Pamiętaj! Do stworzenia plakatu używ aj tylko plików, które nie łamią praw autorskich. Znajdziesz je na 
m.in. stronie Pixabay.

https://www.canva.com/
https://pixabay.com/pl


Innym fantastycznym narzędziem, które pozwala na podobne aktywności jest aplikacja Design Cap. Więcej 
na temat przygotowania plakatów, infogra�k innych materiałów przeczytasz w przygotowanym samouczku. 

DESIGN CAP

STORYJUMPER

Storyjumper - to aplikacja webowa, która pozwala na tworzenie spersonalizowanych, ale także zespoło-
wych elektronicznych książeczek.

Umożliwia tworzenie i udostępnianie e-książeczek. Aplikacja jest stroną internetową, dostępną pod adre-
sem www.storyjumper.com. Jest dyskiem w chmurze, dzięki czemu do stworzonych materiałów mamy 
dostęp z dowolnego miejsca.

Wartością dodaną tej aplikacji jest nie tylko rozwijanie kreatywności, wyobraźni, poszerzanie słownictwa, 
ale przede wszystkim możliwość współdziałania i współtworzenia.

Ja bardzo często wykorzystuję tę aplikację podczas realizowanych projektów edukacyjnych, ale także 
w ramach treningu umiejętności społecznych.

Przykładem takich książeczek może być projekt “Kreatywne pomoce dydaktyczne”.

Rys. 4 Obraz książeczki 
ze strony Storyjumper.

Rys. 5 Obraz ze strony Storyjumper.

Książeczkę możesz obejrzeć tutaj.
oraz książeczka przygotowana przez uczniów 
podczas Tygodnia Uczniowskiej Supermocy.

Książeczkę można zobaczyć tutaj.

Rys. 3 Obraz ze strony Design Cap.

https://docs.google.com/document/d/1qXeyzy4hQEKkQu7zgPLEYl_ofiITJf0MrnXJSnmiBPE/edit?usp=sharing
https://www.storyjumper.com/book/read/102535556/6058a8a83f687
https://www.storyjumper.com/book/read/113529332/613b7c48e814a


Fantastycznym sposobem na rozwijanie wyobraźni, kreatywności i umiejętności planowania, ale także ucze-
nia się są mapy myśli.

Aplikacji do ich tworzenia jest wiele, ale ja rekomenduję bezpłatną  platformę Coggle. Aby skorzystać z tej 
strony, należy zalogować się za pomocą konta Google i wypełnić krótką ankietę. Aplikacja pozwala tworzyć 
mapy myśli  samodzielnie lub wspólnie z zaproszonymi osobami.

Obsługa Coggle jest prosta, a wszystkie potrzebne informacje wyświetla menu pomocy w rogu ekranu. Two-
rząc kolejne rozgałęzienia, możemy je powiększać i zmniejszać, symbolizując ich znaczenie. Są też podsta-
wowe opcje edycji, pozwalające na  pogrubienie i pochylenie tekstu. Do haseł można dodać gra�kę lub dołą-
czyć plik.

W dowolnej chwili włączyć tryb pełnoekranowy, by zaprezentować stworzoną mapę, udostępnić za pomocą 
linku, zapisać ją na dysku, w formacie PDF lub PNG lub jako plik mm, do zastosowania w programie FreeMind. 
Podstawowe funkcje serwisu dostępne są za darmo.

Coggle to idealne narzędzie dla zwolenników  
map myśli, z wszystkimi potrzebnymi opcjami 
zebranymi w przejrzystym edytorze.

Narzędzie idealnie sprawdzi się w pracy 
z uczniami, którzy mają problemy z  przyswo-
jeniem dużej ilości tekstu. Zapisywanie notatek 
w taki hasłowy sposób z pewnością ułatwi 
dzieciom  ich zapamiętywanie tym bardziej, że 
oprócz tekstu w mapach pojawia się kolor 
i obraz, co dodatkowo pomaga w utrwalaniu 
wiadomości. Ponadto pozwoli na obrazowe, 
przestrzenne planowanie działań projekto-
wych lub wizualizację np. przeczytanej lektury.

Aplikacja Coggle użytkownik znajdzie pod 
adresem.

COOGLE

Rys. 7 Obraz ze strony Coggle.

Rys. 6 Obraz ze strony Coggle.

https://coggle.it


CLASS TOOLS

Wielu z moich  uczniów ma trudności z pisaniem i czytaniem. Ciągłe poczucie porażki, brak sukcesu w tym 
zakresie, a niekiedy wyuczona bezradność i niska motywacja do podjęcia wyzwania powodują, że nie jest 
łatwo zachęcić ich do ćwiczeń.

Dlatego poszukujemy takich narzędzi, które w niestandardowy sposób i za pośrednictwem ulubionych 
gadżetów pozwolą na utrwalanie i ćwiczenie zadań, które nie są ich ulubionymi.

Jednym z nich jest wykorzystanie symulacji smartfona do zapisu  SMS- owej rozmowy. Dzięki takim ćwicze-
niom uczniowie poprzez zabawę uczą się pisowni, doskonalą czytanie i  prowadzenie dialogu w formie 
pisemnej.  Do tego typu ćwiczeń można wykorzystać generator sms-owych zapisów.

TOONY TOOL

Fantastycznym przykładem na niesztampowe działania i kreatywne uczenie się są komiksy. Uczeń w atrak-
cyjny i angażujący sposób, bawiąc się i tworząc, może się uczyć, przy okazji rozwijać wyobraźnię, poszerzać 
słownictwo, utrwalać wiedzę, zapamiętać ważne daty, fakty, a nawet utrwalać wiadomości z lektury. Wyko-
rzystując na zajęciach komiks możemy poprosić naszych uczniów, by w taki, obrazowy sposób zrecenzowali 
przeczytany tekst czytanki, wiersz, a nawet obszerną lekturę. Komiks sprawdzi się także podczas utrwalania 
wzorów matematycznych, chemicznych symboli, ważnych wydarzeń historycznych, a nawet nazwisk 
znanych postaci.  

Jeśli jesteśmy w trakcie realizacji projektu  to wykorzystajcie komiks do tego, aby podsumować już to co 
udało się zrobić. Uczniowie mogą przedstawić  w komiksie te działania, które uważają, za najciekawsze 
i  najbardziej efektywne. Podsumować pracę w grupie, czy dokonać za jego pomocą ewaluacji.

Dajmy dzieciom przestrzeń do działania, nie prowadźmy za rękę, a z pewnością zadziwią nas swoją kreaty-
wnością.

W przestrzeni internetowej istnieje wiele programów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne, które
z powodzeniem można wykorzystać do stworzenia z naszymi uczniami krótkich komiksów.

Jednym z  ulubionych i sprawdzonych narzędzi jest aplikacja piZap dostępna zarówno na komputery, jak 
i na urządzenia mobilne.

Ja jednak proponuję na początek stronę Toony Tool.

Z wykorzystaniem gotowych szablonów i elementów dostępnych na stronie, ale także z pobranych wcześniej 
elementów wasi uczniowie stworzą niesamowite opowieści komiksowe.

Rys. 8 Obraz ze strony Toony Tool.

https://www.toonytool.com/


Jak go wykorzystać?

Do symulacji rozmowy między np. bohaterami danej lektury lub przeczytanego opowiadania.

Do ćwiczeń w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), do inicjowania rozmów.

Do ćwiczeń w zakresie rozwiązywania trudnych, kon�iktowych sytuacji.

Do rozmów na ważne tematy.

Do doskonalenia technik szkolnych, np. uczniowie mogą zadawać sobie wzajemnie działania do 
rozwiązania i je rozwiązywać lub wskazywać na poprawny wynik.

Uczniowie, którzy nie lubią wypowiadać się na forum, lub mają z tym trudności swoje zdanie mogą 
wyrażać za pomocą takiej rozmowy SMS.

Warto też w ten sposób utrwalać pisownię wyrazów z trudnościami ortogra�cznymi.

Można wykorzystać go do .ćwiczeń w zapisie liczb rzymskich.

Do ćwiczeń w zapisie nowo poznanych słówek w języku angielskim.

Do zapisywania i zapamiętywania dat ważnych wydarzeń historycznych. 

Do ćwiczeń dialogów na językach obcych.

Uczniowie mogą zapisywać sobie wyraz wspak i je odczytywać.

CLASS TOOLS

Nowe technologie dają radość tworzenia i uczenia się 
także w okresie przedświątecznym. Dla najmłodszych 
uczniów proponuję TIKowe aktywności rozwijające 
kreatywność, orientację i rozmieszczenie elementów na 
przestrzeni takie jak “wirtualne ubieranki”.

Strona znajduje się tutaj.

Aplikacji, programów i platform rozwijających techniki 
uczenia się i kreatywność jest wiele. Po więcej inspiracji 
zapraszam na bloga www.specjalni.pl, który współprow-
adzę ze swoją koleżanką Jolantą Majkowską.

JAK TO ZROBIĆ?

kliknij w prawym dolnym rogu na ikonkę strzałki,

uruchomi się menu z ikonkami udostępniania, wybierz właściwą,

chcąc wydrukować rozmowę kliknij na drukarkę i wydrukuj plik.

Generator znajduje się na stronie. 

Rozmowy można udostępnić za pomocą kody QR lub osadzić na 
blogu czy stronie. Kartę można także automatycznie wygene-
rować i udostępnić w mediach społecznościowych lub wydrukow-

Rys. 9 Obraz ze strony classtools.net

Rys. 10 Obraz ze strony topmarks

https://www.classtools.net/SMS/index.php
https://www.topmarks.co.uk/

