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Scenariusz zajęć świetlicowych: „Myślenie dedukcyjne” 

 

Wprowadzenie: 

 Według Edwarda Nęcki autora książki Trening twórczości, myślenie dedukcyjne 

polega na wyciąganiu wniosków z przesłanek już istniejących i choć nie tworzy nowej 

wiedzy, to wiele zadań rozbieżnych polega na dedukcji wniosków z zadanych przesłanek, 

bowiem myślenie twórcze to też myślenie logiczne. 

Wychowawca, animator lub trener, informuje uczniów o celu zajęć. Będziemy 

kształtować kreatywność logicznego myślenia, ćwiczenia mają służyć wyłącznie 

sprawniejszej pracy w grupie i rozwojowi wszystkich jej uczestników. 

Cele: 

 Zwiększenie spójności grupy, 

 Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym wdrażanie do gotowości 

do współdziałania i pracy w zespole. 

 Doskonalenie umiejętności budowania własnego systemu wartości.  

Adresaci: 

Przedstawiony poniżej konspekt zajęć (trening) skierowany jest do osób w wieku 14 – 16 lat. 

Grupa treningowa: max. 12 osób wraz z trenerem.  

Według Edwarda Nęcki ta liczba osób jest najlepsza ze względu na możliwość tworzenia 

pomysłów oraz niezbyt wielką ilość relacji interpersonalnych. Według mnie pozwala to też na 

dogodny podział na małe grupy zadaniowe (4 grupy po 3 osoby). 

Miejsce: Świetlica środowiskowa. 

Czas trwania: Ćwiczenia trwają łącznie około 2 godzin. 

Przebieg zajęć: 

1. Wychowawca lub trener przedstawia się młodzieży i mówi o swojej pracy. Mówi jak 

długo pełni funkcję wychowawcy. Jak długo pracuje z młodzieżą. Można tu wtrącić jakiś 

ciekawy epizod ze swojej pracy – po to, by atmosfera stała się bardziej luźna i szczera. 



2. Utworzenie grup zadaniowych i praca w grupach nad poszczególnymi ćwiczeniami.  

3. Po każdym ćwiczeniu powinno nastąpić wspólne jego omówienie. Ważny jest komentarz 

prowadzącego w odniesieniu do założeń przeprowadonych ćwiczeń. Komentarz stanowi 

pewien rodzaj wzmocnienia efektu treningowego (przyrost wiedzy o procesie twórczym).  

 

Ćwiczenie nr 1. 

„Pszczoły” 

 Ćwiczenie rozwija myślenie zbieżne. Prowadzący przedstawia przykłady i reguły 

tworzenia analogii. Uczniowie otrzymują do uzupełnienia karty pracy. Celem ćwiczenia jest 

rozwijanie umiejętności wnioskowania. Prowadzący rozdaje uczniom krótkie teksty do 

uważnego przeczytania. Następnie uczniowie otrzymują twierdzenia. Zadaniem uczestników 

zajęć jest ocena, czy wyciągnięte z tekstu wnioski są jego logiczną konsekwencją (należy 

zaznaczyć czy wniosek jest P – prawdziwy, F – fałszywy czy NI – jest niedostateczna ilość 

informacji, aby taki wniosek wysunąć). Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący podaje 

rozwiązanie i jego uzasadnienie. 

„Pszczoły – opowiadanie” 

„Pszczoły tworzą najwyżej zorganizowane społeczeństwo owadów. Żeby umożliwić sprawne 

funkcjonowanie całego roju, wypracowały one złożony system porozumiewania się. Na 

przykład pszczoła robotnica, która znalazła nowe miejsce pełne świeżych kwiatów, wraca do 

ula po współtowarzyszki. Tam poprzez skomplikowany taniec wykonywany na powierzchni 

plastra określa dokładnie położenie znaleziska, kierunek i odległość od ula. Jeżeli kwiaty są 

blisko, owad po prostu obraca się wokół siebie, jeśli daleko, taniec przybiera formę bardziej 

złożoną. Kreślenie ósemek w locie ma wskazać kierunek, a liczba wykonanych ósemek – 

odległość od miododajnej łąki”. 

Wnioski: 

1. Pszczoła na nowo znalezionej łące wykonuje skomplikowany taniec. (P. NI. F.). 

2. Pszczoły są owadami potrafiącymi się porozumiewać wyłącznie poprzez taniec. (P. NI. 

F.). 

3. Kreślenie ósemek pozwala na zlokalizowanie łąki. (P. NI. F.). 

4. Pszczoły żywią się nektarem. (P. NI. F.). 



5. Pszczoły obracają się wyłącznie wokół siebie, kiedy chcą przekazać, że pożywienie 

znajduje się daleko. (P. NI. F.). 

 Uzasadnienie 1: F – Pszczoła wykonuje skomplikowany taniec po powrocie do ula. 

 Uzasadnienie 2: NI – W tekście nie ma informacji o tym, że taniec jest jedyną formą 

komunikacji między pszczołami. 

 Uzasadnienie 3: P – Kreślenie ósemek w locie wskazuje kierunek, w którym znajduje 

się łąka. 

 Uzasadnienie 4: NI – Tekst ten nie zawiera informacji o pożywieniu pszczół. 

 Uzasadnienie 5: F – Owad obraca się wokół siebie, kiedy chce przekazać, że 

pożywienie znajduje się blisko. 

Przewidywany czas trwania: około 20 minut. 

 

Ćwiczenie nr 2 

„Szelki” 

 Ćwiczenie to rozwija zdolność myślenia dedukcyjnego w sytuacjach nowych 

i nietypowych. Jego założenia są podobne do założeń ćwiczenia „Co by było gdyby?” 

(„Trening twórczości”, Edward Nęcka). Zadaniem uczestników jest wymyślanie logicznych 

odpowiedzi na pytania, wprowadzające niespotykany i nietypowy kontekst. Uczestnicy siedzą 

w kręgu, a podawanie propozycji odpowiedzi odbywa się spontanicznie. 

Przykładowe pytania: 

1. Dlaczego szejk mieszkający w Kuwejcie nosi zielone szelki? 

2. Dlaczego afrykańskie papugi Dziongo mają opierzone tylko lewe nogi? 

3. Dlaczego na meczach koszykówki w Pakistanie zawodnicy nie noszą ochraniaczy? 

4. Dlaczego niemieckie pianina Mezzopiano są wykonywane tylko z drewna 

brzozowego, inaczej niż fortepiany? 

5. Dlaczego długopisy produkowane w Nowej Zelandii piszą tylko na fioletowo 

i niebiesko? 

Przewidywany czas trwania: około 20 minut. 

 



Ćwiczenie nr 3 

„Kto to może być?” 

 Gra dla dowolnej liczby osób. Jest to zabawa pobudzająca wyobraźnię i dedukcję, 

wymagająca pewnych wcześniejszych przygotowań. 

 Gracze po kolei przyjmują rolę prowadzącego. Przed rozpoczęciem danej rundy 

prowadzący wybiera osobę, która będzie udawać postać stereotypową lub osobę znaną 

wszystkim uczestnikom. Może udawać na przykład swoją babcię lub aktora. Następnie 

zapisuje kilka informacji o „sobie”, każdą na osobnej kartce, i wkłada do pudełka lub 

walizeczki. Informacje te dotyczą wyglądu, przyzwyczajeń, posiadanych przedmiotów itp. 

W przypadku babci można napisać następujące wskazówki: „Lubię papużki faliste”, 

„Używam niebieskiej płukanki do włosów”, „Mam sztuczną szczękę”. 

Każdy uczestnik zajęć musi mieć długopis i kartkę do zapisywania wskazówek. 

Potrzebne jest także pudełko lub walizeczka. 

 Prowadzący kładzie pudełko ze wskazówkami w łatwo dostępnym miejscu. Gracze 

biorą po jednej karteczce, zapisują przeczytaną informację na swojej kartce, a karteczkę ze 

wskazówkami odkładają z powrotem do pudełka. Jeśli ktoś ponownie wybierze tę samą 

karteczkę, odkłada ją do pudełka i wybiera inną. W ten sposób uczestnicy gromadzą listę 

informacji. W miarę, jak lista wydłuża się, coraz łatwiej jest zgadnąć, o jaką osobę chodzi. 

Gracz, który jako pierwszy rozwiąże zagadkę, wygrywa rundę. Jeśli ktoś odgadnie 

nieprawidłowo, odpada z gry aż do zakończenia bieżącej rundy. 

Przewidywany czas trwania: około 35 minut. 

Zakończenie zajęć: 

 Podsumowanie zajęć. 

 Informacje zwrotne uczestników. 

 Pożegnanie. 
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