
Scenariusz lekcji z pedagogiem- Jak złapać kangura za pomocą SCAMPERA? 

Klasa: klasa I lub II, mieszana grupa uczniów 

Cele lekcji: 

-  Pobudzenie zdolności generowania pomysłów rozwiązani problemu i modyfikowania 

istniejących  za pomocą narzędzia SCAMPER 

- Wzbudzanie motywacji i przełamywanie braku inwencji 

- Ćwiczenie kreatywnego rozwiązywania problemów 

- Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, a także kompetencji 

osobistych i społecznych 

- Rozwijanie kompetencji językowych w tym wykorzystania i rozumienia języka obcego 

Metody i techniki pracy: dyskusja, mini wykład 

Formy pracy: praca w grupach, praca z całą klasą/grupą 

Środki /materiały dydaktyczne: prezentacja mulimedialna, karty pracy- załączniki 1 i 2, 

papier flipchartowy 

Przebieg lekcji: 

1. Przedstawienie tematu lekcji.  
Czy złapanie kangura jest łatwe? 

Dyskusja uwagi 

2. Prezentacja narzędzia SCAPMER; 
wyjaśnienie czym jest akronim 

Prezentacja multimedialna, 
zawierająca planszę z opisem 
znaczenie akronimu w języku 
polskim i angielskim 

Zał.1 

3. Ustalenie wspólnego problemu do 
rozwiązania- np. Jak zwiększyć 
atrakcyjność zajęć szkolnych? 

  

4. Podział na 4 grupy- każda z grup pracuje 
nad problemem wykorzystując zał. 1 
oraz zał. 2 – przykładami pytań 

Zapisywanie wszystkich 
rozwiązań, jakie pojawia się w 
odpowiedzi na stawiane w 
narzędziu pytania na arkuszach 
papieru 

Zał. 1 i 
zał.2 

5. Prezentacja pomysłów grup; wybór 
najlepszego rozwiązania problemu; 
podsumowanie  

Dyskusja  

Uwagi: 

Scenariusz możliwy do wykorzystania przy realizacji z uczniami treningu twórczości lub na 

zajęciach grupowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 



 

Zał. 1 

S substitute zastąp 

C combine łącz(połącz) 

A adapt adaptuj(zapożycz) 

M modify 
magnify 
minify 

modyfikuj 
powiększaj 
zmniejszaj 

P put to other uses nowe zastosowanie 

E eliminate eliminuj 

R rearrange 
reverse 

przearanżuj 
odwróć 

 

Zał.2 

SCAMPER 

zastąp Czym można to zastąpić? Kim? Wprowadź nowe składniki, 
materiał? Jak rozwiązać to inaczej? 
Np.. cukier zastąpiony słodzikiem 

łącz Połączyć z czymś? Dwa w jednym? 
Np. rower wodny 

adaptuj Do czego to jest podobne? Co można skopiować? 
Np. silnik Diesla(zapalniczka) 

modyfikuj, powiększaj, 
zmniejszaj 

Ulepszyć? Nadać nową formułę? Zmienić barwę? 
Np. różne rozdaje pasty do zębów 
Coś dodać, zwiększyć wymiary? 
Np. BicMac 
Cos odjąć, zmniejszyć, zminiaturyzować? 
Np. telefon komórkowy 

nowe zastosowania Użyć do innych celów, w innej funkcji? 

eliminuj Co wyeliminować? Co pominąć? Czy wszystko jest potrzebne? 
Np.chipsy, frytki? 

przearanżuj, odwróć Weź pod uwagę przeciwieństwo. Wykorzystaj paradoks. 
Przekręcić? Postawić do góry nogami? 
 

 

 

 

 


