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Bazgroły 
 

Metoda Bazgroły służy do rozwiązywania w twórczy sposób problemów. Metoda  

ta wykorzystuje malowanie i rysowanie oraz nadaje się do zastosowania na różnych 

lekcjach, do realizacji różnych celów uczenia się na wszystkich etapach edukacji.  

Wymaga przygotowania materiałów typu: duże kartony, flipcharty lub papier pakowy, 

farby (plakatowe lub akwarele), pędzelki, kreda, mazaki, kredki, itp. 

Należy uświadomić uczniom, że w rysowaniu nie chodzi o tworzenie dzieł sztuki lecz  

o wyrażenie myśli, uczuć za pomocą symboli, barw, form plastycznych. W ten sposób 

przełamiemy obawy uczniów związane z zastosowaniem metody. 

5 WARIANTÓW: 

1. Malowanie do muzyki 
 

Zanim temat lekcji zostanie uporządkowany w strukturę, poznany i poddany analizie 

można zachęcić uczniów do malowania/ rysowania obrazu do wybranego fragmentu 

muzyki. Można malować indywidualnie, w parach bądź w małych grupach. Trzeba 

przelać na papier uczucia i myśli, które towarzyszą nam w danym momencie. Na koniec 

uczniowie opowiadają o swoich obrazach.  

  

2. Obraz do tematu 
 

Najpierw jest omawiany temat z grupą, odbywa się dyskusja o różnych jego aspektach, 

potem uczniowie wyrażają swój stosunek do niego plastycznie. Na koniec każdy 

przedstawia swój obraz. Pozostali uczniowie słuchają, bez komentarzy. Gdy wszystkie 

obrazy zostają zaprezentowane mogą dyskutować nad pomysłami koleżanek i kolegów. 
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3. Malowanie do słowa/ hasła 
 

Podaje się uczniom hasło lub słowo, a do niego uczniowie – indywidualnie bądź 

w grupach – wykonują obraz. Można dać uczniom różne wskazówki typu: Malujcie tylko 

słonecznymi barwami lub Dobierajcie barwy świadomie – one też symbolizują treść 

 lub Namalujcie plakat. 

 

4. Obraz naszej grupy 
 

Każdy uczeń maluje obraz grupy/ klasy. Staje się on impulsem do rozmowy na temat tego, 

jak się czują w grupie, co chcieliby zmienić, aby poczuć się lepiej. 

 

5. Obraz interakcyjny 
 

Metoda niewerbalna. Może stanowić impuls do dyskusji, rozmowy czy analizy zachowań 

w grupie. 

Etapy pracy: 

1. Podajemy temat. Klasę dzielimy  grupy.  

2. Uczniowie w grupach tworzą plakaty. Nie rozmawiają przy tym, każdy jest 

odpowiedzialny za całość. Na leżących w zasięgu ręki kartkach każdy może 

zanotować swoje odczucia, pytania, wątpliwości, pomysły, itp. 

3. Podajemy kryteria obserwacji:  

 Kiedy i kto z kim współpracował? 

 Kto czuwał nad struktura obrazu? 

 Kto blokował prace innych? 

 Kto malował, jak często i w jaki sposób? 

 Jakie role podejmowali poszczególni członkowie grupy? 

 Jaka atmosfera panowała w trakcie tworzenia? 

4. Na koniec uczniowie opowiadają o swoich wrażeniach i dyskutują o tym,  

co zostało zanotowane na kartkach.  
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Zadanie  
 

Odpowiedz na podane pytania: 

1. W jaki sposób możesz wykorzystać rysunek, malowanie na swoich lekcjach? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Jakie kompetencje kluczowe rozwija podana metoda? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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