
 

Obudź w sobie
kreatywność.

Marzena Piekarczyk



Czym jest
kreatywność?

 
Słowo kreatywność często pojawia się w naszym słowniku. Możemy

odnaleźć różne jego definicje. jedną z nich jest ta zaproponowana

przez Krzysztofa Szmita. W ujęciu polskiego pedagoga pojęcie

„kreatywność” oznacza zdolność człowieka do tworzenia nowych 

i wartościowych wytworów. Wartościowych, czyli cenniejszych 

od innym pod jakimś względem estetycznym, naukowym, 

praktycznym itd.  



Czy każdy może 
być kreatywny?

Kiedy myślimy o osobie kreatywnej to często mamy przed oczyma

artystę np. malarza, pisarza. Czy to jednak oznacza, 

że kreatywność jest zarezerwowana tylko dla nich. Otóż nie, każdy 

z nas może być kreatywny i swoją kreatywność może ćwiczyć.

Przyjrzymy się zatem kilku wybranym czynnikom, które

wspomagają kreatywność.



HAŁAS

Badania naukowców z University British 
of Columbia pokazują, 

że optymalne warunki stwarza nam hałas 
na poziomie 70 dB. Przykładowo to poziom

hałasu jakiego doświadczamy w głośnej
restauracji. Może dlatego niektórzy pisarze
tworzą właśnie w kawiarni czy restauracji?



Nie bój się
generować nowych

pomysłów. 

Linus Pauling dwukrotny laureat nagrody nobla był zdania, 

że należy wymyślać jak najwięcej pomysłów i nie blokować swojej

wyobraźni.  Wygenerowane pomysły należy następnie ocenić 

z punktu widzenia zadania, które przed nami stoi i wybrać 

te najtrafniejsze.



KARTKA CZY

KOMPUTER?

Mając na uwadzę rozwijanie

kreatywności, na tak postawione

pytanie odpowiemy kartka.  Dlaczego?

Przecież i tu i tu można notować swoje

pomysły. To prawda, ale przewaga

kartki wiąże się z poziomem stymulacji

mózgu. Otoż pisząc ręcznie

aktywujemy znacznie więcej obszarów 

w mózgu niż wtedy gdy notujemy

używając klawiatury komputera. 

To pobudzenie mózgu powoduje, 

że pisząc jesteśmy w stanie

wygenerowac więcej pomysłów.



ĆWICZENIA

Z I M C O R E  H U B S  |  D E S I G N  T H I N K I N G

SZUKAJ NOWYCH
ZASTOSOWAŃ
CODZIENYYCH

PRZEDMIOTÓW.

ŁĄCZ ZE SOBĄ 
W MYŚLACH

NIEOCZYWISTE
ELEMENTY NP.

DZBANEK I LAMPA,
CZY COŚ JE ŁĄCZY,
CZY MAJĄ JAKIEŚ

WSPÓLNE
ZASTOSOWANIE?

ZASTANÓW SIĘ CO
BY BYŁO GDYBY

DRZEWA ZACZEŁY
MÓWIĆ, ALBO

PIASEK MIAŁ SMAK
CZEKOLADY?



ĆWICZENIA ONLINE. 

Aby przejść do konkretnego ćwiczenia 
kliknij  przycisk.



Twórcza rozgrzewka

https://wordwall.net/pl/resource/2717472/kreatywno%c5%9b%c4%87/rozgrzewka-tw%c3%b3rcza-pomys%c5%82owe-odpowiedzi


Co by było
gdyby?

https://wordwall.net/pl/resource/2431122/kreatywno%C5%9B%C4%87


Kreatywna ruletka.

https://wordwall.net/pl/resource/844185/kreatywno%C5%9B%C4%87


Powodzenia i wytrwałości 
w rozwijaniu kreatywności.


