
 

Kreatywni na co dzień-kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

kreatywności. 
 

18 października 2013 roku klasa I A Gimnazjum wzięła aktywny udział  w lekcji , której 

celem było kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz wzmacnianie 

motywacji do twórczego myślenia i działania. 

Cel ten obejmował przede wszystkim: 

1. Wzrost naszej wiedzy  na temat kreatywności oraz warunków niezbędnych do 

generowania kreatywnych pomysłów. 

2. Wzrost świadomości korzyści wynikających z kreatywnego myślenia i działania. 

3. Dostarczenie nam okazji do twórczego działania w atmosferze dobrej współpracy 

i zabawy. 

4. Rozwój umiejętności twórczego myślenia i działania. 

5. Wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania. 

 

Aby zrealizować powyższe cele wychowawczyni rozpoczęła lekcję  od omówienia zasad 

jakie obowiązują nas podczas jej odbywania.  

 KAŻDY MA PRAWO ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ 

 NIE OCENIAMY I NIE KRYTYKUJEMY SWOICH POMYSŁÓW 

 WSPÓŁPRACUJEMY ZE SOBĄ I JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY 

INNYCH. 

 WYTRWALE SZUKAMY NIEZWYKŁOŚCI 

 

Przed rozpoczęciem zajęć wspólnie przygotowaliśmy salę i materiały.  

Twórczej pracy miało sprzyjać ustawienie krzeseł „w  podkowie”- miało to służyć temu, iż 

wszyscy mogli się widzieć, oraz swobodnie  ze sobą rozmawiać.  

Przygotowanie wcześniej odpowiednich materiałów  do lekcji bardzo usprawniło nam jej  

przebieg. 

 

Już na samym początku wychowawczyni wprowadziła nas do tematu lekcji oraz do 

niecodziennych, kreatywnych form myślenia i działania.  

Ćwiczenie „Jak się masz?” oraz wprowadzenie zasad pomogło nam w zbudowaniu 

swobodnej, ludycznej atmosfery, niezbędnej do kreatywnego działania.  

Zdania układane przez naszych chłopaków przyczyniły się do jeszcze większego rozluźnienia 

atmosfery, która jak już się wcześniej dowiedzieliśmy sprzyjała rozkwitaniu naszej 

kreatywności. 

Zadaniem następnej  części zajęć  było  omówienie definicji oraz „zastosowań” kreatywności.  

Tutaj wychowawczyni podzieliła nas na cztery czteroosobowe grupy. 

Każda otrzymała dużą kartkę papieru z bloku ,garść mazaków, po czym poznaliśmy zadanie , 

które wspólnie mieliśmy wykonać. 

Na środku kartki, dużymi literami zapisaliśmy słowo KREATYWNOŚĆ , następnie mieliśmy  

4 minuty na to, żeby wypisać jak najwięcej skojarzeń z tym słowem. Każde skojarzenie 

zapisywaliśmy łącząc je linią z naszym głównym hasłem, tworząc w ten sposób „Gwiazdę 

skojarzeń”. Podczas tego zdania stawialiśmy na  oryginalność  oraz niezwykłość, czego z całą 

pewnością dowiedliśmy wykonując zadanie na szóstkę. 

W drugim zdaniu, „NIEZWYKŁE ZASTOSOWANIA” które wykonywaliśmy również w 

grupach, lecz o innych składach wybieraliśmy  jeden przedmiot znajdujący się na ławce. 



Po dokonaniu wyboru  przedmiotów wychowawczyni poinformowała nas, że  mamy w rękach 

zwykły przedmiot codziennego użytku i ,że chciałby,  abyśmy  zastanowili się, do czego 

można go dodatkowo wykorzystać.  

Tym  razem do naszych zdań należało wypisać wszystkie możliwe zastosowania, jakie 

przyjdą Wam do głowy, szukając tych najbardziej oryginalnych.  

Wykonując to ćwiczenie pamiętaliśmy o naszej zasadzie: WYTRWALE SZUKAMY 

NIEZWYKŁOŚCI !!! 
Na wykonanie zdania Pani dała nam 5 min. 

Po upływie czasu każda  grupa przedstawiała swoje  oryginalne zastosowania jakie 

przyszły jej do głowy . 

I tutaj należy przyznać ,że po raz kolejny pokazaliśmy jak potrafimy być kreatywni ) 

Podsumowując tę wesołą , ciekawą i pełną twórczych działań lekcje, wychowawczyni 

podziękowała nam za aktywny w niej udział życząc nam dobrej zabawy i ciekawych, 

kreatywnych pomysłów w nadchodzących dniach. 

Przepełnieni różnymi pomysłami postanowiliśmy na zakończenie zrobić  cos kreatywnego i 

wykorzystując wszystkie nasze piórnikowe przybory, ułożyliśmy   na podłodze  z pewnością 

ulubione od dziś dla nas slowo:  „kreatywność”.  

Na kolejnej lekcji z p. M. Bielecką określaliśmy nasze BMI i zapotrzebowanie na energię, 

którą musimy dostarczyć organizmowi każdego dnia. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


