
Program „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” 

Kreatywni na co dzień-kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

kreatywności. 
 

23 września 2013 roku  klasa II B brała udział w lekcji „Kreatywni na co dzień - 

kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności”, w pierwszych zajęciach  z cyklu 

składającego się na program  „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”. Celem  lekcji było 

kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do 

twórczego myślenia i działania. 

Cel ten obejmował m.in.: 

- Wzrost naszej wiedzy  na temat kreatywności oraz warunków niezbędnych do 

generowania kreatywnych pomysłów. 

 - Wzrost świadomości korzyści wynikających z kreatywnego myślenia i działania. 

-  Dostarczenie nam  okazji do twórczego działania w atmosferze dobrej współpracy 

i zabawy. 

-  Rozwój umiejętności twórczego myślenia i działania. 

 

Aby zrealizować założone  cele rozpoczęliśmy  lekcję  od omówienia zasad jakie 

obowiązują nas podczas jej trwania, czyli: 

- 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. 

Po krótkim wprowadzeniu do tematu  lekcji   wykonywaliśmy pierwsze ćwiczenie, 

czyli - „Jak się masz?” , które pomogło nam w zbudowaniu swobodnej, pozytywnej 

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. 

Następnie pracowaliśmy w grupach czteroosobowych  nad definicją i zastosowaniem 

„kreatywności” metodą gwiazdy .Na środku kartki, dużymi literami zapisaliśmy słowo 

„Kreatywność” , następnie mieliśmy  kilka minut 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. W kolejnym zdaniu, „Niezwykłe Zastosowania” które 

wykonywaliśmy również w grupach, lecz o innych składach wybieraliśmy  jeden przedmiot 

znajdujący się w „puli”. Po dokonaniu wyboru  przedmiotów pani 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 . 

Po upływie czasu przeznaczonego na to zadanie, każda  grupa przedstawiała swoje  

oryginalne zastosowania. Naszym kolejnym zadaniem była zabawa w wynalazców i z 

przedmiotów typowych tworzyliśmy nowe o bardzo różnym przeznaczeniu i zastosowaniu. 

Podsumowując tę ciekawą i pełną twórczych działań lekcję, musimy stwierdzić, że 

odkryliśmy, iż kreatywność to potężna siła i moc naszych umysłów. 

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

M. Bielecką. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


