
ŚRODA 22.04 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

Temat: ABC kreatywności – E jak ekscytujące widoki. 
- Ty pewnie wolisz na „e” słówko ”extra”! 
 
Ekscytację wywołują w nas przeróżne widoki, krajobrazy i zjawiska przyrodnicze. Niektóre z nich 
zapierają dech w piersiach tak silnie, że pamiętamy je przez długie lata, tęsknimy za nimi i nawet 
o nich śnimy. 
Zajrzyj do plików swoich zdjęć z wakacji, z podróży, a może masz interesujące albumy w biblioteczce? 
(Nie wspominając o możliwościach wyszukiwania w Internecie).  
 
Teraz ćwiczenie na dziś:  
Do ćwiczenia trzeba dwojga – możesz spróbować połączyć się z koleżanką / z kolegą przez telefon (to 
nawet lepiej, bo nie powinniście się widzieć, tylko dobrze słyszeć). Przypomnij sobie jakieś zjawisko 
przyrodnicze lub inne, które wywołało Twój zachwyt. Spróbuj jak najlepiej opowiedzieć o tym 
wybranej osobie. Zwróć uwagę, jakich słów dobierasz, by Twój słuchacz był w stanie również odczuć 
to piękno (opisywanych przez Ciebie zjawisk czy widoków) – nie wystarczy słowo „extra” ani „super”. 
Następnie zamieńcie się rolami. Warto to ćwiczenie powtórzyć… 
 
Autorefleksja (tj. odpowiedz samemu sobie na pytania): 
1. Czy umiem należycie i ciekawie rozwijać swoje pomysły? Czy potrafię je ciekawie zaprezentować, 

opisać, wyjaśnić? 
2. Czy opisując różne zjawiska posługuję się skrótami myślowymi, sformułowaniami typu „Było 

super”, „Ale extra”? Czy umiem tak opisać jakieś zjawisko, żeby słuchacz (czy czytelnik) wczuł się 
w jego istotę, pojął piękno lub dramat? 
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