
ŚRODA 06.05 

Kl. 8 b i 7 a 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

Temat: ABC kreatywności – F jak fantazja. 
 
Ćwiczenie 1. F – też jak „Familiada”. Zapewne znacie ten program. Prowadzący zadaje startującym 

pytania otwarte, niestety uczestnicy teleturnieju, zamiast wymyślać WŁASNE odpowiedzi, muszą 

trafnie odgadnąć, jak odpowiadało na to pytanie sto losowo wybranych osób.  

Poprawmy „Familiadę i spróbujmy odpowiedzieć po swojemu na charakterystyczne dla tego 

konkursu pytania: 

- Jaka może być cena? 

- Czego człowiek ma za mało? A czego za dużo? 

- Co zostawia trwałe ślady? 

- Co wisi i nie tonie? 

- Co można poskromić? 

- Jakie są klucze? 

- Co człowieka gryzie? 

- Co może być letnie? 

- Jak się można śmiać? 

- Co można zasiać? 

- Co się rozwija? 

- Jakie są prądy? 

Twoje odpowiedzi nie muszą, wręcz nie powinny, trzymać się utartych schematów. Spróbuj na każde 

z pytań zapisać po kilka odpowiedzi. Zadzwoń do kolegi/koleżanki z ławy szkolnej i wymieńcie się 

pomysłami.  

 

Ćwiczenie 2. Nowe użyteczne funkcje. Wiadomo, że ołówek służy do rysowania, a telefon 

komórkowy do porozumiewania się na odległość. Są to ich funkcje podstawowe. Ale ołówek może też 

służyć jako linijka do odrysowania linii, a telefon komórkowy jako aparat fotograficzny itp.  

Jakie nowe użyteczne funkcje mogą pełnić: 

- długopis 

- czajnik z gwizdkiem, 

- kosiarka do trawy, 

- pilot telewizyjny, 

- doniczka, 

- wybierz dowolny przedmiot który masz w zasięgu wzroku. 

I tym razem podziel się swoimi pomysłami z przyjacielem. 

 

Życzę pomysłowości i miłej zabawy. 
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