
27.05.2020    Temat: ABC kreatywności – R jak rozwój kreatywności.  

Przekonanie, że ze zdolnościami twórczymi trzeba się urodzić, bo w ciągu życia się ich nie 

nabędzie, jest nadal powszechne i stanowi łatwą wymówkę dla wszystkich tych, którym nie chce 

się podjąć trudu w kierunku bycia bardziej twórczym.  

Oczywiście, wiele konkretnych zdolności twórczych zależy w dużym stopniu od czynników 

biologicznych, ale cała masa innych zdolności twórczych daje się stymulować, usprawniać, 

rozwijać, podnosić na wyższy poziom (nie tylko zdolności artystyczne, ale także naukowe 

i społeczne). 

Wielu pedagogów i psychologów muzyki, trenerów sportowych, reżyserów grup teatralnych 

i wychowawców olimpijczyków docenia znaczenie systematycznego wysiłku, wytrwałości i uporu 

w doskonaleniu zdolności twórczych. A zatem rozwój zdolności twórczych wymaga ciężkiej pracy, 

długotrwałych ćwiczeń i wytrwałości. 

Kreatywność, zwłaszcza wybitna, to nie tylko kwestia zdolności specjalnych, bystrości, żywotności 

i szybkości reagowania, lecz również cierpliwości w dochodzeniu do mistrzostwa, głębokiej wiedzy 

przedmiotowej i wiedzy o samym sobie, a więc mądrości. 

Na twórczość nigdy nie jest za późno ani za wcześnie. Na osiągnięcie twórczości dojrzałej i wybitnej 

trzeba jednak sobie zasłużyć, ćwicząc systematycznie i wytrwale. 

Autorefleksja (tj. odpowiedz samemu sobie na pytania):  

 Czy lubię ciągłe ćwiczenia, próby, warsztaty, na których szlifuję umiejętności twórcze? Czy 

łatwo rezygnuję z nich na rzecz zajęć miłych, łatwych i przyjemnych? 

 Czy swoim dotychczasowym życiu podjąłem się jakiejś aktywności twórczej, którą szybko 

przerwałem, ponieważ wymagała zbyt wielu stałych ćwiczeń i pokonywania ciągłych trudności? 

Ćwiczenia (płynności myślenia) 

– Ćwiczenie 1. – Wymyśl i narysuj:  

1. Coś, co zastąpi długopis. - Nie może to być jednak ani ołówek, ani pióro. 

2. Coś, co zastąpi rower. . - Nie może to być jednak ani hulajnoga, ani deskorolka. 

3. Coś, co zastąpi narty. . - Nie może to być jednak ani snowboard, ani skuter śnieżny. 

– Ćwiczenie 2. – Podaj jak najwięcej sensownych i jednocześnie oryginalnych pomysłów 

rozwiązania następujących (trudnych) problemów:  

 Jak zorganizować urodziny, żeby nie kosztowały dużo, a były niepowtarzalne? 

 Co zrobić, by zwiększyć zbiór grzybów leśnych, a zwłaszcza borowików? 

 W jaki sposób ograniczyć ilość gier komputerowych pełnych agresji, w które grają dzieci? 

 Jak rozwijać własną kreatywność w tym roku? 
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