
10.06..2020    Temat: ABC kreatywności – W jak wyobraźnia.  

Wyobraźnia (fantazja, imaginacja) jest uważana za jeden z głównych motorów kreatywności, 

czynnik, od którego uzależniona jest zdolność tworzenia rzeczy dotąd nieznanych 

i wartościowych. 

Każdy z nas mniej lub bardziej się nudzi w pewnych określonych sytuacjach, które powtarzają 

się (np. czekając na spóźniony pociąg, czekając na kogoś, oglądając nieciekawe programy). 

Można próbować takie nudne sytuacje przekształcać w coś fascynującego. 

Wyobraźni twórczej dobrze służy zastanawianie się nad różnymi fantastycznymi 

możliwościami i konsekwencjami. – Wykonywaliśmy już ćwiczenia typu „Co by było, 

gdyby … ?” 

Bez wyobraźni nie ma ani wybitnych odkryć i wynalazków, ani oryginalnej sztuki. To dzięki 

wyobraźni możliwe jest wymyślenie nowych urządzeń, które zastępują ciężką lub nudną 

pracę fizyczną. 

/Autorefleksja/ 

 Czy lubisz wyobrażać sobie, co by było gdyby … ? A co, jeśli … ? Czy lubisz snuć 

marzenia na jawie, fantazjować, tworzyć w myślach nieistniejące światy? 

 Czy nie masz kłopotów z jasnym wyobrażaniem sobie rzeczy, których nie ma? 

 Czy wyobrażając sobie coś nowego potrafisz uciec od tego, co już znasz lub co 

sugerują ci inni ludzie? Czy po obejrzeniu ekranizacji jakiejś książki potrafisz uwolnić 

się od filmowego obrazu głównego bohatera w czasie lektury? 

Propozycje ćwiczeń na dziś:  

Ćwiczenie 1.: Nieznane zwierzę  

Wyobraź sobie, że w samym środku dżungli odkryto nowe, dotychczas nieznane zwierzę, 

które pod względem popularności jako zwierzę domowe, wyprzedzi psa i kota. – Jak wygląda 

to zwierzę? Jakie jego cechy są najbardziej ujmujące i najbardziej przyczyniają się do tak 

wielkiej popularności. – Narysuj to zwierzę na kartce i opatrz szkic niezbędnymi 

wyjaśnieniami. 

Ćwiczenie 2.: Maszyny  

Wyobraźnia wynalazców nie zna granic … . – Spróbuj wyobrazić sobie, jak mogą wyglądać i 

działać np. maszyna do rozśmieszania pesymistów 

Ćwiczenie 3.: Nowe czasopismo 

W zasadzie nie ma rodzaju aktywności ludzkiej, czy profesji, żeby nie doczekały się swego 

czasopisma. (…) – A może nie ma jakiegoś czasopisma, które Twoim zdaniem bardzo by się 

przydało jakiejś grupie ludzi? Jakie to może być czasopismo? – Wymyśl jego tytuł, grupę 

docelową i  naszkicuj projekt (działy, rubryki itp.). 

 


