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II Co to jest kreatywność?

II Co to jest kreatywnoÊç?

Wed∏ug definicji s∏ownikowych kreatywnoÊç to zdolnoÊç tworzenia czegoÊ nowego,
oryginalnego, pomys∏owego.

Osoby badajàce zagadnienie twórczoÊci i myÊlenia kreatywnego wyró˝ni∏y szereg
komponentów sk∏adajàcych si´ na uzdolnienia twórcze. Nale˝à do nich komponenty
poznawcze, motywacyjne i osobowoÊciowe.

1. Komponenty poznawcze

Obserwujàc osoby twórcze podczas pracy oraz oceniajàc ich wytwory, psycholodzy
zajmujàcy si´ zagadnieniami kreatywnoÊci i twórczoÊci wyró˝nili kilka cech charak-
teryzujàcych procesy poznawcze tych osób. Nale˝à do nich:

● umiej´tnoÊç dostrzegania podobieƒstw nawet pomi´dzy znaczàco ró˝niàcymi si´
przedmiotami;

● zdolnoÊç kojarzenia ze sobà odleg∏ych faktów i informacji z ró˝nych dziedzin
wiedzy;

● ∏atwoÊç rozumienia metafor i wykorzystywania ich;

● zdolnoÊç przekszta∏cania posiadanych informacji i dopasowania ich do rozwiàzy-
wanego problemu;

● wykorzystywanie wyobraêni;

● zwracanie uwagi na szczegó∏y;

● gi´tkoÊç i oryginalnoÊç myÊlenia.

Te cechy mo˝na dostrzec podczas rozwiàzywania stawianych przed uczniami prob-
lemów i realizowania zadaƒ. Wytwory osób kreatywnych sà oryginalne, ró˝nià si´ od
innych pomys∏owoÊcià, cz´sto prostotà, wykorzystaniem informacji z wielu dziedzin.

2. Komponenty motywacyjne

W odró˝nianiu jednostek twórczych i kreatywnych od tych, które majà niski poziom
tych zdolnoÊci wa˝nà rol´ odgrywa motywacja osób do rozwiàzywania problemów
i zdobywania nowych informacji.

Osoby twórcze znajdujà przyjemnoÊç w samym rozwiàzywaniu problemu. Dla nich
nagradzajàce jest znajdowanie odpowiedzi na pytania, proces rozwiàzywania prob-
lemu, poszukiwanie nowych informacji. Osoby kreatywne czerpià przyjemnoÊç 
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V Przykłady ćwiczeń zapewniających uczniom odpowiednią atmosferę podczas zajęć

3.åwiczenia podnoszàce wiar´ uczestników we w∏asne mo˝liwoÊci

Rozwijanie kreatywnoÊci u dzieci – teoria i 29 przyk∏adów çwiczeƒ
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Zabawa 1: Podoba mi si´ w tobie...

Cele zaj´ç ✓ integracja grupy
✓ zwi´kszenie samooceny uczestników
✓ budowanie dobrej atmosfery w grupie

Materia∏y pomocnicze brak

Czas trwania zaj´ç w zale˝noÊci od liczby uczestników; ok. 20 minut

Przebieg

1. PoproÊ uczestników zaj´ç, aby usiedli w kr´gu. Ka˝dy z nich zastanawia si´ nad
jednà rzeczà, która podoba mu si´ u osoby siedzàcej po jego prawej stronie. Po chwili
namys∏u ka˝dy po kolei zwraca si´ do swojego sàsiada siedzàcego po prawej stronie
i koƒczy zdanie: Podoba mi si´ w tobie.....

2. Gdy wszyscy przedstawià swoje pomys∏y, mo˝na poprosiç uczestników, aby poza-
mieniali si´ miejscami i ponownie rozpocz´li zabaw´. 

Zabawa 2: Wszyscy, którzy dobrze...

Cele zaj´ç ✓ integracja grupy
✓ zwi´kszenie samooceny uczestników
✓ wzmaganie energii w grupie

Materia∏y pomocnicze brak

Czas trwania zaj´ç ok. 15 minut, chyba ˝e grupa chce bawiç si´ d∏u˝ej, 
a czas przeznaczony na zaj´cia na to pozwala

Przebieg

PoproÊ uczestników, aby stan´li w kr´gu. Jedna z osób podaje
jakàÊ kategori´, np. Wszyscy, którzy dobrze... je˝d˝à na nartach.
Osoby, które pasujà do wypowiedzianej kategorii robià krok do
przodu. Nast´pnie kolejna osoba z kr´gu podaje swojà kategori´ 
i zabawa trwa dalej. Osoba, która jako pierwsza dojdzie do Êrodka
kr´gu rozpoczyna zabaw´.
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