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Za∏àcznik 18

åwiczenia twórczoÊci
1. Ró˝ne funkcje przedmiotów
Uczestnicy majà za zadanie wymyÊliç, indywidualnie, mo˝liwie najwi´cej zastosowaƒ d∏ugopisu. Im bardziej oryginalny pomys∏, tym lepiej.
2. Co czym zastàpiç?
Poleç uczestnikom, aby wymyÊlili sposób wyjÊcia z nast´pujàcej sytuacji:
„Zimà burza zerwa∏a instalacj´ elektrycznà w szkole. Naprawa potrwa doÊç d∏ugo.
W jaki sposób w tym czasie mo˝na zorganizowaç nauk´ dzieci?”
3. Nieistniejàce s∏owa
Szko∏a zakupi∏a nowe urzàdzenie. Jest to po∏àczenie komputera z analizatorem,
który mo˝e oceniaç szczególne zdolnoÊci dzieci. Uczestnicy majà narysowaç schemat tego urzàdzenia i nadaç mu nazw´.
4. Analogie i metafory
PoproÊ, aby uczestnicy ∏àczyli has∏a zapisane w kolumnie A z dowolnym has∏em
z kolumny B, wed∏ug schematu: „A jest jak B, bo...”.

A

B

talent

goràca czekolada

inteligencja

transatlantyk

geniusz

las brzozowy

5. Lista atrybutów
åwiczenie polega na wymyÊleniu mo˝liwie wielu cech poj´cia „inteligencja j´zykowa”.
Mogà w tym byç równie˝ emocje, które wzbudza.
6. Rebusy
Uczestnicy na ochotnika wychodzà na Êrodek sali. Muszà, poprzez komunikacj´
pozawerbalnà lub rysowanie, przedstawiç takie poj´cia, jak: zdolnoÊci, emocje,
geniusz, talent, jednostka wybitna, sukces.
7. Mapy myÊli
Ka˝dy uczestnik rysuje map´ myÊli na temat „Dzieci zdolne w szkole”.
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Za∏àcznik nr 6
Dziecko zdolne – wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców dziecka zdolnego
Wp∏yw rodziców na stymulowanie rozwoju dziecka, jego zdolnoÊci i zainteresowaƒ
jest niepodwa˝alnya. Aby nie zaprzepaÊcili potencja∏u twórczego swoich zdolnych
dzieci powinni mieç ÊwiadomoÊç ich odr´bnoÊci. Pami´taç te˝ powinni, ˝e swoim
Êwiadomym i konstruktywnym funkcjonowaniem mogà je wspieraç, niezale˝nie od
swoich mo˝liwoÊci finansowychb.
◗ Dostarczaj dziecku informacji, pokazuj êród∏a zdobywania wiedzy, nowych umiej´tnoÊci.
◗ Pozwalaj i zach´caj do szukania nowych rozwiàzaƒ starych problemów.
◗ Pami´taj, ˝e zdolne dziecko lubi przywiàzywaç si´ do swoich prac, ulepszaç i poprawiaç je, szukaç nowych rozwiàzaƒ, gdy˝ nie zadowala go jeden sposób osiàgni´cia celu, a przyjemnoÊç sprawia mu bardziej rozwiàzywanie ni˝ osiàgni´cie
rozwiàzania.
◗ Daj mu czas na uczenie si´ pokonywania presji czasu, poznanie w∏asnego tempa
pracy, poniesienia konsekwencji przekraczania limitów czasowych.
◗ Ucz je nastawienia na problem, a nie rywalizacj´ z innymi i pokazywanie, ˝e sà
od niego gorsi. Zamiast tego wychowuj je tak, aby pokazywa∏o, ˝e jest lepsze od
samego siebie z perspektywy jakiegoÊ czasu, ˝e pokonuje siebie, nie innych.
◗ Wzmacniaj i chwal dziecko, gdy˝ i tak jego samokrytycyzm jest wysoki, a majàc poczucie w∏asnej
wartoÊci mo˝e osiàgnàç wi´cej bez nara˝ania si´
na stres.
◗ Ucz je bycia w grupie, gdy˝ dzi´ki temu rozwinie
swoje umiej´tnoÊci interpersonalne, nauczy si´
mówiç i s∏uchaç, byç liderem i pomocnikiem podczas konfrontowania swoich pomys∏ów z innymi,
a nie b´dzie ˝àdne nieustannych wyst´pów, nastawione na sukces i niepotrafiàce pogodziç si´ z obecnoÊcià kolegów w klasie.
◗ Dbaj o prawid∏owy rozwój dziecka ze szczególnym
uwzgl´dnieniem sfery emocjonalnej i spo∏ecznej.
Nie zapominaj, ˝e mimo wysoko rozwini´tych zdolnoÊci poznawczych, dziecko potrzebuje przede
wszystkim ciep∏a i mi∏oÊci, aby nie doprowadziç do
rozdêwi´ku mi´dzy rozwojem twórczym, intelektualnym a emocjonalnym.
a
b
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