
 

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE - przykłady 
 

 
1. „Podpatrzone przez dziurkę od klucza” 

 

Wprowadzenie: 

 

Jesteście dziennikarzami i pracujecie w redakcji pisma zajmującego się publikowaniem sensacji. 

Wasz redaktor naczelny wysłał was na wywiad do osoby, o której jest ostatnio głośno. Macie za 

zadanie wyciągnąć od niej jak najbardziej sensacyjne informacje, a jeśli nie zechce rozmawiać, to 

przy okazji rozejrzeć się po jej biurze i znaleźć coś, o czym ludzie chcą przeczytać. 

 Niestety ta osoba zdążyła już wyjechać za granicę, a wy zostaliście pod zamkniętymi drzwiami 

biura. Cóż to jednak za problem dla prawdziwego tropiciela sensacji? Przez dziurkę od klucza 

można zobaczyć naprawdę wiele, a to czego się nie zobaczy można zmyślić, bo przecież nikt i tak 

nie wie co jest za tymi drzwiami. 

 

Uczestnicy w tym ćwiczeniu będą pracować indywidualnie. Każdy z nich dostaje kartkę papieru 

oraz kredki. Każdy z nich losuje jeden wycinek z kolorowej gazety, który przedstawia to, co 

dziennikarz widział przez dziurkę od klucza. Wycinki muszą być małe i przygotowane 

z kolorowego zdjęcia. Najlepiej jeśli nie przedstawiają zupełnie niczego poza kilkoma kolorowymi 

plamami. Uczestnicy naklejają na kartki swoje wycinki w dowolnym miejscu. Ich zadaniem jest 

dorysować coś sensacyjnego tak, aby powstał zmyślony i sensacyjny obraz całego biura. 
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2. Podaj jak najwięcej przykładów nakryć głowy. 
 

Przykładowe odpowiedzi: czapka, kapelusz, beret, chustka, kask, hełm, melonik, cylinder, turban, 
czepek, welon, kaptur. 
 

3. Podaj jak najwięcej przykładów na wykorzystanie kartki papieru. 
 

Przykładowe odpowiedzi: napisać list, zrobić samolot, czapkę, kubek, użyć jako serwetkę, talerzyk, 
zrobić wiatraczek, tunel dla samochodzików. 
 

4. Tajemniczy stwór 
 

Należy przygotować kartki i mazaki. Nauczyciel mówi: A teraz bierzemy jeden mazak do ręki i 

rysujemy na kartce jakąkolwiek linię krzywą, jaka nam tylko przyjdzie na myśl. Następnie bierzemy 

drugi mazak i nim wykonujemy inną dowolną linię. Na wszystkie pytania o to, jaka ma być linia, 

odpowiada: ”Jaka ci przyjdzie na myśl”. Na koniec tego etapu nauczyciel mówi:” A teraz ostatnim 

mazakiem rysujemy ostatnią linię, ale tak, aby utworzyć, wykorzystując wszystkie pozostałe – jakieś 

nieistniejące zwierzę, wymyślone przez was. Mamy z tych trzech kolorowych linii stworzyć dziwnego 

stwora”.  

Kiedy już wszyscy narysują wymyślonego stwora, nauczyciel zachęca, aby wymyślić: 

- nazwę dla stwora, może być też imię, 

- W jakim środowisku żyje: wodnym, wodno – lądowym, w powietrzu, w (na) ziemi, a może w 

mieszanym? 

- Czym się odżywia? 

- Jakiego rodzaju dźwięki wydaje? 

- Jakiej jest wielkości? 

- Czy ma futro, pióra, czy łuski? 

- Czy odznacza się jakimiś szczególnymi zdolnościami? 

- Jakie ma trzy podstawowe cechy usposobienia, czy jest sympatyczny, miły czy raczej agresywny i 

groźny dla człowieka? Jaki jest? 

 

 

Np. NUDZIARZ KRÓTKONOGI PLAŻOWY 

Żyje w środowisku wodnym, w godzinach 8 – 20, potem w środowisku lądowym. Je stare puszki po 

konserwach i butelki zostawione na plażach. Jest jak sama nazwa wskazuje znudzony, powolny, 

ciągle senny, ale miły dla ludzi.  
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