
Kreatywność dziecka



Kreatywność

Kreatywność związana jest z wyobraźnią. Jednak samo 

wyobrażanie sobie czegoś nie świadczy o kreatywności, a to, 

że określamy kogoś mianem osoby kreatywnej, wiąże się 

z faktem wytworzenia przez nią czegoś.



Co to jest kreatywność?

Encyklopedia Britannica definiuje to pojęcie jako zdolność 

do tworzenia czegoś nowego. Może to być:

• rozwiązanie jakiegoś problemu;

• metoda, sposób postępowania albo urządzenie;

• wytwór artystyczny (obiekt lub forma).









Jak ćwiczyć kreatywność?  

• Istnieje wiele metod i technik, które wspierają i pomagają
rozwijać kreatywne myślenie, np.: burza mózgów, tworzenie
map myśli, “przeramowanie” (ang. reframing), prognozowanie
przyszłości czy odgrywanie ról.

• Te narzędzia stymulują kreatywność poprzez wykorzystanie
różnych podejść i procesów, takich jak ćwiczenie płynności,
elastyczności i oryginalności myślenia, stosowanie skojarzeń,
rozpoznawanie wzorca, analizowanie sytuacji czy problemu
z różnych punktów widzenia (np. podział na role, technika
sześciu kapeluszy de Bono) lub wyobrażanie sobie różnych
wariantów przyszłych zdarzeń.



Jak zaprojektować przestrzeń rozwojową młodych 
ludzi?

 Pomagajmy im robić małe kroki.
 Bądźmy elastyczni i dajmy im być elastycznymi.
 Dajmy im cieszyć się twórczością.
 Dajmy zadziałać wyobraźni.



Rodzaje twórczości:

 eksploracje – twórczość eksploracyjna rozumiana jako badanie,
dociekanie, poszukiwanie, odkrywanie czegoś, myślenie pytajne,
czyli zdolność dostrzegania problemów i sytuacji problemowych,
formułowania pytań problemowych, redefiniowania problemów/
reformułowania pytań;

 kombinacje – twórczość kombinatoryczna, czyli myślenie asocjacyjne,
łączenie starych pomysłów w nowy sposób, twórcze kombinowanie
wymagające gotowości do tworzenia skojarzeń, łączenia informacji, które się
wcześniej przyswoiło i zapamiętało, a które mają różnorodny charakter;

 transformacje – przekształcenie jednej rzeczy lub stanu w inną rzecz lub 
stan.



Tajniki treningu kreatywności:

 Dziecko będzie bardziej twórcze, jeśli będzie cieszyć się tym, co robi.

 Dostarczaj dziecku wielu okazji do swobodnej zabawy różnymi materiałami

i pozwól mu angażować w to fantazję.

 Dawaj dziecku możliwość wyboru rodzaju i sposobu działania tak często, jak

tylko możliwe.

 Zachęcaj do testowania nowych pomysłów, podejmowania ryzyka, przemyśleń

nad poleceniami.

 Zapewnij dziecku zarówno okresy zarówno wzmożonej aktywności, jak

i względnego spokoju.

 Dyskutuj z dzieckiem na temat jego wewnętrznej motywacji poznawczej, pomóż

mu uświadomić sobie jego zdolności, talenty, zainteresowania i odwróć uwagę

od warunkujących je czynników zewnętrznych.
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