Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1
w Zamościu

4.Przykłady zabaw do
wykorzystania w codziennych
sytuacjach
1. „To co widzę jest...”dorosły
opisuje przedmiot zaczynając od
słów np. „to co widzę jest zielone,
itp.” , dziecko zgaduje o jaką rzecz
chodzi, potem następuje zamiana
ról.
2. „Osoba o której myślę jest/ma” –
jako podpowiedzi dokładamy
kolejne szczegóły dotyczące
osoby, którą dziecko dobrze zna
np. ciocię, babcię, wujka, panią
z przedszkola.
3. „Jedzie pociąg jedzie , wiezie
towar na literę ....” – wymyślanie
słów rozpoczynających się na daną
literę.
4. „Co by było gdyby?” wyszukiwanie
konsekwencji fikcyjnych sytuacji
np. „gdyby nie było nocy, ciągle
byłaby zima” i analizowanie ich
konsekwencji dla ludzi, zwierząt.
5. Wypatrywanie- w kolorowej
gazecie z dużą ilością szczegółów
dziecko szuka np. różowego
parasola czy zielonego
samochodu.

Akademia Kreatywności
Od roku szkolnego 2011/2012
w Poradni PsychologicznoPedagogicznej Nr 1 w Zamościu
wprowadzono innowacyjną formę
zajęć grupowych rozwijających
postawę twórczą u dzieci .Zajęcia
są przeznaczone dla dzieci w wieku
przedszkolnym i prowadzone są
z całą grupą. Integralną częścią
zajęć jest trening myślenia
twórczego dla rodziców.

Jak rozwijać
kreatywność
u dziecka?

Prowadzone na terenie
przedszkoli zajęcia wspierają
rozwój dzieci poprzez:






Ułatwianie zdobywania
doświadczeń w zabawie
z rówieśnikami;
Zachęcanie do samodzielności
i odwagi;
Rozwijanie ciekawości i chęci
do odkrywania świata;
Kształtowanie wrażliwości
i wyobraźni.

“Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się
zrobić, aż znajduje się taki jeden,
który nie wie, że się nie da, i on to
robi” –
Albert Einstein
Opracowanie Ewa Bondyra
Zamość 2014

2.Jak zachowuje się
twórcze dziecko?







1.Dlaczego kreatywność jest
tak ważna?
Bycie twórczym pozwala nam na
dostosowywanie się i reagowanie na
szybko zmieniające się warunki
otoczenia. Zarówno dorosły jak i dziecko
mogą w twórczy sposób podchodzić do
rozwiązywania problemów i dzięki temu
lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie
niesie ze sobą nauka w szkole,
a w przyszłości życie prywatne
i zawodowe. To właśnie takie podejście
jest niezbędne do tego, aby wykorzystać
dostępną już wiedzę do odkrycia nowych
idei, pomysłów , wynalazków czy
innowacyjnych rozwiązań, które
zmieniają na lepsze świat wokół nas.











Chętnie eksperymentuje
z przedmiotami, dokładnie
bada ich możliwości;
Łatwo wzbudzić w nim
zainteresowanie nowymi
zabawami i aktywnościami;
Jest odważne, nie boi się
podejmować wyzwań;
Potrafi zaangażować się
w zabawę do tego stopnia,
że potrafi ona całkowicie
pochłonąć jego uwagę;
Lubi wymyślać i tworzyć :
nowe melodie, słowa,
zabawy, dźwięki na bazie
tych, które już zna;
Jest ciekawe świata, zadaje
dużo pytań;
Jest pogodne, żartobliwe,
szuka zabawnych sytuacji
w otoczeniu;
Lubi zabawy ruchowe;
Chętnie fantazjuje, ma
bogatą wyobraźnię;

3.Jak więc pomóc dziecku
w rozwoju jego
kreatywności?
1.Nie podsuwaj gotowych
rozwiązań a zamiast tego pozwól
próbować nowych rzeczy, mylić się
i samemu dochodzić do rozwiązania.
2. Pozwalaj zadawać pytania
i sam je zadawaj , najlepiej
nietypowe jak np. „Co pachnie jak
pomarańcza?” Wykorzystuj do tego
codzienne sytuacje podczas spacerów,
zakupów czy jazdy samochodem.
3. Czytaj żeby rozwijać wiedzę
dziecka, myślenie, słownictwo
i wyobraźnię.
4. Twórz warunki do rozwoju
zabaw, zwłaszcza samodzielnych
i fikcyjnych, pozorowanych najlepiej
z użyciem tzw. „zastępników” gdzie
przedmiot codziennego użytku
w zabawie ma inne przeznaczenie i to
dziecko mu je nadaje.
4. Inspiruj i nagradzaj. Nie krytykuj
pomysłów dziecka, raczej doceniaj
jego starania.
5.Wspieraj spontaniczność
i samodzielność.
6. Rozwijaj własne hobby
i zainteresowania i zaciekawiaj nimi
dziecko.

