1. Zacznij dzień kreatywnie! Połącz te trzy figury tak, aby powstał przydatny
mebel.

2. Co wspólnego ma ze sobą słoń i fortepian. Znajdź 3 podobieństwa w 3 minuty.
Wszystkie chwyty dozwolone.
3. Wyobraź sobie, że jesteś znanym projektantem. Zadanie na dziś – wymyśl jak
najwięcej pomysłowym uchwytów do drzwi szafy. Jak mogłyby wyglądać?
Zadziw sam siebie
4. Mając do dyspozycji cyfry 1,2,3,4 stwórz jak najwięcej równań, wykorzystując
znaki + - x / aby otrzymać wyniki równy 6.
5. Jakie wyrazy kończą i zaczynają się na taka samą literę? Ile potrafisz ich
znaleźć?
6. Zagadka na dziś: CO BYŁOBY UŻYTECZNIEJSZE, GDYBY BYŁO
SZYBSZE? Im więcej rozwiązań podasz – tym lepiej.
7. Jakiego kształtu mógłby być telefon komórkowy. Czy nowy kształt ułatwiłby
czy utrudniłby użytkowanie? Postaraj się być w tym zadaniu maksymalnie
kreatywny!
8. Wolałbyś pracować z ludźmi czy dla ludzi?
W biurze czy ciągle podróżując?
Samodzielnie czy w zespole?
9. Czy wiesz czym zajmuje się sinolog i copywriter? Gdzie można sprawdzić
takie informacje najszybciej w Internecie?
10. Wymyśl rym do swojego imienia, miasta, z którego pochodzisz, hobby.
Przykład: Ania z figury jak łania, z Zakopanego za górą burą schowanego,
śpiewająca i uczuć łaknąca
11. Narysuj przybysza z kosmosu. Postaraj się, aby nie miał dwóch rąk (może
mieć jedną, trzy lub więcej), dwóch nóg, jednej głowy. Jak mógłby wyglądać?
12. Do antykwariatu zgłosił się mężczyzna chcąc sprzedać oryginalną monetę z
wyrytym napisem 334 r. p.n.e. Sprzedawca od razu zadzwonił na policję
zgłaszając fałszerstwo. Skąd miał pewność, że chciano go oszukać?
13. Czy to prawda? „Aby wpaść na dobry pomysł, trzeba zgromadzić wiele
pomysłów.”
Linus Pauling (1901-1994), słynny fizyk i chemik amerykański, dwukrotny
laureat Nagrody Nobla

14. Czy to prawda? „Nie można dojrzeć nowych rzeczy, dopóki nie zmieni się
kierunku
patrzenia.”
Edward de Bono (*1933), ekspert twórczego myślenia, autor książek nt.
kreatywności
15. Z tego przysłowia usunięto wszystkie samogłoski. Czy jesteś w stanie
odgadnąć zaszyfrowaną złotą myśl?
Lpsz wrbl w grśc nż głb n ach.
C dw głwy, t n jdn.

