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Karaktererősségek új módon 
KREATIVITÁS

Próbáld ki!
Ötletek a kreativitás erősségének új módokon való  
használatához
1. Készítsetek személyre szóló ajándékokat ünnepekre!
2.  Fessetek, rajzoljatok, gyurmázzatok, fűzzetek gyöngyöt, 

és táncoljatok minél többet!
3. Mossatok fogat egy mondóka ritmusára!
4.  Mielőtt eldobnátok valamit, mérlegeljetek, nem tudná-

tok-e valamilyen kreatív módon újrahasznosítani!
5.  Legyetek a pozitív meglepetések emberei! Lepjétek meg 

egy osztálytársatokat egy kedvességgel! 
6.  Kérjétek meg nagyszüleiteket, hogy meséljenek arról, 

amikor gyerekkorukban kreatívak, leleményesek voltak!
7.  Játszatok barátokkal, családdal egy adott tárggyal: ki tud 

több funkciót társítani hozzá!
8.  Milyen lenne, ha egy autónak öt kereke lenne? Rajzoljá-

tok le! 
9.  Hallottatok már a kacsacsőrű emlősről? Nézzetek utána, 

hogy néz ki, derítsetek ki róla minél többet!
10. Rendezzétek át a szobátokat!
11. Rendezzétek át a tanulóasztalotokat!

12.  Segítsetek otthon a szülőknek főzés közben úgy, hogy 
egy szokásos receptet bolondítsatok meg! 

13.   Öltözzetek fel jó melegen és menjetek ki az udvarra, 
heveredjetek le egy jó nagy pokrócra! Nézzetek fel  
a felhőkre! Mondjátok el, vajon melyik forma mi lehet? 
Mihez hasonlítanak a felhők?

14.  Mutass a gyerekeknek Találd meg a különbségeket!  
típusú képes feladatokat, vagy rajzolj nekik saját 
magad. Ki milyen hamar találja meg az összes különb-
séget?

15.  Milyen varázseszközökkel tudjuk a kreativitásunkat 
serkenteni? Gyűjtsétek ezeket össze és készítsetek el 
belőlük minél többet!

16.  Feküdjetek hanyatt egyesével egy akkora csomagolópa-
píron (vagy több összeragasztott csomagolópapíron), 
amin elfértek! Rajzoljátok körbe egymást, vágjátok ki 
a sziluetteket és tegyétek ki az egyik falra a teremben. 
A hónap során írjátok rá egymáséra az erősségeket, 
amiket láttok benne megnyilvánulni.

TUDTAD?



Fontos! A program minden írott és szóbeli anyaga jogvédett! Az ebben a dokumen-
tumban található anyagnak a felhasználása a foglalkozásokon kívüli más nyilvános 

eseményeken vagy továbbadása harmadik félnek kizárólag a Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány előzetes engedélyével lehetséges!


