
Drodzy Uczniowie! 
 

Dzisiaj kilka słów na temat bycia twórczym. Ostatnio w miesięczniku „Charaktery” 

przeczytałam ciekawy artykuł o Leonardzie Da Vinci. Był wspaniałym artystą, wynalazcą, 

geniuszem. Był kimś wyjątkowym. Przeczytajcie poniższe zasady Leonarda Da Vinci. 

Zobaczycie, ze każdy z nas ma w sobie trochę Jego geniuszu.  

Nie marnujmy swojego potencjału. 

 

ŻYCIOWE ZASADY, KTÓRE BUDUJA TWÓRCZY POTENCJAL 

wg Leonarda Da Vinci: 

Wśród poniższych stwierdzeń zaznacz te, które dobrze Cię opisują.  

  

1. Wiele wiem i wciąż uczę się czegoś nowego. 

2. Chętnie przyznaję się do błędów. 

3. Mam swoje ulubione smaki i zapachy. 

4. Lubię zmiany. 

5. Uwielbiam się ruszać. 

6. Lubię porównania, analogie i metafory.  

7. Dużo czytam, wręcz pochłaniam książki. 

8. Kwestionuję (z szacunkiem)  konwencjonalne mądrości i autorytety. 

9. Jestem wrażliwy na hałas. 

10. Bez trudu wpadam na nowe pomysły. 

11. Dobrze orientuje się w anatomii. 

12. Często dostrzegam powiązania tam, gdzie inni ich nie widzą. 

13. Kiedy mam podjąć ważną decyzję, szukam różnych punktów widzenia.  

14. Przeciwności losu postrzegam jako okazje do rozwoju. 

15. Potrafię szczegółowo opisać oglądany widok.  

16. Mam bujną wyobraźnię. 

17. Wiem, kiedy moje ciało jest spięte lub zrelaksowane. 

18. W podróży zwracam uwagę na podobieństwa miedzy ludźmi, nie różnice. 

19. Ufam swoim przeczuciom. 

20. Jestem zorganizowany i zdyscyplinowany. 

21. Codziennie dostrzegam w życiu cos zabawnego. 

22. Opieram się na logice argumentów.  

 



I jeszcze…. 

 

Ciekawość jest pierwszym krokiem do twórczości. Jak ją rozwijać?  

 

Zdaniem znawcy życia Leonarda Da Vinci – Michaela Gelba - ciekawość można rozwijać 

prowadząc notatnik lub pamiętnik. Notatki Leonarda liczyły 7 tysięcy stron i zawierały 

przemyślenia, spostrzeżenia, rozważania filozoficzne, projekty wynalazków, rysunki, żarty, 

bajki.  

Więc… 

Kup notes i noś go zawsze przy sobie. Zapisuj na bieżąco informacje, pomysły, przemyślenia 

i wrażenia. Uzupełniaj treść o wklejki, wycinki z gazet albo wydruki z Internetu. Pisz o 

marzeniach, o żartobliwych skojarzeniach. Stwórz sobie przestrzeń na nieskrępowane niczym 

myślenie. Nie cenzuruj swoich refleksji, nie dąż do jakichś wniosków. Nie przejmuj się tez 

porządkiem i logiką. Po prostu pisz. 

 

 

 

 

Kochani. 

 

Przypominam również, ze jestem do waszej dyspozycji poprzez komunikator messenger oraz 

za pośrednictwem maila: iterlecka@wp.pl.  

Piszcie. W razie potrzeby będziemy się zdzwaniać.  

 

 

 

Pozdrawiam wszystkich  

Iwona Szymczak – pedagog ZSB 
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