SPEŁNIAJ SWOJE
MARZENIA
Być może nie wiesz o sobie
wszystkiego, np. że jesteś dobrym
aktorem, pisarzem, malarzem,
fotografem…

Przekonaj się!!!
Wszystkie Twoje marzenia mogą się spełnić, jeśli będziesz miał
odwagę je realizować.
Myślę, że przydatne będą: ambicja, talent, wiedza, wytrwałość i
szczęście oraz odrobina szaleństwa w duszy.
Zazwyczaj jest tak, że im większy mamy talent, tym większe ogarniają
nas wątpliwości i wiara w to, że naprawdę jesteśmy utalentowani. Kiedy
wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.
,,Sądzę, że masz i chęci, i talent. Większy, niż sądzisz ale mniejszy, niż
pragniesz. Ale takich co mają i chęci, i talent jest wielu, a mimo to większość z
nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia, by cokolwiek w życiu
zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można urodzić się z
większymi lub mniejszymi zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i
wyłącznie dlatego, że urodził się wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś
sportowcem jest praca, praktyka i technika. Wrodzona inteligencja jest tylko i
wyłącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzystać musisz przekształcić swój
umysł w precyzyjną broń ‘’.
Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła

Uczeń zdolny, czyli kto ?
Odkrywam siebie!

O to ja
Przejawiam cechy inteligencji językowej:

!

mam bogaty zasób słów i potrafię
sprawnie komunikować się z innymi, chętnie rozmawiam z innymi. Umiem objaśniać i
argumentować swoje zdanie. Uważnie czytam i doskonale rozumiem to co czytam i co mówią
inni.

Przejawiam cechy inteligencji matematyczno-logicznej:

jestem dobrze
zorganizowana, dociekliwa, systematyczna i dokładna, kontroluję swoje zachowanie i
wyciągam wnioski, sprawnie rozumuję i wykonuję wszelkiego rodzaju obliczenia.

Przejawiam cechy inteligencji wizualnej i przestrzennej: słuchając innych
rysuję esy – floresy, lubię ilustrowane książki, pokazy multimedialne, filmy – dostrzegam w
nich szczegóły , których inni nie widzą, lubię fotografować, malować, projektować, lubię kiedy
wokół mnie jest kolorowo i estetycznie, mam dużą wyobraźnię i umiejętność widzenia
przestrzennego, myślę obrazami i mam niesamowitą pamięć wzrokową, potrafię wiernie
odtworzyć to co widzę.

Przejawiam cechy inteligencji muzycznej: rozumiem co wyraża każdy dźwięk,
swoje emocje i stosunek do świata i ludzi wyrażam poprzez dźwięk, ładnie śpiewam, umiem
grać na wielu instrumentach. Lubię się uczyć przy muzyce.

Przejawiam cechy inteligencji przyrodniczej: interesuję się

i rozumiem
naturę, świat roślin i zwierząt oraz zjawiska przyrody, chciałby zostać weterynarzem ,
ekologiem, przyrodnikiem, biologiem, lubię podróżować.

Przejawiam cechy inteligencji kinestetycznej:

lubię ruch twórczy i sportowy,
wyrażam w ten sposób swoje emocje i wytwarzam różne dzieła. Nie znoszę bezczynności,
kiedy się uczę muszę coś robić, lubię taniec, teatr.

Przejawiam cechy inteligencji interpersonalnej: uwielbiam chodzić do szkoły,
lubię organizować spotkania, imprezy, mam wielu przyjaciół, rozumiem ludzi i ich uczucia,
intencje oraz ich stany psychiczne, pomagam innym.

Przejawiam cechy inteligencji intrapersonalnej:

doskonale rozumiem
samego siebie, jestem świadomy/a swoich zalet, wad, słabości, uczuć i pragnień, lubię
obserwować innych, nie lubię uczestniczyć w zabawach, czy też w pracy grupowej, jestem
zdyscyplinowany/ a, ale nie lubię wychodzić ,, przed szereg’’, ale lubię się wyróżniać, zanim
coś powiem długo się nad tym zastanawiam.

Inteligencje wielorakie a praca mózgu.
H. Gardner skojarzył inteligencje wielorakie z wyspecjalizowaniem się
półkul mózgowych.

Lewa półkula: logiczne myślenie, język (mowa, czytanie, pisanie), zbiory,
liczenie, technika, kolejność działania, liniowość, szczegóły, analiza,
myślenie przyczynowe, ukierunkowanie na strukturę (reguły), pamięć
operacyjna, przyszłość.
Prawa półkula: rytm, obraz, wyobraźnia, porównania, sen na jawie,
barwa, wymiary, relacje przestrzenne, synteza, intuicja, muzyka, sztuka,
spontaniczne działanie, ukierunkowanie na ludzi, teraźniejszość.
Źródło:
Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, 2002
Nęcka E., Inteligencja. Geneza – struktura – funkcje, GWP, 2003.

Mogę zostać malarzem malarką ?
O to, co masz zrobić
! !

Nie ukrywaj swojego talentu i wysokiej inteligencji.
Nie wstydź się swoich zdolności, dociekliwości, twórczości, pomysłów,
osiągnięć i tego, że się wyróżniasz wśród tłumu.
Bycie skromnym to wielka zaleta, ale:
Nie bądź za skromny, ale i nie przechwalaj się. Niech Twój talent
dostrzegą i docenią inni.

Żeby rozwijać swoje zdolności musisz pracować nad sobą:
 musisz być zmotywowanym do zajmowania się interesującą cię
dziedziną wiedzy i systematycznym w swoich działaniach;
 musisz być zaangażowany w to co robisz;
 musisz być samodzielny, ale nie możesz się wstydzić prosić o
pomoc;
 musisz mieć poczucie własnej wartości;
 musisz być zdolny do wyrzeczeń – poświęcić swój czas;
 musisz być świadomy tego, że odnosi się nie tylko sukcesy,
bywają też porażki;
 musisz być wytrwały w dążeniach.

Twoje zdolności na wesoło i na poważnie
Dlaczego komunikując się z Wami posługuję się cytatami?
Bo zawierają w sobie mądrość, którą zdobywa się poprzez
doświadczanie życia.
Bo napisali lub wypowiedzieli je ludzie mądrzy i utalentowani.
Bo użycie jednego cytatu może wyrazić to, co chciałabym
przekazać Wam używając wielu słów.

Zapewne lubisz
sztukę.

Każdy posiada ogromne pokłady
kreatywności, które wynikają z faktu
bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je
rozwijać.

Ken Robinson

,, Żyjemy w kulturze, która mówi nam, że każdy talent, każde
zainteresowanie trzeba wspierać. A że ci najzdolniejsi mają wiele
talentów, pomagamy im rozwijać każdy z nich. Ale w dorosłym życiu
trzeba w którymś momencie się z czymś pożegnać. Młodzi ludzie tego nie
potrafią. Wolą trzymać wszystkie drzwi otwarte ‘’.
Agnieszka Jucewicz - Wybieraj wystarczająco dobrze

,, ...wszystko jest ulotne. To, na czym można się oprzeć, tkwi w człowieku:
sumienie, uczciwość, charakter, siła, wiedza. Trzeba myśleć przede
wszystkim o tym, jak najlepiej wykorzystać to, co otrzymaliśmy w darze, a
każdy coś posiada: jeden rozum, inny talent, jeszcze inny umiejętności.
Jeśli wykorzysta się w pełni owe dary, to po drodze na pewno znajdzie się
także i szczęście ‘’.
Anna Branicka-Wolska - Miałam szczęśliwe życie. Ostatnia z Branickich

O to, ja !

„Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu.”
Orhan Pamuk

Picasso powiedział kiedyś, że wszystkie dzieci są urodzonymi artystami.
Problemem jest pozostać artystą, gdy się dorasta.

Czy lubisz rysować/malować?
Tak, to moje ulubione zajęcie, którym zajmuję się w każdej wolnej chwili?
Marzę o profesjonalnym sprzęcie do malowania ?

Czym się inspirujesz przy tworzeniu swoich prac?
Inspiruje mnie przyroda?
Inspirują mnie prace innych artystów?
Przy tworzeniu prac kieruję się swoimi emocjami, wyobraźnią, intuicją?

Czy masz swojego ulubionego artystę malarza ?
Może twoim ulubionym malarzem jest Vincent van Gogh?
Może podobają ci się obrazy Stanisława Wyspiańskiego – pisarza?
Może masz ulubionego artystę czasów współczesnych?

Powiem tobie ,że !
Jeżeli sztuka jest dla ciebie pięknem i tym poprzez co
chcesz i możesz wyrażać swoje uczucia i tym dzięki
czemu się uśmiechasz i jesteś szczęśliwy/a to rysuj/
maluj. Wyrażaj siebie i spełniaj swoje marzenia i
pasje.
Możesz przecież odnosić sukcesy, a przy tym również
dobrze się bawić i przyjemnie spędzać czas.

Niewykluczone, że talent to umiejętność wyrażenia głębokiej
myśli w prosty sposób.
Charles Bukowski - Kłopoty to męska specjalność

Przeczytaj:

Pasja życia - Stone Irving

Historia wyjątkowego człowieka Vincenta van Gogha

Myślę, że mogę
też zostać
poetą – poetką.
Autor opisuje historię ,, szalonego malarza bez
ucha’’pełną pasji, bólu i cierpienia drogę artysty
niezrozumiałego przez ówczesny świat,
zdeterminowanego twórczo i także jako
człowieka o dobrym i wrażliwym sercu.

,,Początkiem i
źródłem dobrego pisania jest mądrość’’.
Horacy - Trzy poetyki klasyczne

,,Wielkiemu artyście nie wystarczy, by jego dzieła wzruszały, on chce
zmieniać nasze umysły." Orhan Pamuk

O to, ja
!
Czy lubisz czytać?
Tak, lubię czytać, na czytanie poświęcam każdą wolną chwilę;
Czytanie książek jest dla mnie najlepszym relaksem i najlepszą ,,ucztą
intelektualną i duchową’’.

Czy lubisz tworzyć literacko?
Tak, lubię pisać;
Bardzo się staram by moja twórczość odzwierciedlała mój sposób myślenia o
świecie i ludziach oraz otaczającej nas naturze.

Czy masz dużą wyobraźnię?
Tak, to wyobraźnia pozwala mi się przenosić myślami w inny świat, o którym
marzę;

Czym jest dla Ciebie pisanie?
Pisanie, jest moją pasją i sposobem wyrażania swoich uczuć

Zapewne
masz talent
pisarski

Powiem tobie, że !

Jeżeli pisanie jest dla ciebie pięknem i tym poprzez co
chcesz i możesz wyrażać swoje uczucia i tym dzięki
czemu się uśmiechasz i jesteś szczęśliwy/a pisz.
Wyrażaj siebie i spełniaj swoje marzenia i pasje.
Możesz przecież odnosić sukcesy, a przy tym również
dobrze się bawić i przyjemnie spędzać czas.

To książka mnie pisze. Życie mnie pisze.
Anja Snellman - Bogowie na balkonie

Przeczytaj:

Biografie polskich pisarzy. Ciekawostki z życia.

https://biografia24.pl/biografie/polskojezyczni/

Plik:Roman Kramsztyk Portret Jana Lechonia 1919.jpg
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Roman_Kramsztyk_Portret_Jana_Lechonia_1919.jpg

Już wiem !

O to, ja !

zostanę tancerzem – tancerką

Wydaje nam się że rozumiemy słowa piosenki, ale tym, co naprawdę
każe nam w nią wierzyć lub nie, jest muzyka.
John Lennon

Czy lubisz taniec?
Może chodzisz na jakieś zajęcia taneczne bądź do szkoły baletowej?
Może marzysz o tym, żeby rozpocząć naukę tańca?

Czym jest dla Ciebie taniec?
Może taniec jest dla ciebie wytchnieniem, ukojeniem i sposobem na
rozładowanie skumulowanych napięć związanych z emocjami – stresem ?
Może taniec pozwala ci przezwyciężać lek?
Może w ten sposób wyrażasz swoją radość i szczęście?

Powiem tobie ,że !

Zapewne
lubisz
tańczyć.

Jeżeli taniec jest dla ciebie tym, poprzez co
możesz wyrażać swoje uczucia i tym dzięki
czemu się uśmiechasz i jesteś szczęśliwy/a to tańcz.

Wyrażaj siebie i spełniaj swoje marzenia i pasje.

Możesz przecież odnosić sukcesy i wygrywać zawody
taneczne, a przy tym również dobrze się bawić i
przyjemnie spędzać czas.

,, Sukcesu nie da się osiągnąć bez talentu, jasno
określonego celu i ciężkiej pracy.’’
Barbara Delinsky - Kiedy moja siostra śpi

Lekcja tańca", Edgar Degas, 1874 r.

Plik:Edgar Degas - Dancers - Google Art Project.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Edgar_Degas_-_Dancers_-_Google_Art_Project.jpg

https://wyborcza.pl/56,140981,21356762,lekcja-tanca-edgar-degas-1874-r,,16.html

,,Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator.”
Ralph Waldo Emerson

Może jednak zostanę

O to, ja !

piosenkarką - muzykiem.

https://mx.depositphotos.com/vectorimages/cantante-de-%C3%B3pera.html

,,Talent trzeba sobie wmówić, a
następnie weń uwierzyć”. John Lennon
Czy lubisz muzykę?
Tak, muzyka to moja pasja!

Czy grasz na jakimś instrumencie?
Tak, gram na gitarze, ale potrafię grać też na innych instrumentach ! Szybko się
uczę grać ! i

Czy masz ładny głos?
Tak, mówią , że ładnie śpiewam, a inni są zachwyceni moim głosem!

Czy lubisz słuchać muzyki?
Tak, a nawet kocham! Słucham muzyki w każdej wolnej chwili.

Czym jest dla Ciebie muzyka?
Muzyka jest dla mnie pasją i sposobem na wyrażanie uczuć.

Powiem tobie ,że

!

Zapewne lubisz
śpiewać, grać.

Jeżeli śpiew, muzyka jest dla ciebie tym, poprzez co
możesz wyrażać swoje uczucia i tym dzięki czemu się
uśmiechasz i jesteś szczęśliwy/a to śpiewaj i graj.

Wyrażaj siebie i spełniaj swoje marzenia i pasje.
Możesz przecież odnosić sukcesy i wygrywać zawody
taneczne, a przy tym również dobrze się bawić i
przyjemnie spędzać czas.
,, Mozart, owszem był geniuszem. Z jakichś powodów Bóg ofiarował
mu nieco więcej albo coś wyjątkowego, a Mozart dowiedział się, co to
jest, i zaczął koncentrować swój umysł na korzystaniu z tego.
Oczywiście, że był wspaniały, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że
wiedział, a następnie zabrał się do pracy ‘’.
Charles Martin - Kiedy płaczą świerszcze.

Moim zdaniem, talent nie zastąpi ciężkiej pracy. Jeżeli przyjrzeć się
wielkim kompozytorom, to żadnemu z nich nie wystarczyło, że usłyszał w
głowie piękną melodię. Musieli nauczyć się, jak ją zapisać i jak zrobić
instrumentację utworu na orkiestrę. To wymaga lat ćwiczeń i nauki. Na
pewno miliony ludzi mają różne naturalne umiejętności, ale musimy je
jeszcze ujarzmić i skupić się na ich doskonaleniu, bo inaczej nigdy w pełni
się nie rozwiniemy.
Lucinda Riley - Siostra cienia

W nauce gry na gitarze pomoże ci książka pt.
,, Chwyty gitarowe: 200 najważniejszych akordów ‘’
Autorzy: Małek Mateusz, Mariusz Rymaniak)

Książka dla początkujących gitarzystów.
Mateusz Małek – gitarzysta i basista, kompozytor, aranżer i realizator nagrań.
obsługujący również instrumenty klawiszowe. Współautor serii poradników
dotyczących gry na gitarze.
Mariusz Rymaniak – muzyk amator. Komponuje, gra na gitarze elektrycznej, basowej
i perkusji. Jego pasja to realizacja dźwięku.
Mateusz Małek i Mariusz Rymaniak prowadzą serwis internetowy dla początkujących
gitarzystów Adur.pl.

Znajdziesz w niej akordy do popularnych utworów.
Chwyty w postaci diagramów i zdjęć ( 240) Dowiesz się też: Czym różni
się akord durowy od molowego, czym są akordy otwarte, akordy barré
oraz przewroty akordów.
Nauczysz się nowych chwytów na bieżąco podczas wykonywania
utworów. Nauczysz się szukać własnych rozwiązań.
Nauczysz się jak prawidłowo stroić gitarę i jak właściwie ją trzymać.
ŹRÓDŁO:

https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=598362

Dowiedz się






jak

“Uchwycić Żywioł.
O tym, jak znalezienie pasji
zmienia wszystko.”

Czy jesteś w swoim Żywiole?
Czy znasz swoje naturalne talenty?
Czy odkryłeś pasję?
Czy wiesz, jakie są twoje największe uzdolnienia?

Przeczytaj:

Uchwycić Żywioł. O tym, jak znalezienie pasji... Ken Robinson

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk

