Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi
ich właścicieli.
Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne
i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane
z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawca nie ponoszą
również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk
Skład: Sabina Suchy
Ilustracje Móżdżka została wykorzystana za zgodą shutterstock
Pozostałe ilustracje: Olga Geppert
Helion S.A.
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl
WWW: https://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
https://sensus.pl/user/opinie/treinn
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-283-7090-6
Copyright © Paulina Mechło, Olga Geppert 2022
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Witamy
w naszej kreatywnej
bajce!
Cześć, czołem!
– To jest Móżdżek. Być może
znasz go z innych książek. To mój
najlepszy przyjaciel. Jest też
moim bratem bliźniakiem.
Podobni jesteśmy, prawda? Ale w sekrecie Ci powiem,
że my, mózgi, po prostu tak mamy. Na pierwszy rzut oka
niewiele się różnimy z zewnątrz. Żeby odróżnić jeden
mózg od drugiego, trzeba nas dobrze poznać i wiedzieć,
co i jak myślimy, czujemy, jak reagujemy. Dzieje się
tak, ponieważ każdy z nas trochę inaczej widzi świat –
powiedziała Móżdżynka z poważną miną.
– Móżdżynka dobrze mówi.
Jesteśmy też bardzo zgodnym
ludkiem, ponieważ swoje zdanie
zawsze popieramy jakimś
naukowym faktem albo potrafimy
je uzasadnić w inny sposób.
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Na przykład kiedy słyszymy, żeby nie jeździć szybko na
deskorolce, to mówimy, że sprawia nam to dużo radości
i że wcale nie jest… niebezpieczne, bo...
– Już dobrze, dobrze!
Dajcie mi się przedstawić!
A ja jestem Kikki. Móżdżek
i Móżdżynka to moi
przyjaciele już od żłobka.
Są trochę przemądrzali, bo
w końcu są mózgami, ale
mają dobre serca. Co prawda nie wiem gdzie, bo są cali
zbudowani z NEURONÓW i komórek GLEJOWYCH, czyli
takich specjalnych komórek mózgowych, których jest
podobno… wiele miliardów. Ale co to za komórki, pewnie
kiedyś to odkryję! Będę jak… – Kikki
zaczęła się zastanawiać, ponieważ
zabrakło jej przykładu.
– Jak kto? – spytała Móżdżynka, bo
interesowało ją zdanie przyjaciółki.
Mózgi są bardzo ciekawe wszystkiego
i zadają dużo pytań.
– Nie wiem – odrzekła ptaszyna
i spojrzała pytająco na Móżdżka.
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Hm... Dobre pytanie. Może… jak neuroptak?
Trzeba to sprawdzić i się dowiedzieć. Pomożesz nam?
Stwórz nazwę dla gatunku Kikki i opisz go w kilku zdaniach.
NAZWA GATUNKOWA:

OPIS:
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Teraz Twoja kolej! Przedstaw się Móżdżkowi, Móżdżynce
i Kikki.

JAK MASZ NA IMIĘ?
ILE MASZ LAT?
OPOWIEDZ NAM O SOBIE. CO LUBISZ?

– Wspaniale Cię poznać!
Cieszymy się, że jesteś z nami
i że pomożesz nam w rozwiązywaniu zagadek
i stworzeniu czegoś innowacyjnego!
Trójka naszych przyjaciół udała się do pokoju
w domu Móżdżka, gdzie na licznych półkach
zgromadził mnóstwo książek o różnej
tematyce.
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Co to znaczy być innowacyjnym? Co to znaczy być
kreatywnym? Pokoloruj lub podkreśl synonimy (czyli słowa,
które mogą zastąpić kreatywność i innowacyjność).

POMYSŁOWOŚĆ   BYSTROŚĆ   WRÓBEL
PLUSZAK   WIEŻA   TRADYCYJNOŚĆ
FANTAZJA   TALENT   UMIEJĘTNOŚĆ
ORYGINALNOŚĆ   WYOBRAŹNIA   WYNALAZCZOŚĆ
PIÓRO   HULAJNOGA   REZOLUTNOŚĆ
HAKER   NOWATORSTWO   ŻBIK
ŚWIEŻOŚĆ   KULTURA   PRZEŁOMOWOŚĆ
KLASYCZNOŚĆ   CHRABĄSZCZ   NORMALNOŚĆ
ZESZYT   KONWENCJONALNOŚĆ   POWSZECHNOŚĆ
RUTYNOWOŚĆ   WIEDZA   WZORCOWOŚĆ
SZAFA   PIŁKA   BANALNOŚĆ   POWIEŚCI
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Jego móżdżkobiblioteka zawsze
robi wrażenie na Móżdżynce i Kikki.
Ściągnęli kilka tytułów z regałów
i zaczęli je przeglądać. Móżdżek
trzymał w ręku encyklopedię.
Klasnął w dłonie i...
– To by pasowało!
Wynalazca i innowator.

9
Kup książkę

Poleć książkę

