
 Космічний.  
 манускрипт.

 Оригінальні ідеї з Креативної лабораторії.



Відліт на Космічну базу

👈 Натискай сюди

http://www.youtube.com/watch?v=Tjou41QErx0


 Розминочна вправаі 
Слухаємо уривок пісні.
Під настрій музики пишемо на листочках
свої ім’я та прізвище.

Музика буде змінюватися.
А ми писатимемо ім’я та прізвище знову, 
але тепер під інший настрій ;) 



 Результати.  
Музика №1: Сергій Бабкін - Хто далі йде

Музика №2: Едвард Гріг - Ранок

Музика №3: ПАТРОНИЧІ - Поки молоді



 Гра №1і 
Космічний символ

❓Беремо будь-яке питання (приклад:
Що ми можемо зробити нового на карантині?)

❇Беремо незрозумілий символ, напр. ієрогліф
❇Придумуємо асоціації, які виникають від символу



Приклади ієрогліфів



 Що можна зробити нового на карантині?.

💃зайнятись балетом
🛹їздити на самокаті по місту і сповіщати громадян про новини
🌚танцювати зі своєї тінню
😎створити свою віртуальну копію і гратись з нею, виводити її на вулицю
🏠побудувати халабуди
💆помити голову і переміряти всі сережки
👨👩👧👦подружитись з рідними
🐎катати на спині дітей і тварин
🏗збудувати подушкову фортецю
🙋створити близнюка в фотошопі



 Гра №2і 
Викривлення реальності

💜Беремо будь-який проєкт (прикл. ФРІ-табори):

❇Переносимо проєкт  у різні епохи. 
    Як тепер він виглядатиме❓
❇Заміняємо важливий елемент проєкту. 
   Як тепер він виглядає❓
❇Перебільшуємо елемент проєкту. 
   Як тепер він виглядає❓



 Як виглядатимуть ФРІ-табори?.

🤫замість комунікації — спілкування жестами і гра в мовчанку
🤝великі казани — приходили б люди з ближнього села, ми їх готуємо, а вони 
залишають продукти 
🌊табір "Хвилю" перенести в період засухи і суть табору — знайти хвилю
🦲організатори табору-таємні і не видають себе
🔥жити в печерах, смажити курку на вогні
🌆провести табір в центр міста



Як виглядатимутьФРІ-табори... Як виглядатимуть ФРІ-табори?.

🏘кількасот учасників. Створюється фрішне селище
👨🏫тепер в кожному наметі живе лектор, який розказує тобі лекції вранці
🚗замість наметів — машини і мотоцикли
🌋підніматися не на Говерлу, а на Еверест
⚔замість цінностей — тоталітарний табір
🏝підготовка юного козака — табір на о.Хортиця
🥳на таборі лише учасники. Вони самі складають програму і роблять, що 
хочуть 



 Гра №3і 
Космічне зіткнення

❇Беремо два різних слова-іменника.
❇Поєднуємо ці два слова так, щоб вийшла 
ідея нового проєкту.



 Зіткнення слів.
         
🤸♀каремат+корова🐄
тренінг з вивчення мови корів. Скласти каталог їхнього мукання і 
налагодити з ними контакт, щоб більше дізнатись про життя корів

🚑реанімація+любов❤
жива бібліотека — зустрічі з людьми, у яких не склалось з коханням, щоб 
дозволити їм знову повірити в любов

🌊море+книга📖
Інтерактивний освітній квест під водою

🌱трава+акумулятор🔋
виставка ретро-машин з рослинами всередині них



 Зіткнення слів.

🎡гойдалка+верба🌳
майстер-клас з плетіння гойдалок з верби

🤸♀зарядка+котики🌿
займаючись спортом, люди вилазять на драбину і зрізають гілки 
з котиками 

🛌подушка+лампа💡
старі подушки з лікарень спалюють і з тепла добувають енергію

🦷зуб+коробка📦
зубна фея ФРІ — діти обмінюють молочні зуби на значки ФРІ



 Віртуальні кімнати відгуків. 







Повернення на Землю

👈 Натискай сюди

http://www.youtube.com/watch?v=brDwRLQrCyA



