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Sevgili günlüğüm,

Tekrar merhaba, benim fikir arkadaşım… 

Hatırlarsan öğretmenimiz geçen sene verdiği 

ödevleri birlikte yapmamız için senin, benim fikir 

arkadaşım olacağını söylemişti. Bana çok saçma 

gelmişti. Bunu sana o gün de söylemiştim. 

Bir defter nasıl fikir arkadaşı olabilirdi ki! Ödev 

olan sendin bana yardım edecek olan da sendin, 

bana nasıl yardım edecektin bir türlü anlaya-

mamıştım. Artık biliyorum. Sen benim fikrimsin... 

Yazdıklarımsa aklım.
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Geçen sene ‘Yaratıcı Düşünme’ dersinde düşün-

celerimizi resimleyerek ve  resimleri yorumlaya-

rak şekilsel düşünme egzersizleri yaptık. Akıcı, 

esnek ve orijinal fikirler ürettik. Fikirlerimizi daha 

ayrıntılı düşünerek detaylandırdık ve zengin-

leştirdik. Tabii ki tüm bunları binbir çeşit oyun 

oynayarak yaptık. Hem çok eğlendik hem de bir 

dünya fikir ürettik. Yetmedi, kendi alfabemizi 

oluşturup yeni bir dil ürettik.

Bidigago demişken Bidigago gezegeninin nerede 

olduğunu hâlâ merak ediyoruz... Bu sene öğrene-

bileceğimize inanıyorum.
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Bugün derse girdiğimizde öğretmenimiz, 

“Çocuklar bugün düşüneceğiz,” dedi.
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Bu ders hâlâ çok garip. Geçen sene ‘Yaratıcı 

Düşünme’ derslerinin olduğu günü iple çekerdik. 

Acaba bu sene neler yapacağız? Oynadığımız 

oyunları hatırlıyorum da hem eğlenmiş hem de 

bir sürü yaratıcı zekâ egzersizi yapmıştık. İşle-

diğimiz son derste hepimiz kendi robotlarımızı 

tasarlamıştık. Öğretmenimiz sınıf kapısının 

yanındaki panoda tasarladığımız robotları ser-

gilemişti. Okulda herkes bizi konuşmuştu.
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Hii!.. 

Acaba benden mi bahsetti? 

Ne yani, şimdi ben düşünmüyor muyum? 

Ayrıca yüzmeyi tercih ederim. Neyse en iyisi 

derse doğru yüzeyim.
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Ege işte, Defne ile uğraşmasa olmaz.
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Oh! Ne güzel, ilk günden kafamız karıştı bile. 

Hepimiz şaşkın şaşkın birbirimize baktık. 

Kimsenin bulamadığı şeyleri bulacağız öyle mi?

Heyecanlanmaya başladım. Harika! Özlemişim 

ben bu dersi.

Öğretmenimiz tahtaya bir soru yazdı. Hepimiz 

soruyu günlüklerimize yazıp yanıtlayacak, sonra 

da sınıfta paylaşacağız. 

Tam beş dakika süremiz var.
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Başka bir şey söylese şaşardım. Defne sınıfımızın 

en süslü kızı. Bu sene biraz boyu uzamış ama 

hâlâ aramızda en kısa olan o.

ve muzip muzip gülümsedi.
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Sıra Alp’e gelmişti. Ama o başını defterinden 

kaldırmıyordu. Ona baktığımızı fark edince, 

Vay be! Tam tamına on dört tane yazmış. He he 

biz daha birer tane söyledik.

Öğretmenimiz hepimizin fikirlerini çok beğendi 

ama "Aferin" i Alp aldı. 
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Oyun hamuru ile yapılabilecek şeyleri söylerken 

akıcı, esnek ve orijinal düşünmüşüz.
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