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Sevgili günlük,

Okulun ilk günü sınıfa girdiğimizde öğretmeni-

mizin bizim için hazırladığı sürprizi görünce çok 

şaşırdık. Sınıfımızın panosuna, üzerinde resimle-

rimiz olan büyük bir kartona, hepimizin hakkında 

bir sürü güzel şey yazmış. 

Çok mutlu olduk. Benim hakkımda ne yazdığını 

sonra söyleyeceğim... Sınıfımı ve arkadaşlarımı 

çok seviyorum. Bu sene okulumuzun son senesi, 

o yüzden biraz üzülüyorum. Ama, yine unutul-

maz bir yıl geçireceğimize eminim.
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İki senedir hepimizin en çok sevdiği ders: 

İlk senemizde bir dünya fikir ürettik. Akıcı, oriji-

nal düşünme teknikleri öğrendik. İkinci senemiz-

de ise sözel düşünme becerilerimizi geliştirdik. 

Aslında biz iki yıldır zekâmızı en üretken şekilde 

kullanmayı öğreniyoruz.

YARATICI DÜŞÜNME
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Bugün hepimiz neşeyle sınıfımıza girdik ve heye-

canla öğretmenimizi beklemeye başladık. 

Ege: Heeey! Unutmayın bilmeceler 
benden sorulur!

Sinan: Geçen seneyi unutmayalım 
arkadaşlar... Yılın sorusunu ben 
çözmüştüm.

Alp: Arkadaşlar bakalım bu yıl hangi 
bilmeceyi çözeceğiz.
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Bidigago 
bir gezegen

Sinan haklı, öyle olmuştu.

Öğretmenimiz ilk senemizde bize bir gezegen-

den bahsetmişti: Bidigago gezegeni, Geçen sene 

hepimiz gezegenin nerede olduğunu düşündük 

durduk. En çok da Sinan’ın aklını kurcaladı bu

getirmiş, sonunda Bidigago gezegeninin beyni-

mizin içinde olduğunu söylemişti.

soru... Bütün sene biriktirdiği ipuçlarını bir araya 
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Öğretmenimiz neden böyle bir şey yaptı diye 

sorgularken bize şöyle bir açıklama yapmıştı. 

“Düşüncelerimizin kaynağı beynimizdir. 
Her bir fikir beynimizde şekillenir. Siz 
Bidigago gezegenini beyninizde düşledi-
niz. Öyleyse o harika gezegen her birinizin 
beyninde bambaşka şekil ve güzellikte.
Umarım dünyamızın da Bidigago kadar gü-
zel olması için elinizden geleni yaparsınız.”

Neden bu kadar iyi hatırlayıp size aktarabili-

yorum biliyor musunuz? Çünkü ben iyi bir an-

latıcıyım. Öğretmenimizin panoda benim hakkım-

da söylediği buydu. Ben iyi bir anlatıcıymışım.
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İşte öğretmenimiz de geldi.

Merhaba çocuklar. Size hazırladığım 
sürprizi beğendiniz mi bakalım?

Evet

Eveeet
Evet

Evet

Hepimiz hep bir ağızdan "evet" dedik.



26

Öğretmenimiz, 

Sınıfta bir uğultu oldu. Yine kafamızda onlarca 

soru vardı.

Mine: “Öğretmenim yaşama nasıl 
uyarlayacağız,” dedi.

“Çocuklar bu yıl son senemiz. Artık hepiniz 
şekilsel ve sözel düşünme tekniklerini bili-
yorsunuz. Bu yıl her ikisini birleştireceğiz 
ve üretken düşüneceğiz,’’ dedi. “Düşündük-
lerimizi gündelik yaşama uyarlayacağız.”
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Öğretmenimizin cevap vermesine fırsat ver-

meden Ege ayağa kalktı.

 “Haydi bakalım öğrendiklerimizi 
hatırlayalım. Ama bu defa daha zor 
olsun, ne dersiniz fikrin ustaları?” 
dedi.

Ege: “Yaşasınnn! İcat yapacağız,” dedi.

Emre: “Ege icat çıkarma başımıza,” dedi.

Bütün sınıf kahkahalarla güldük. Öğretmenimiz 

de güldü.
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Bu bir daire!

Yok yok düğme...

Olur mu canım, fare...

İki ayak, 
on iki rakam: 
Buyurun size 
bir çalar saat!
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Hepimiz bu oyunu hatırladık. “Bir tane daha!” 

diye alkış tuttuk. Öğretmenimiz bir örnek daha 

vermek zorunda kaldı.

Bu bir daire!

Yok yok bir simit

Olur mu canım, 
tekerlek...

Bir tokmak, bir askı: 
Buyurun size bir davul!
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Sonra öğretmenimiz, “Haydi fikrin ustaları, şimdi 

sıra sizde. Kim denemek ister?” diye sordu. Zey-

nep hemen, “Ben ben öğretmenim, diye atladı. 

Defne, “Yaaa, ben bilezik yapacaktım,” diye 

mızmızlandı.

Bu bir daire

Yok yok boncuk...

Olur mu canım, kolye...

Kısalt ipi, ekle boncukları: 
Buyurun size bir bilezik!
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Alp, “Öğretmenim ben deneyebilir miyim?” diye 

sordu.

Ya da bir saat.... 

Veya bir 
duvar saati...

Vazgeçtim, 
bu bir saat kulesi!

Bu bir daire!
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Mine, “Öğretmenim benim de aklıma bir şey geldi, 

ben yapabilir miyim?” diyerek tahtaya yaklaştı.

Bu bir daire!

Yok yoook 
bovling topu...

Vazgeçtim, 
bu bir yüz...

İki kol, iki bacak: 
Bu bir oyuncak bebek!
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Bu da benim örneğim. Bir an evvel öğretmenimi-

ze göstermek için sabırsızlanıyorum.

Bu bir daire!

Yok yok bir tekerlek... 

Harika oldu, 
bu bir oyuncak...

İki ayak bir gaga, 
çok sevdim ben 

bu oyuncağı!


