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Yaratıcı düşünen insanlar detaycıdır. Onlar için 

bir daireden yola çıkarak çizdiği bir yüz, sade-

ce bir yüz değildir. Bu yüz saçları dağınık, gözleri 

gülen, dudakları kıvrımlı, mutlu bir yüz olabilir. 

Hatta burnunun ucuna bir ben yerleştirip, bir anda 

koca bir gülümsemeden ironi yaratabilirler. 

ASLA SADECE DEĞİL...

Simit
Bilezik

Çocuk 

Kova Demlik

TabakMeyveYüz

Sepet

GezegenTekerlek

Saat

Yandaki daireleri kullanarak bu kelimeleri 
nasıl çizerdin?
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Yaratıcı düşünen insanlarla sohbet etmek çok ke-

yiflidir. Size bir şey anlatırken verdikleri örnek-

ler ve yaptıkları benzetmelerle ifadelerini zen-

ginleştirirler. Onlar sadece özgür değil; kuş gibi 

özgürdürler. Kural koymaya kalkmayın sakın! 

Kendilerini kafesteki bir kuş gibi hissedebilirler!

GİBİSİ ASLINDAN GÜZEL

Kuş gibi
Özgür

Kafes te 
Gökyüzünde

Uçuyor
Çırpınıyor

- Kuş gibi özgür

- Kuş gibi kafes te

- Kuş gibi uçuyor

- Kuş gibi çırpınıyor

- Kuş gibi 
gökyüzünde

#HadiKendiniÖzgürBırak!
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Dün gibi

Taş gibi

Altın gibi
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Devam et!

Bir restoranın en arka masasında, genç bir ka-

dın oturuyor. Kadın kahve içmekte ve ara sıra 

gözyaşlarını silmektedir. O sırada telefon çalar 

ve kadın çantasını alır, apar topar restoranı 

terk eder. Ve tabii ki yaratıcı düşünen biri, ka-

dının neden ağladığından neden restoranı terk 

ettiğine kadar binbir senaryo üretebilir. Hatta 

“Bu kadın kimdir? Neden oradadır? Neden ağ-

lıyordu? Kiminle konuştu?” sorularının cevabı-

nı bile bilebilir.

DURUM
SENARYOLARI
#RestorandakiKadın
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Yaratıcı düşünen insanlar esnek düşünürler. 

Aynı şekli kullanarak onlarca nesne üretebilirler.

BİR ŞEY AMA NE?

Yuvarlak sana ne hatırlatıyor? 

Bir düşün bakalım!
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ART IK DEĞİL
Bir fikir, bir fikir daha, neler olur neler bir 

düşünmeye başla… Daire ortasına konulan bir 

noktayla yastık oluverir. Belki de iki küçük 

yuvarlak çizmiş olsaydınız bir düğme olacaktı. 

Hatta bu küçük yuvarlakları ufak çizgi darbe-

leriyle birer göze çevirebilirdiniz. İlk fikrinize 

yenilerini ekleyerek resminizin ilginç ve heye-

can verici olmasını sağlayabilirsiniz. 

Daire mi? Hayır, 
yastık.

Yok, yok!
O kocaman bir 

böcek!

#DahaFazlasınıYapabilirsin!
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Elma 
mı?

Çatal 
mı?

Şapka 
mı?


