
 
Değerli Anne ve Babalar , 
Tüm anne babalar, hayal gücü geniş, orijinal fikirlere sahip, olaylara ve durumlara çok 
yönlü bakabilen, sorgulayan, araştıran, yenilikçi ve bir sonuca birçok yoldan ulaşabilen 
çocuklar yetiştirmek isterler. Bu özelliklere sahip çocuklar yetiştirmenin  yolu, onların 
yaratıcılıklarını desteklemek ve geliştirmektir. Bu ayki bültenimizde çocuğunuz 
yaratıcılığını geliştirmek için neler yapabileceğiniz hakkında bilgiler bulacaksınız. Sizlere 
yararlı bir bülten olması dileğiyle...                                                                                                          
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YARATICILIK NEDİR ? 

Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme 
ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü 
şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir.Yaratıcılık günlük olaylara ve 
nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmektir. 
Yaratıcılık, olağan, günlük şeylerin özel olmasını, özel şeylerin de daha çok günlük hayata 
girip doğal şeyler olmasını sağlar. 

 



YARATICI KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

• Araştırmacıdırlar • İç disiplinleri vardır 

• Soru sorarlar • Özel ilgi alanları vardır 

• Hayal güçleri yüksektir • Meraklıdırlar 

• Sezgileri güçlüdür • Açık fikirlidirler 

• Orijinaldirler • Bağımsızdırlar 

• Beceriklidirler • Eleştiricidirler 

• Enerjiktirler • Kalıplardan uzaktırlar 

 

YARATICILIK EĞİTİMİ NEDEN GEREKLİDİR ?  

Doğuştan getirilen bir yetenek olan yaratıcılık öğrenilebilecek bir özellik değil 
desteklenip, geliştirilecek bir yetidir. Doğumdan itibaren uygun bir fiziksel çevre, 
çocuğa göre hazırlanmış destekleyici bir program ve bu alanda özenle 
yetiştirilmiş kişiler ile bu yeti geliştirilebilir. 
Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek önemlidir çünkü böylece çocuğunuz ; 
 

 Karşılarına çıkan güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bulabilir, 
 

 Her şeyi merak ederek, sorgulamaya ve araştırmaya yönelir, 
 

 Hayal güçleri genişler, 
 

 Yeni ve değişik buluşlar ortaya koyar, 
 

 Bir konu üzerinde ilgi ve dikkatini uzun süre tutabilir, 
 

 Ayrıntılara dikkat eder, 
 

 Kendisine güvenir, 
 

 Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilir  
 

 Yeniliklere açık, yeni yaşantılar denemeye cesaretli olur. 
 
 



ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN ORTAYA ÇIKMASINI 

ENGELLEYEN TUTUMLAR 

• Çocuğun oyunlarına müdahale etmek 

• Çocuğun yaptığı resim vb. faaliyetleri eleştirerek 

“Doğrusu budur. “ demek 

• Çocuğun hayal dünyasıyla alay etmek, küçümsemek 

• Çocuğu, hiç yeteneği olmayan bir yöne zorlamak, bu 

konuda baskı uygulamak 

• Çocuğu yaptıklarından dolayı sürekli eleştirmek  

• Çocuğu belli kalıplara sokmaya çalışmak  

 

 

ÇOCUKLARDA YARATICILIĞI GELİŞTİRMEK 

Anne babalara çocuklarının yaratıcılıklarını geliştirmek için öneriler ; 
 

 Çocuğunuza yaratıcı örnekler verin,düşünme ve hayal kurması için fırsatlar 
hazırlayın 

 
 Bir problemle karşılaştığında bunun birden fazla çözümü olabileceğini öğreterek 

yaratıcı yöntemler geliştirmesini sağlayın 
 

 Çocuğunuzu fikirlerini şekillendirmeleri için cesaretlendirin ve yaptıklarına saygı 
duyun 

 
 Ev işleri ile ilgili küçük sorumluluklar verin 

 
 Yaratıcılığını geliştirecek oyuncaklar seçin.İşe yaramayan malzemeleri çocuğunuz 

için biriktirin ve bunları kullanması için onu teşvik edin 
 

 Çocuğunuz için, yakın ve uzak çevresini tanımasına fırsat verici geziler düzenleyin; 
çocuğa neye bakması, neyi görmesi, neyi duyması gerektiği konularında ona yol 
gösterici olun ve böylece çocuğunuzun, yaratıcılık için çok önemli olan gözlem 
yapma yeteneğinin gelişmesini sağlayın 

 
 Çocuğunuzun fikirlerini çok fazla eleştirmeyin, hayal gücüyle yaptıklarına 

müdahale etmeyin ve başka çocuklarla kıyaslamayın 



 Çocuğunuza, kendi düşüncelerini geliştirmesini sağlayacak açık uçlu sorular sorun. 
(Sence daha başka nasıl bir yol olabilir? , Böyle yaparsak ne olur? ...) 

 
 Çocuğunuzun düşüncelerine değer verin ve kendi düşüncelerini ifade etmesi 

yönünde onu destekleyip cesaretlendirin 
 

 Çocuğunuzun dünyasını mümkün olduğunca çok uyaranla zenginleştirin. 
 

 Çocuğunuzun yaptığı etkinliği bitirmesi için acele ettirmek ya da etkinliğin sadece 
sonucuna önem vermek yerine süreci vurgulamak, çocuğun yaptığı etkinliğin sonucu 
ile ilgili endişe duymasını engelleyeceğinden kendini daha yaratıcı yollarla ifade 
edebilmesini sağlar. 

 
 Çocuğunuzun sonu gelmeyen sorularına sabırla, onun anlayabileceği düzeyde ve 

doğru bir şekilde cevap vermeye özen gösterin.                                                            
 

 
 
“ İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin, Yapılmasını 
istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran 
bırakacaklarını görün. “ 
                                                                                           General George S. Patton 

 

 

 

KAYNAKÇA  

Robert Alan Black ; Kırık Mum Boyalar , Nobel Yayınları , Ankara 2003 
Dorothy G. Singer & Jerome L. Singer ; Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi , 
Gendaş Kültür , İstanbul 1998 
www.anneyiz.biz 
 


