YARATICI ÇOCUK YETİŞTİRME SANATI
Yaratıcılık Nedir?
Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni
fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Yaratıcı düşünme ise, akıcı ve esnek düşünme kabiliyetiyle
alışılmışın dışında özgün yaklaşımlar sergileyebilmektir. Başka bir deyişle varılan istasyon
değil seyahat etme şeklidir. Bu seyahat kişiye ilginç deneyimler kazandırabilir.
Çocuklarda yaratıcılık; düşünme ve problem çözme becerileri ile başlar. Çocuklar bunu oyun
oynarken, masal dinlerken ya da kumdan bir kale inşa ederken yaparlar. Yetişkinler ise bunu
bir kitap okurken ya da bir seyahat planlarken yapmaktadırlar. Yaratıcı birey yetiştirme önce
aileden sonra çevre ve eğitim sisteminden başlamaktadır.
“Gerçek keşif, yeni diyarlar bulmak değil, farklı gözlerle bakmaktır.”
Marcel Proust
Çocukların Yaratıcılığını Geliştirmede Anne ve Baba Tutumları Nasıl Olmalıdır?
Çocukların

potansiyelini

tam

olarak

gerçekleştirebilmesi

ve

yaratıcılığını

geliştirip

sergileyebilmesi için ailelerin yaklaşımları çok önemlidir. Yaratıcılığın gelişimdeki en önemli
adım ise çocuğa gerçek ilgi, saygı ve kabulün gösterilmesidir. Gerçek ilgi, saygı ve kabul ile
bunların sonucunda kendilerinde gelişen olumlu benlik saygısı sayesinde çocuklar karşılıklı
saygı ve desteği öğrenebilirler, potansiyellerini gerçekleştirirken karşılaşacakları güçlükleri
göğüslenme kuvvetini kendilerinde bulabilirler.
Çocuklara saygı göstererek onların yaratıcılığını geliştirmenin bir diğer yolu da onları fazla
eleştirmemektir. Anne-babaların çocuklarının yanlışlarına hoşgörü göstermelerinde yarar
vardır. Çocuklar mükemmeli yakalamak için baskı altında olmadıkları zaman, yanlış
yapmaktan korkmazlar ve böylece denemek için cesarete, yaratıcı olmak için ise daha fazla
enerjiye sahip olurlar.
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Çocukların anlattıkları muhakkak dikkatle dinlenmeli, yanlışta olsa da değer verilmelidir. Çünkü
çocuklar yaptıkları ve düşündükleri konular hakkında anne-babaların ve büyüklerin olumlu
yargılarına ihtiyaç duyarlar.
Çocuk bir işi yaparken “öyle yapma, şöyle yap” gibi kesin konuşmalar yapmak yerine “Düşün
bakalım bunu başka türlü nasıl yapabilirsin ya da sence nasıl yaparsan daha uygun olur”
gibi ucu açık sorularla sorunun çözümünü kendisinin bulması sağlanmalıdır.
Ona seçim hakkı verilmelidir. Seçim hakkı verilen bireylerin kendi kendilerine düşünme ve
karar verme becerilerinin geliştiği görülmektedir. Örneğin; “Bugün hangi kazağını giymek
istersin?” diye sormalısınız.
Çocuklarda yaratıcılığı artıran diğer yaklaşım ise anne-babaların çocuklarıyla birlikte çeşitli
etkinlikler yapmaları için zaman ayırmaları ve onlarla öğretici, etkin bir iletişim kurmalarıdır.
Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Etkinlik Önerileri…
*Çocuklarınıza hayal güçlerini arttıran hediyeler alabilir, bu hediyelerle oyunlarında onlara eşlik
edebilir ve birlikte oyun senaryoları hazırlayabilirsiniz.
*Hikaye anlatımlarına dahil olabilirsiniz; bir hikayeye başlatıp devamını ondan bekleyebilirsiniz.
Hikayenin gidişine göre çocuğunuzun iç dünyasını görme fırsatınız olabilir. Ayrıca size istediği
kadar farklı hikayeler anlatabilir.
*Evde işe yaramadığını düşündüğünüz kolileri, metal kutuları artık materyallerle (ip, düğme,
kuruyemiş kabukları, boncuk, kumaşlar, renkli kağıtlar, ambalaj kağıtları, simler, alüminyum
folyo vs.) kaplayarak yeni bir oyuncak, oda süsü vs. yapabilirsiniz. Artık materyaller kullanırken
çocuğunuz daha özgür olduğunu düşünür. Bu da daha yaratıcı olmasını sağlar.
*Gelişmiş hayal güçleri ile araştırma, gezi, gözlem, deney yapmaya teşvik edebilir, yeniliklere
açık olup farklı çözüm yolları geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.
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Değerli velilerimiz; günümüz dünyasında insanlar hayatın karmaşık sorunları ile başa çıkmanın
bilinciyle hareket ederken, bir taraftan da toplumun gelişen ve değişen dünyasına ayak
uydurarak yapıcı ve yaratıcı bireylerin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Yaratıcı bireylerin
gelişmesindeki ilk ve en önemli ortam da ailedir. Bu nedenle çocuklarınızın yaratıcılığını
geliştirmek için sizlerin tutum ve yaklaşımları; onların, dolayısıyla da toplumun gelişimine
doğrudan yön verecektir. Unutmayın ki, uygarlığın yolu yaratıcılığın taşları ile örülüdür.
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