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40 scamper
sorusu!
Kesip 
gösterilen 
yerden 
delerek 
anahtarlık 
haline 
getirilebilir!
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Scamper nedir?
SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde 

hareket etmemizi sağlar. Çocuklara 
düşüncelerini değiştirmeleri ya da 

birleştirmeleri konusunda adım attırarak 
yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko´ya
göre SCAMPER´ın felsefesi şudur: Her fikir 

varolan başka bir fikirden doğar
SCAMPER okulöncesinden başlayarak her 
düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. 

SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen 
düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek 

bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu 
nesne değiştirilip geliştirilir. Bunun dışında 

öykü, masal ya da şiirlerde kullanılabilir. 
Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur.
Sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı 
bir şekilde onun düşünmesini sağlar. Bu 

sorular bir anlamda farklı düşünme 
becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir 
güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip 
onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Bu 
sorular çocukların yaratıcılıklarını ve kendi 

görüşlerini geliştirmeleri için 
gereksinimlerine uygun pratik yapma 

olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve 
kalıpları yıkmayı öğretir.

Tasarımcı Öğretmenim www.tasarimciogretmenim.com

http://www.tasarimciogretmenim.com/


Denizde bir balıksın. 
Balıkçının olta attığını 

görüyorsun. Her an 
oltaya takılabilirsin. 

Ne yapardın?

Dünyanın en güçlü 
teleskopunu yaptın. 

Neler görmek isterdin?

Bir uzay yaratığı olsaydın 
ve Jüpiter’de yaşasaydın, 

gezegenine gelen 
insanlara ne göstermek 

isterdin?

Ormanda yaşayan bir 
hayvan olsaydın, hangi 
hayvan olmak isterdin? 

Niçin?

Uzaylı bir arkadaşınıza 
mektup yazsanız ne 

yazardınız? Mektubu 
nasıl gönderirdiniz?

Yanardağlar niçin patlar?

Eve geldin ve en sevdiğin 
kitabını kardeşinin 

yırttığını gördün. Ne 
yapardın?

Kirlenen dünyamızı nasıl 
temizlerdiniz?

Gökyüzünde olsaydınız, 
ne olmak isterdiniz? 

Niçin?

Ayşe ile Ali ormana piknik 
yapmaya gittiler. Her yer çok 

güzeldi. Hemen oturup, 
piknik sepetini açtılar. Bir de 

ne görsünler! …….
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Sence güzel bir gün nasıl 
olur? Anlatır mısın?

Dünyanın herhangi bir 
yerinde yaşama şansın 
olsaydı nereyi, neden 

seçerdin?

Şu anda en çok yapmak 
istediğin şey nedir?

Başka birisi olabilseydin, 
kimin yerine geçmek 

isterdin? Neden?

Herhangi birisini kardeşin 
olarak seçmek isteseydin, 
kimi seçerdin? Neden?

Hangi masal kahramanını 
kardeş ya da ağabey 

olarak seçerdin? Neden?

Evde hangi hayvanı 
beslemek isterdin? 

Neden? Ona hangi ismi 
verirdin?

Çok değişik bir 
hamburgeri nasıl 

yapardın?

Bir dağın tepesinde 
tırmanıyorsun. Neler 

gördüğünü anlat.

Ay neden bazen büyük, 
bazen de küçük görünür?
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Ağaçların yaprakları 
sonbaharda niçin 

dökülür?
Kunduzlar niçin baraj 

yaparlar?

Güneş neden her zaman 
doğudan doğar, batıdan 

batar?
Dünya niçin döner?

Neden bazı bulutlar gri, 
bazıları beyazdır?

Rüzgar niçin eser?

Nehirler neden akar?
Denizlerde niçin dalga 
olur?

Ağaçlar nasıl büyür?
Uzayda bir gezegen 
bulsan ona hangi ismi 
verirdin?
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İnsanları neler mutsuz 
eder?

İyi bir arkadaş nasıl olur?

İyi bir öğretmen nasıl 
olur? İyi bir insan nasıl olunur?

Büyüyünce ne olmak 
istersin? Niçin?

İki kafan olsaydı neler 
yapardın?

Dört elin olsaydı neler 
yapmak isterdin?

Görünmez olsaydın neler 
yapardın?

3 dilek hakkın olsaydı 
neler dilerdin?

Güzel bir şapkan var. 
Normal kullanımı dışında, 
onunla neler yapmak 
isterdin?

Tasarım
cıÖ

ğretm
en

im
w

w
w

.tasarim
cio

gretm
e

n
im

.co
m

http://www.tasarimciogretmenim.com/


Çalışmamızı indirdiğiniz için teşekkürler!

Kullanım Koşulları

İçerik sadece kişisel ve sınıf kullanımı
içindir.
Başkaları ile paylaşmanız gerektiğinde 
lütfen www.tasarimciogretmenim.com
veya girişimcioğretmen.com tasarımcı
öğretmenim mağazasından indirilmesini 
sağlayın.
İçeriğin kendisi ve hiçbir parçası
değiştirilip ana mecrası dışında 
yayınlanamaz, satılamaz ve kaynak 
belirtmeden görsel şeklinde paylaşılamaz.
Her türlü soru görüş ve öneriniz için 
bilgi@tasarimciogretmenim.com a mail 
atabilirsiniz. 
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