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gösterilen 
yerden 
delerek 
anahtarlık 
haline 
getirilebilir!

Tasarımcı Öğretmenim www.tasarimciogretmenim.com

https://www.girisimciogretmen.com/Store/UserStore?UsersProfileUserID=32
http://www.tasarimciogretmenim.com/


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.
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Dünyanın hakimi 
olsaydın neler 

yapardın?

Çok önemli bir işin var. Yolda 
giderken sel sularının 

köprüyü yıktığını gördün. 
Karşıya geçmek için neler 

yapardın?

Bir bilim adamı olsan 
ne icat ederdin? 

Niçin?

Bisikletle giderken aniden 
havalandın ve uçmaya 

başladın. Nereye gidiyorsun? 
Neler görüyorsun? Yere nasıl 

ineceksin ve geriye nasıl 
döneceksin?

Sen bir kar tanesisin. 
Nasıl oluştun, yeryüzüne 

nasıl indin ve neler 
görüyorsun, bize anlat.

Aynı dili konuşmayan 
iki kişi nasıl anlaşır?

Plajda kumları 
kazarken bir define 
buldun. Bu define 

nedir? Ne yapardın?

Yeni doğmuş bir 
bebeksin. Neler 

gördüğünü anlat.

Bir sabah uyandığında 
büyük bir insanın 

vücuduna sahipsin. Ne 
yapardın?

Yolda yürürken bir kuş 
tüyü buldun. Sence o tüy 

nereden geldi ve 
başından ne maceralar 

geçti?
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Sen, bir çocuğun en 
sevdiği oyuncağısın. 

Hayatını anlat.

Sen, mutsuz bir prens 
/ prensessin. Neden 

mutsuzsun?

Duvarda asılı bir 
resimsin. Kimin 

evindesin ve neler 
görüyorsun?

Evsiz bir insanın bir 
gününü anlat.

Dünyayı köpekler 
yönetecek olsaydı 

neler olurdu?

Ayakkabıların 
konuşabilseydi neler 

söylerdi?

Balıklar karada, 
köpekler denizde 

yaşasaydı ne olurdu?

Renkler olmasaydı 
dünya nasıl bir yer 

olurdu?

Çatal çok ağır olsaydı ne 
yapardık?
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Yağmur ve kar, 
gökyüzünden değil 
de yerden yağsaydı 
nasıl olurdu?
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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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