
 
 
 
 
 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak ‘’Kış Okulu ve Yaz Okulu’’ şeklinde 

gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme aktivitelerine ilişkin gözlemlerimiz bizlere özellikle 

okulları sevmeyen ve arkadaşlarıyla sosyal uyumda sıkıntı çeken çocukların, bu okullar ve 

aktiviteler sayesinde artık okulu daha çok sever hale geldiğini, arkadaşlarıyla daha uyumlu 

olduğunu ve varsa şiddet eğiliminin azaldığını, bu çocukların kendini ifade etme ve iletişim 

becerilerinin daha iyi bir hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, bilim 

kampı olarak gerçekleştirilen biyoloji odaklı zenginleştirme aktivitelerinin, öğrencilerin 

biyolojiye karşı ilgilerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (Sezen Vekli, 2013). Aynı 

şekilde Bilim Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirilen ve kapsamında drama, model yapımı, gezi 

gözlem ve proje tabanlı öğretim etkinlikleri gibi birçok bilimsel etkinliğe yer veren başka bir 

projede de, öğrencilerin görüşlerine başvurulduğunda hiçbir öğrenciden olumsuz geri dönüt 

gelmediği, eğlenerek öğrendikleri için mutlu oldukları ve uzun süren etkinliklere rağmen 

sıkılmadan katıldıkları rapor edilmiştir (Buluş Kırıkkaya, Bozkurt ve İmalı, 2011). Küçük 

Bilginler Bilim Okulu olarak gerçekleştirilen başka bir zenginleştirme projesinde de yine, 

projenin değerlendirilmesi yapılmış ve öğrencilerin %97,6’sının bu zenginleştirme okulunu 

faydalı bulduğunu burada birçok yeni bilimsel bilgi öğrendiğini ve yaratıcı düşünme 

becerilerinin geliştiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %95,1’i zenginleştirme etkinliklerini 

içeren bu okulun eğlenceli olduğunu, birçok ders ile ilgili konuyu ve okulda yapmadıkları 

etkinlikleri içerdiğini ve iletişim kurma becerilerini geliştirerek yeni arkadaşlar edinmelerine 

imkân sağladığını belirtmiştir. Ayrıca yine katılımcıların %95,1’i bu tür okulları ve etkinlikleri 

arkadaşlarına da önerdiklerini ifade etmiştir. Öğrencilerin %92,7’si bu okulun teknolojiyi 

kullanma becerilerini geliştirdiğini düşünürken, %90,2’si burada bir şeyler öğrenmenin zevkli 

olduğunu ve bu tür bir programa tekrar katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Katılımcı 

öğrencilerin % 95,1’i bu süreçte iletişim becerilerinin geliştiğini, %90’ı ise bilime olan 

ilgilerinin arttığını belirtmişlerdir. % 87.8 oranında katılımcılar, bu tür programların gördükleri 

derslerle günlük hayatı ilişkilendirmelerini sağladığını ve problem çözme becerilerini 

geliştirdiğini söylemişlerdir. Değerlendirme formundaki programla ilgili olumsuz önermelere 

öğrencilerin büyük çoğunluğu katılmadığını ifade etmiş, öğrencilerin %14,6’sı ise sportif 

etkinliklere de yer verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir ( Marulcu, Saylan ve Güven, 2014). 

İnsanın gelişmesinin temelinde BEDEN-RUH VE AKIL üçlüsünün önemini bilen bir kurum 

olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Florya ve Kadıköy yerleşkelerinde KIŞ 

Okullarını açacaktır. Program aşağıdaki gibidir: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

PSİKO + LOJİ = PSİKOLOJİ(psyche) (logos)Psikolojiye dair ilk izler başta Aristo olmak üzere 

eski Yunan filozoflarının yaşamın doğası'na dair bıraktıkları yazılara dayanıyor. 

Aristo'nun psyche yani psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim 

Yunanca'ya zihinanlamında kazandırılıyor. Psikoloji kavramı ise, işte bu psiko terimiyle, 

Yunanca'da bilim anlamına gelen lojiteriminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Yani ZİHİN BİLİM! 

Çocuklar için psikoloji Dersinin temel amacı psikolojinin ne olduğu, temel konuları, 

kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı 

olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

HAFTA İçerikler Salon 

 

I.HAFTA 

(10.10.2015) 

PSİKOLOJİ  

 Psikoloji nedir? 

 Bilim olarak psikolojinin ilk doğuşu 

 Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı 

 Günümüzde psikoloji 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

II.HAFTA 

(17.10.2015) 

PSİKOLOJİNİN TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI 

 Biyolojik Psikoloji 

 Evrimsel Psikoloji 

 Sosyal Psikoloji 

 Bilişsel Psikoloji 

 Klinik Psikoloji 

 Danışmanlık Psikolojisi 

 Deneysel Psikoloji 

 Gelişimsel Psikoloji 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

III.HAFTA 

(24.10.2015) 

ZEKÂ 

 Zekâ nedir? 

 Zekâyı geliştirmek mümkün mü? 

 Zekâ testi nedir? Neyi ölçer? 

 Zekâ yaşı nedir? Neyi ölçer? 

 IQ ne demektir? 

 IQ testlerine güvenebilir miyiz? 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

 (31.10.2015) 

TATİL 

  KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

IV.HAFTA 

(07.11.2015 

 

ÖĞRENME 

 Öğrenme nedir? 

 Etkin öğrenme nedir? 

 Farklı öğrenme stilleri nelerdir? 

 Senin öğrenme stilin ne? 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 



 
 
 
 
 

 

V. HAFTA 

(14.11.2015) 

BEDEN DİLİ 

 Beden dili nedir? 

 Beden dilinin tarihi 

 Beden dili neden önemlidir? 

 Beden dilini anlamak 

 Beden dilini nelerde kullanırız? 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VI. HAFTA 

(21.11.2015) 

 

UYKU VE RÜYALAR 

 Uyku nedir? 

 Uykuya neden ihtiyaç duyarız? 

 Rüya nedir? 

 Rüyanın tarihçesi nedir? 

 Neden rüya görürüz? 

 Rüya çeşitleri nelerdir? 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VII. HAFTA 

(28.11.2015) 

 

DİL VE DÜŞÜNCE 

 Dil nedir? 

 Kaç tür dil vardır? 

 Düşünme nedir? 

 Düşünme hangi aşamalardan geçer? 

 Dilin Düşünceye etkisi nedir? 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VIII. 

HAFTA 

(05.12.2015) 

 

 

BEYİN ZİHİN VE DUYGU 

 Bilgiler beynimizde nasıl sınıflandırılıyorlar? 

 Sinir sistemimiz hayatımız boyunca yaşadığımız her anı tüm 

detaylarıyla saklı tutabilir mi? 

 Karşılaştığımız yeni nesneleri nasıl tanıyıp sınıflandırıyoruz? 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

IX. HAFTA 

(12.12.2015) 

 

 

STRES, KAYGI, DEPRESYON 

 Depresyon nedir? 

 Neden depresyona gireriz?  

 Stres nedir? Neler yüzünden strese gireriz? 

 Kaygı nedir? 

 Hangi durumlarda kaygı sorunu yaşarız? 

 Stres ve kaygı durumunu nasıl yok ederiz? 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

X. HAFTA 

(19.12.2015) 

 

TOPLUMDA İNSAN  

 Çevremizdeki Diğer İnsanları Neye Göre Yargılıyoruz? 

 Eğitimde iletişim yetersizliği 

 Kendisinden önce başkalarını düşünenler (altruizm) 

 Kimler Daha Yardımsever? 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 



 
 
 
 
 

XI. HAFTA 

(26.12.2015) 

 

 

SOSYAL PSİKOLOJİ DENEYLERİ  KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

XII. HAFTA 

(02.01.2015) 

 

 

SOSYAL PSİKOLOJİ DENEYLERİ  KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 



 
 
 
 
 

Ezbere dayalı olmayan, ‘’çağdaş bir eğitim’’ öğrencilerce kazanılması istenilen bilgilerin 

mutlak doğrular olmayabileceği, her bilginin ancak belirli varsayımlar altında doğru olabileceği 

kuşkusunun, kalıcı bir düşünce biçimi olarak öğrencilere verilmesi anlamına gelir. Bu özelliğe 

sahip okullarda öğrenciler, söylensin ya da söylenmesin her bilginin hangi varsayımlar 

olduğunda geçerli olduğunu öğrenmek yönünde daimi bir kuşkuya (bilimsel kuşku) sahip 

olmalıdır. Bu niteliğin en belirgin dışa vurumları yaratıcılık, buluşçuluk gibi özellikleridir 

(Titiz, 1997). 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl öğrencilerin günlük sorunlarını çözebilen ve toplumun 

ihtiyaçlarına katkıda bulunabilecek becerilere sahip olmasını gerektiren bir yüzyıldır. 

Literatürde bu beceriler 21.yy becerileri olarak ele alınmakta ve bu beceriler de (1) uyum sağ-

layabilme, (2) iletişim, (3) sıra dışı problemleri çözebilme, (4) kendi kendini yönetme ve 

geliştirme ve (5) sistemler çerçevesinde düşünebilme becerilerini olarak ifade edilmektedir 

(Bybee, 2010a; Windschitl, 2009). Bu beceriler ise disiplinler arası ve uygulamaya yönelik 

yaklaşımı içeren bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) gibi dört önemli alanın 

birbirleriyle entegrasyonunu içeren bir öğretim sistemi ile gerçekleştirilebilir. Bu dört disiplini 

ve konularını ayrı ayrı öğretmenin yerine, STEM uygulamada bunları birleştirerek birbirleriyle 

bağlantılı olarak öğretmeyi hedeflemektedir. 

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitimi, yeni bir paradigmadır. STEM 

eğitimi, çoğunlukla fen ve matematik disiplinlerine odaklanmakla beraber teknoloji ve 

mühendislik alanlarını içermektedir (Bybee, 2010b). Bireylere, disiplinler arası bakış açısı, 

bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen STEM eğitimi, bilimsel alanda önderlik ve ekonomik 

büyüme için önemli görülmektedir (Lacey ve Wright, 2009). STEM eğitimini yeni neslin hayatı 



 
 
 
 
 

daha iyi anlayıp yaşam standartlarını artırarak, dünyada neler olup bittiğini anlamak ve 

kendilerinin de hangi aşamada olduklarını fark edebilmek ve aynı zamanda iş imkânlarını 

artırmaları adına önemlidir. Pew Araştırma Merkezi tarafından American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) işbirliğiyle, 2000 yetişkin üzerinde yapılan araştırma sonuç 

raporuna göre; %79 yetişkinin, bilimin birçok insan için hayatı kolaylaştırdığını düşünmektedir 

ve %71’inin ise, bilime yapılan yatırımın başarılı sonuç verdiğini savunmaktadır (Funk, C. 

&Rainie, L., 2015) 

STEM; eğitim programını temel alarak öğrencileri dört disiplinde fen, teknoloji, mühendislik 

ve matematikte disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşımla eğitmeyi içermektedir. Bu dört 

alanı ayrı ayrı ve soyut olarak öğretmektense; STEM bu alanları gerçek-yaşam uygulamalarına 

dayalı olarak tutarlı bir biçimde ve bir bütün halinde öğretmek üzerinde durmaktadır. STEM’in 

amacı disiplinler arası işbirliğini sağlayarak tümevarım yaklaşımıyla öğrenmeyi 

gerçekleştirmektir (Smith, J. &Karr-Kidwell, P. 2000). STEM sadece disiplinleri bir araya 

getirmekle kalmamakta; aynı zamanda üzerinde çalışan kişi ve kurumları da bir araya 

getirmektedir. STEM, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı ve işbirlikçi 

çalışmaya dayalı yetenekler kazandırdığı gibi, okullar arası bağlantı kurma, geniş çalışma 

sahaları oluşturmakta ve küresel ekonomiye de katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’nin inovasyon kapasitesini arttırabilmesi için yüksek nitelikli Fen, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik işgücüne ihtiyacı vardır. Yirmibirinci yüzyılın değişen şart ve 

problemleriyle birlikte takım çalışması ve disiplinlerarası yaklaşımları doğuran bu ihtiyaç, 

gençlerimizi ve özellikle kız öğrencilerimizi erken yaşlardan itibaren STEM araştırmaları 

yapabilecek şekilde eğitecek öğrenme ortamlarının tasarımını ve bu tasarımları etkin şekilde 

kullanabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesini gerektirir (Çorlu, M., S.,2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

HAFTA İçerikler Salon 

   

I.HAFTA 

(10.10.2015) 

       Ve 

 II. HAFTA 

(17.10.2015) 

 

 

 Kuvvet nedir? 

 Sürtünme kuvveti nedir? 

 Sürtünme katsayısı nedir? 

 Tepki kuvveti nedir? 

 Farklı yüzeylerin sürtünme katsayılarının hesaplanması. 

 

 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

III. HAFTA 

(24.10.2015) 

 Moment nedir? 

 Denge nedir? 

 Denge şartları nelerdir? 

 Verilen cisimlerin yapılacak olan tahterevallide dengesinin 

sağlanması.  

 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

 

(31.10.2015) 

TATİL 

  

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

IV. HAFTA 

(07.11.2015) 

        Ve  

V. HAFTA 

(14.11.2015) 

 

 

 

 Gerilim nedir? 

 Direnç nedir? 

 Gerilim ve direnç birimleri nelerdir? 

 Ampul nedir? Nasıl yanar? 

 Gerilim ve akım arasındaki oran nedir? 

 Seri bağlı devre nasıl kurulur? 

 Seri bağlı devrede gerilim değeri değiştirilerek ampul parlaklığının 

gözlemlenmesi. 

 

 

 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VI. HAFTA 

(21.11.2015) 

 

 

 Ses nedir? 

 Ses nasıl oluşur? 

 İnsan hangi ses aralıklarını duyabilir? 

 Desibelmetre ile ses ölçümü yapılması. 

 Ölçülen değerlerin hangilerinin işitildiğinin tespit edilmesi 

 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VII. 

HAFTA 

(28.11.2015) 

GEZİ 

  

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 



 
 
 
 
 

     

     VIII. 

   HAFTA 

(05.12.2015) 

      ve 

IX. HAFTA 

(12.12.2015) 

 Madde nedir? 

 Maddenin halleri nelerdir? 

 Katı haldeki suyun hal değişimleri gözlenir. 

 Bu değişim sıcaklıkları ölçülür. 

 Suya tuz eklenerek bu değişim sıcaklıkları tekrar ölçülür. 

 Saf su ve tuzlu su hal değişim sıcaklıkları karşılaştırılır. 

 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

X. HAFTA 

(19.12.2015) 

 

 Bakteri nedir? 

 Küf nedir? Nasıl oluşur? 

 Küfün özellikleri nedir? 

 Ekmek ve peynirdeki küflerin analiz edilmesi. 

 Analizi yapıldıktan sonra değerlerin karşılaştırılması 

 Bakteri çeşitliliği incelenir ve sayılır. 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

XI. HAFTA 

(26.12.2015) 

 

GEZİ 
 

  

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

XII. 

HAFTA 

(02.01.2015) 

 

 

 Kalp nedir? 

 Kalbin görevleri nelerdir? 

 Nabız nedir? 

 Hangi koşullarda nabız sayısı değişir? 

 Farklı yaştaki insanların nabızları ölçülür. 

 İnsanların farklı koşullarda (spor yaparken, müzik dinlerken vb.) 

nabızları ölçülür. 

 Farklı koşullarda ölçülen nabız değerleri analiz edilir. 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk ilk eğitimini ailede alır. Çocuğun kişilik gelişiminde, olumlu davranış kazanımında, 

ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı, kendi kendine yetebilen, kendine ve yaşadığı dünyaya faydalı 

bir birey olarak yetişmesinde ailenin rolü önemlidir. Hızla gelişen dünyamızda, bilim ve 

teknolojideki gelişmelerle, toplumların aile ve çocuğa bakış açısı değişmektedir. Ailelerin, 

çocuk yetiştirme konusunda geleneksel tutumlardan uzaklaşması gerektiği görüşü tartışmasız 

bir şekilde kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, aileler de çocuklarını tanıma, çocuklarının 

gelişimini destekleme ve anne-babalıkla ilgili olumlu duygular geliştirme konusunda daha çok 

yardıma gereksinim duymaktadırlar. Son yıllarda, dünyada, aile eğitiminin önemi daha çok 

anlaşılmış ve bununla ilgili yapılan çalışmalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. Anne-babalık 

sürecinde ailelerin ilgi ve gereksinimlerini belirleyerek onlara bu yönde etkili eğitim 

programları sunmak için, İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi olarak Kadıköy yerleşkesinde kış 

okulu programımızda “Anne-Babalara yönelik olarak Psikoterapi Eğitimi” ile sizlerle 

birlikte olacağız. 

 

 



 
 
 
 
 

HAFTA İçerikler Salon 

 

I.HAFTA 

(10.10.2015) 

KUŞAKLAR ARASI FARKLAR 

 Sessiz kuşak 

 Baby boomers 

 X kuşağı 

 Y kuşağı 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

II.HAFTA 

(17.10.2015) 

VE 

 

AİLE İÇİ İLETİŞİM 
 Aile içi iletişim neden önemlidir 

 Ailelerin etkili bir iletişim kurmak için ne yapması gerekir? 

 Aile içi ilişkilerde dikkat edilmesi gereken noktalar 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

III.HAFTA 

(24.10.2015) 

 
 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

(31.10.2015) 

TATİL 

  KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

IV.HAFTA 

(07.11.2015 

 

AİLE MODELLERİ 

 Otoriter tutum 

 Serbest anne baba tutumları 

 İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumları 

 Dengesiz ve kararsız anne baba tutumları 

 Aşırı koruyucu anne baba tutumları 

 Reddedici anne baba tutumları 

 Mükemmeliyetçi anne baba tutumları 

 Güven verici, destekleyici aile tutumları 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

V. HAFTA 

(14.11.2015) 

EBEVEYN EĞİTİMİ / RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRLERİ  

 Ebeveyn İlgisini Arttırma 

 Komut (Emir) Eğitimi 

 Uyumsuz Davranışların Farklı Şekilde Takviyesi 

 Şekillendirme 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VI. HAFTA 

(21.11.2015) 

 

SEMBOLİK PARA EKONOMİSİ  

 Time-out 

 Beklenmedik Durum Yönetiminin Verimlilik Göstergesi 
 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 



 
 
 
 
 

 

VII. HAFTA 

(28.11.2015) 

 

AİLE MERKEZLİ TEDAVİ   

 Önemli Modeller ve Aile Faraziyeleri 

 Yapısal Aile Terapisi 

 Stratejik Aile Terapisi 

 Görevini Tam Yapmayan Aile Etkileşim Modelleri 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VIII. 

HAFTA 

(05.12.2015) 

 

 

AİLE MERKEZLİ TEDAVİ TEKNİKLERİ  

 Sözleşme 

 Paradoks müdahale 
 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

IX. HAFTA 

(12.12.2015) 

 

 

YENİDEN YAPILANDIRMA  

 İletişim becerileri eğitimi 

 Problem çözme eğitimi 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

X. HAFTA 

(19.12.2015) 

 

AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU VE OKULU REDDETME 

DAVRANIŞI  

 Saplantılı-zorlanmalı bozukluk 

 Diğer kaygı bozuklukları 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

XI. HAFTA 

(26.12.2015) 

 

 

OYUN TERAPİSİ  

 Oyun Terapisin Tedavi Edici Faktörleri 

 Oyun Terapisinin Etkisi İle İlgili Sonuçlar 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

XII. HAFTA 

(02.01.2015) 

 

 

AKRAN TEMELLİ MÜDAHALELER 

 Sosyal beceri eğitimi 

 Akran temasını artırmak 

 Akran eşleşmesi  

 Ortaklı akran aktiviteleri 

 

 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bu atölyede genel ritim çalışmaları temel alınarak ritim çalışmalarına tabi tutulan öğrencilerin, 

metelafon, kselefon gibi farklı aletlerle tanıştırılarak, sanat zevki kazanmaları 

desteklenmektedir. Verilen ritmi anlama ve çıkarabilme, yeni bir müzik aleti çalabilme 

öğrencilerin hem bilişsel hem duygusal hem de psikomotor olarak gelişimlerine katkı 

sağlayacaktır. Ritm ve Müzik atölyemizde öğrenciler; temel müzik bilgisi eğitimi alarak 

kazandığı müzik bilgisini enstrüman üzerinde uygulayarak, şarkılara enstrümanla eşlik edecek, 

grup halinde müzik yapacak, müzik dinleme alışkanlığı kazanarak, estetik yönlerini 

geliştireceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

HAFTA İçerikler Salon 

 

I.HAFTA 

(10.10.2015) 

 Temel müzik bilgisi 

 Ses, nota, vuruş, melodi kavramları 

 Melodik çalışmalar 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

II.HAFTA 

(17.10.2015) 

 Müziğe eşlik edebilme 

 Müziğin duyusal açıdan tanımlanması 

 Müzik eşliğinde duyu çalışmaları 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

III.HAFTA 

(24.10.2015) 

 Ritim bilgisi ve çalışmaları 

 Ritim çalışmaları için grup oluşturma ve adaptasyon 

 Grup çalışmaları 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

 (31.10.2015) 

TATİL 

 KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

IV.HAFTA 

(07.11.2015) 

   

 Orf çalgılarının tanınması 

 Çocuğun kendine uygun enstrümanı seçmesi 

 Farklı enstrümanlarla grup çalışmaları 

 Orf çalıgıları ile şarkılara eşlik edebilme 

 Repertuvar çalışmaları 

 Repertuvar çalışmaları 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

V. HAFTA 

(14.11.2015) 

 

 Beden perküsyonu nedir? 

 Farklı materyallerle ritim çalışmaları 

 Beden ve materyaller ile ritim çalışmaları  

 Ritim çalgıları ve beden perküsyonu eşliğinde repertuvar çalışmaları 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 



 
 
 
 
 

VI.HAFTA 

(21.11.2015) 

 Grubun yaş ortalamasına uygun şarkı seçimleri ve repertuvar oluşturma 

 Doğaçlama kavramı 

 Ritim ile doğaçlama çalışmaları 

 Orkestra bilinci oluşturulması 

 Repertuvar çalışmaları 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

VII. HAFTA 

(28.11.2015) 

Ve 

VIII. 

HAFTA 

(05.12.2015) 

 

 

 

 

 

 Beden ve materyaller ile ritim çalışmaları 

 Ritim çalgıları ve beden perküsyonu eşliğinde repertuvar çalışmaları 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

IX. HAFTA 

(12.12.2015) 

 

 

 Grubun yaş ortalamasına uygun şarkı seçimleri ve repertuvar oluşturma 

 Doğaçlama kavramı 

 Ritim ile doğaçlama çalışmaları 

 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

X. HAFTA 

(19.12.2015) 

 

 Ritim ile doğaçlama çalışmaları 

 Orkestra bilinci oluşturulması 

 Repertuvar çalışmaları 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

XI. HAFTA 

(26.12.2015) 

Ve 

XII. HAFTA 

(02.01.2015) 

 

 Ritim ile doğaçlama çalışmaları 

 Orkestra bilinci oluşturulması 

 Repertuvar çalışmaları 

KADIKÖY 

YERLEŞKESİ 

 

Ücret: KDV dahil 1000 TL’dir. Kayıt için velilerimizin www.aydin.edu.tr web sitesinden kayıt 

formunu doldurmaları gerekmektedir. Son Kayıt Tarihi:  

Üstün Zekalı Çocuklarımız için Katılım Koşulu: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış 

zeka testlerine göre üstün zihin düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Ailelerin zekâ 

testi sonuç raporlarını tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. 

 


