
 
 

 

 

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekâlılar kayıt 

formunu doldurabilirsiniz. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı ‘’Üstün Zekâlı ve Yetenekli 

Öğrencilerin’’ toplum tarafından kabul görmesini, desteklenmesini ve ihtiyacı olan özel eğitimi 

almasını sağlamaktır. Bu sebeple bir Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışan Çocuk Üniversitesi; 

öğrencilerin tanılama ve eğitsel değerlendirmesini yapmakta; öğrencilere hafta sonları 

zenginleştirme eğitimleri sunmakta, projelerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik 

akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmekte aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferans-

kongreler düzenlemektedir.  

Şimdiye kadar;  

 3000 öğrenci Çocuk Üniversitesi kapsamında tanılamaya alınmış 

 800 öğrenci zenginleştirme eğitimlerine tabi tutulmuş 

 Dezavantajlı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik birisi Avrupa Birliği; diğeri 

İstanbul Kalkınma Ajansı olmak üzere iki proje yürütülmüş 

 Uluslararası iki konferans ve bir kongre düzenlenmiştir. 

  

Nitelikli akademik kadrosu ve içeriğiyle Çocuk Üniversitesinin amacı öğrencileri okullarda 

almadıkları farklı dersler ile tanıştırmak; öğrencilerin düşünme becerileri ve yaratıcılıklarını 

geliştirmektir. Bu kapsamda ders içeriklerine düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme becerileri 

entegre edilmekte; program başında ve sonunda öntest-sontest yapılarak öğrencilerin bu 

becerilere ilişkin performansı ailelerle paylaşılmaktadır. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Zenginleştirme 
Dersleri belirlenir.

Öğretim üyeleri Hizmet 
içi eğitime tabi tutulur.

Düşünme Becerileri ve 
Yaratıcı Düşünme 

becerileri; ders 
içeriğine entegre edilir.

Ders programı 
oluşturulur.

Kayıtlar alınır. 
Öğrencilere öntestler 

uygulanır.

Çocuklar için atölye 
eğitimleri; aileler 
için aile eğitimleri 

verilir.

Sontestler  ve aile 
yönlendirmeleri 

yapılır.

Sertifikalar 
verilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk 

Üniversitesinde sadece çocuklar eğitim 

almaz. Anne-Babalar da bu sürecin bir 

parçasıdır. Bu sebeple anne-babalara 

da üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

ilişkin konularda ve onların sorun 

yaşadıkları alanlarda eğitimler verilir. 

Etkili İletişim, Motivasyon, Yaşam 

Koçluğu, Mükemmeliyetçilik bu 

konulardan bazılarıdır. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilere hazır bir şekilde yetişiyorlar, onları 

geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Herhangi bir sanat dalında olduğu gibi, çocuklara 

ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmeleri için fırsat tanındığında, erken yaşta 

kazandıkları becerilerle hızlı bir şekilde pratiklik kazanabilirler. Biliyoruz ki bu beceriler ne 

kadar erken kazanılırsa, o kadar hızlı yol alırlar ve böylece küçük yaşta büyük aşamalar kat 

edebilirler. Bu program ile çocukların düşünmesini ve kapasitelerini kullanmalarını 

sağlamalarının yanı sıra hayal güçleri kodlar ile birleştirilerek bilgisayarda istedikleri şeyleri 

oluşturabilmeleri amaçlanır. Bu durumda bize düşen görev, çocuklarımıza işin arka planını 

göstermek, onların da anlayabileceği yazılım dünyasına adım atmaları için teşvik 

etmek, vakitlerini tüketerek değil üreterek geçirmeleri için onları bilgisayar bilimlerine 

yönlendirmektir. Bu ise çocukların seviyelerine göre öğrenebileceği kodlama eğitiminden 

geçiyor. Teknolojiyle daha iç içe yaşayacağımız günlere doğru ilerlerken çocuklara yönelik bu 

konudaki kurslar, atölyeler ve uygulamalar da gelişiyor ve sayıları gittikçe artıyor. Merak eden 

ve öğrenmeye açık çocukların internet üzerinden bilgisayar programlamayı keşfedebileceği 

web siteleri üzerinden kodlama ve animasyon derslerini vermek hedefleniyor. Bunu yaparken 

çok eğlenceli ve bir o kadar eğitici Code.org uygulaması kullanılmaktadır. 

Code.org Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi isimlerin de destekçisi olduğu kar amacı gütmeyen 

bir organizasyondur. 7 yaş üzeri çocukların bilgisayar programlamaya başlaması için 

geliştirilmiştir. ”Her okuldaki her çocuğun bilgisayar bilimlerini öğrenmek için fırsatı 

olmalıdır.” sloganıyla yola çıkmıştır. Okullarda öğretmenler tarafından da kullanılabiliyor. Çok 

basit adımlarla başlanılan dersler de giderek seviye artırılmaktadır. Kodlama ve Animasyon 

Programı ile öğrencilerimiz bir yandan geleceğe hazırlanırken, bir yandan da farklı tasarımlar 

üreterek modern dünyaya yenilikler katmak adına eğitim alıyorlar. Geleceğin bilişimcilerini, 

tasarımcılarını, mucitlerini yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Aydım Üniversitesi Çocuk 

Üniversitesi olarak çocuklarımıza farklı ve yaratıcı düşünmeyi Kodlama ve Animasyon ile 

öğretmeye devam edeceğiz.  

“Bu ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli, çünkü insana nasıl düşünmesi gerektiğini 

öğretiyor.” Steve Jobs 



 
 

 HAFTA TEMA  İÇERİKLER 

04.03.17 I.HAFTA 

Aktör Oluşturmak 

ve Hareketlerini sağlamak 

 

 

 Arka plan resmi 

seçebilir. 

 Kendi aktörünü 

ekleyebilir (Ahtapot, 

kedi, prenses, futbolcu 

çocuk) 

 Aktör 1, Aktör2 

ekleyebilir. 

 Aktörlere mimik 

hareketleri verebilir 

(mutlu hal, kızgın hal). 

 Aktör1’e ve aktör2’ye 

tıklanması durumunda 

sağa, sola, yukarı, 

aşağıya hareket etmesini 

sağlayabilir.  

 Aktörlerin 

konuşmalarını 

sağlayabilir. 

 

 

11.03.17 II. HAFTA 

Angry Bird 

 

 Şehir arka planı üzerinde 

Angry Bird ekleyebilir. 

 Angry Bird’e 

tıklandığında 

konuşmasını 

sağlayabilir. 

 Gelişi güzel hareketlerle 

uçmasını sağlayabilir. 

 Karşısına çıkan kuş 

avcısına cevap verebilir.  

 Oyun içinde kuş 

avcısına ateş açabilir. 

 Sağa sola yön tuşları ile 

ilerleyebilir. 

18.03.17 III. HAFTA 

Yıldız Çizmek 

 

 Fonksiyon ile yıldız 

çizebilir. 

 Yıldıza istediği bir rengi 

verebilir. 

 Yıldız çizimini tekrarlı 

olarak yapabilir. 

 Yıldızların boyutlarını 

ayarlayabilir. 



 
 

 Tekrarlama sayısını 

değiştirebilir. 

 

 

25.03.17 IV. HAFTA 

Mor Çizgiler Çizmek 

 

 

 Çizgilere istediği bir 

deseni verebilir. 

 İstediği kadar çizgi 

çizebilir.  

 Çizginin genişliğini 

ayarlayabilir.  

 Çizgiye renk verebilir. 

 Sağa 10 derece dönerek 

çizebilir. 

 

01.04.17 V.HAFTA 

Saat Oluşturmak 

 

 
 

 Saat modellerine karar 

verebilir. 

 30 derecelik açılarla 12 

kez kesik kesik çizgiler 

çizerek saat 

oluşturabilir.  

 90 derecelik açılarla 4 

kez tekrarlayarak saat 

modeli çizebilir.  

 Saatine renk verebilir. 

 Akrep ve yelkovanı 

renklendirebilir. 

08.04.17 VI. HAFTA 

Okek Hesaplamak 

 
 

 1. Sayıyı atayabilir. 

 2. Sayıyı atayabilir. 

 3. Sayıyı atayabilir. 

 360 ‘ ı bu atanan 

sayılara bölüp Okek 

Hesaplanmasını 

sağlayabilir. 

 Okeklerin çizimi için 

renk seçimi yapabilir. 

15.04.17 VII. HAFTA 

Kesirleri Boyamak 

 

 Kesirlere Pay ve payda 

atayabilir.  

 Bu örnekte 8/16 ‘dır. 

 Pay ve Paydanın 

oranlarını belirleyebilir. 

 2/8 lik bir kesir çizebilir. 

 İşlem oluşturup 360’ı 

atanan bu paydaya 

bölebilir. 

 Atanan payda kadar 

çizgi çizip Pay değeri 

kadar içeriğini 

boyayabilir.  



 
 

 İstediği rengi seçebilir. 

 

22.04.17 VIII. HAFTA 

 

For Döngüleri 

 

 Basit bir kare yapabilir. 

 120 ve 60 derecelik 

açılar ile 150 piksellik 

kenarları kullanarak bir 

elmas çizebilir. 

 100 piksellik kenarlar 

ile 60 derecelik dönüşler 

yaparak altıgen çizebilir.  

 Elmaslar ile çiçek 

oluşturmak için kaç kez 

tekrarlanacağını 

bulabilir. 

29.04.17 IX. HAFTA 

 

For Döngüleri 

 

 

 

 Bir üçgeni 50 piksel 

genişliğinde çizebilir. 

 Boyutları birbirlerinden 

farklı olan iç içe üçgen 

çizebilir. 

 En küçük kenarı 20 

piksel en büyük kenarı 

200 piksel olan bir 

üçgen çizebilir. 

 Dörtgen çizebilir.  

 15 pikselden 300 piksele 

kadar 15 piksel 

genişliğinde labirent 

oluşturabilir.  

 Üçgen ile başlayıp her 

seferinde bir kenar 

eklenerek ongen bir 

şekil ile biten bir döngü 

oluşturabilir.  

 

06.05.17 X.HAFTA 

 

 

For Döngüleri 

 
 

 

 

 Her üçgen çizdikten 

sonra 36 derecelik bir 

açıyla dönebilir. 

 Bu işlemi kaç kez tekrar 

etmesi gerektiğini bilir.  

 Bir kare çizerek ve 

üstüne 10 tane daha 

ekleyerek merdiven 

görüntüsü verebilir.  

 

 



 
 

  

 

13.05.17 XI. HAFTA 

 

For Döngüleri 

 

 

 Karakterin 1’den 100’e 

kadar saymasını 

sağlayabilir.  

 1’den 101’e kadar tek 

sayıları  saymasını 

sağlayabilir. 

 Onar onar 10’dan 

1000’e kadar saymasını 

sağlayabilir.  

 İki farklı karakterin 

farklı adım 

uzunluklarıyla aynı 

noktada yarışı 

bitirmelerini 

sağlayabilir.  

 

 

20.05.17 XII. HAFTA 

 
Yıldız Savaşları 

 

 Yer yön tuşlarını 

kullanarak metal 

toplayabilir. 

 Kazanmak için 900 

puan toplayan kod 

bloğunu yazabilir.  

 Yenildiğinde puan 

kaybeden bloğu 

ekleyebilir. 

 8 karakter toplayıp bir 

sonraki aşamaya 

geçebilir.  

 Karakterin hızını 

belirleyebilir.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiyoloji mikro ve biyoloji kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terimdir. Mikro kelime 

anlamı olarak yunanca da “küçük” demektir.  Biyoloji ise, canlı bilimi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu durumda mikrobiyoloji; yeryüzünde trilyon çarpı trilyon çarpı trilyondan daha fazla 

miktarda bulunan, gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olan, hayatımızın her alanında yer alan 

canlıları incelediğimiz bilim dalıdır. Hayatımızın her noktasında var olan bu küçük canlıların 

(mikroskobik canlıların) tarafımızdan bilinmesi olası yararlı veya zararlı etkilerini 

öngörmemize olanak sağlar. Günümüzde çocuklar yaşantılarında çok farklı ortamlarda 

bulunarak bir çok canlı ile temas halinde olmaktadır. Bu canlıları tanımak onlara kendini 

savunma veya yararlarından faydalanma imkanı sağlayarak sağlıklı yaşam bilinci 

kazandıracaktır. Bunun yanı sıra yeryüzünde gözle görülemeyen canlılar olduğunun 

farkındalığını kazandırarak onların ufkunu genişletecektir. 

 

Bu derste öğrencilerin gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kullanma ve model oluşturma, 

deney düzeneği oluşturma, karar verme, analitik ve eleştirel düşünme, sonuç ve ürün çıkarma 

gibi becerileri üzerinde durulacaktır. Mikroskop kullanarak mikroskobik canlıların 

özelliklerinin incelenmesi, her bir mikrobiyolojik canlının dünyadaki görevi, doğal dengedeki 

rolü, yararlı ve zararlı mikroorganizmaların günlük hayatımızda ki yeri, hastalıklara sebep olan 

canlıların incelenmesi ve alınacak önlemler, alışılagelmiş davranışlarımızın ne kadar doğru 

olduğunun sorgulanması, vücut sağlığımız gibi önemli konuların, bilgisayar tabanlı 

uygulamalar, alanında uzman kişilerin desteği alınması, edebiyat ve sanat etkinlikleri gibi farklı 

disiplinler arası bağlantılar kurularak verilecektir. Ders içeriğine Yaratıcı Sorun Çözme 

Yöntemi de entegre edilmiş olup; her iki haftada bir öğrenci süreçle ilgili bir ürün ortaya 

koyacaktır. Tüm bunların yanı sıra çocuk içinde bulunduğumuz evrenin ve düzenin 

farkındalığına erişecektir.  

 

 



 
 

 

 

TARİH HAFTA TEMA İÇERİK 

04.03.17 I.HAFTA 
CANLILAR 

VE YAŞAM 

Mikroskopun ne olduğu ile ilgili tartışma 

Mikroskobun keşfi ve önemi(slayt ve resim ) 

Mikroskop tanıtımı(kısımları, nasıl kullanılır, neler incelenir, 

kullanım alanları)  

Mikroskop benzeri aletler nelerdir? ( Beyin fırtınası) 

Mikroskopta bitki ve hayvan hücresi incelenmesi 

Mikroskopta incelenebilecek materyal düşünerek haftaya 

getirmeleri istenir. 

11.03.17 
II. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

Öğrencilerin getirdiği materyallerin mikroskopta incelenmesi 

Hangilerinin bitki hangilerinin hayvan hücresi olduğuna karar 

verilmesi 

Bitki – Hayvan hücrelerinde gözlemledikleri benzerlik ve 

farklılıkların listelenmesi 

Resimlerle organellerin tanıtılması 

Organeller ile ilgili analoji çalışması yapılması 

Örnek bitki-hayvan hücre modellerinin incelenmesi. 

Öğrencilerden hücre modeli için alternatif malzeme düşünerek 

haftaya getirmeleri istenir.) 

18.03.17 
III. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

Geçen hafta belirlenen malzemeler ile kendi hücre modellerinin 

hazırlanması 

Hazırlanan hücre modellerinin sunumu 

Bakteriler konusuna kısaca giriş yapılarak maket yapımı için 

malzeme belirlenir. Öğrencilerden istenir. 

25.03.17 
IV. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

“Gözle göremediğimiz canlı yapılar var mıdır?” sorusu sorulur 

Bakteriler ile ilgili slayt ( resim + video) 

Bakteri şekillerinin incelenmesi 

Geçen hafta belirlenen malzemeler ile bakteri maketi yapımı 

01.04.17 
V. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

Yararlı ve zararlı mikroorganizmalar( bakteri türlerinin resimler 

ile incelenmesi, amip, öglena, paramesyum, alglere yönelik 

resimli analojilerin oluşturulması) 

Günlük hayatta temas ettiğimiz mikroorganizmalar ve beslenme 

ortamlarının tartışılması 

Farklı ortamlardan örnek toplanarak mikroskopta incelenmesi 

(spor salonu, laboratuvar, bahçe, merdiven demiri, asansör, para, 

yemekhane) 

Yapılan inceleme sonucu hakkında öğrenciler tarafından 2 

sayfalık rapor hazırlanması 

08.04.17 
VI. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

“Mantarlar alemi ile ilgili aklına ilk gelen şey nedir?” sorusu 

sorulur 



 
 

Mantarlar ile ilgili video izletimi 

Mantar örnekleri tahtada listeleme(zararlı-yararlı sınıflandırma) 

Mikroskop ile mantar incelenmesi 

Mantar boyama, mikroskopla inceleme 

 

15.04.17 
VII. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

Hamurlarımızın nasıl kabardığı sorulur 

Hamurları kabartmamız için hangi ortamda bekletmemiz gerekir 

tartışılır 

Belirlenen farklı ortamlarda kontrollü mayalama yapılır. ( sıcak 

şekerli ortam, sıcak normal ortam, soğuk şekerli ortam, soğuk 

normal ortam)  

Mayaların kolonileşmesinin mikroskopta incelenilmesi 

Deney ve inceleme sonucunda öğrencilerin deney raporu 

oluşturması 

22.04.17 
VIII. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

“Sizce sabahları yatağımızı neden topluyoruz? Ne şekilde 

toplamalıyız?” sorusu sorulur 

Akarlar ( maytlar) ile ilgili slayt ( resim + video) 

Yataktan alınan örnek akar mikroskopla incelenmesi  

Korunma yöntemleri tartışılır. 

29.04.17 
IV. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarında, toondoo uygulamasında bir 

önceki hafta tartışma sonucunda ulaşılan korunma yöntemlerini 

anlatan kitap hazırlar. 

06.05.17 
X. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

“Su arıtma sistemleri nasıl çalışır?” sorusu tartışılır. ( video 

izletimi) 

Neden su arıtma filtreleri belirli zaman diliminde değiştirilir 

Kirli su arıtılırken mikroorganizmalardan yararlanılır mı? 

Öğrencilerden kendi su arıtma sistemlerini oluşturmaları istenir 

13.05.17 
XI. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

Kalbin canlılar için önemi tartışılır 

Kalp çeşitleri ve türleri incelenir 

Farklı kalp örnekleri sınıfta incelenir. ( balık, kuzu, inek, tavuk) 

Benzerlik ve farklılıklar listelenir 

Kalple ilgili ilginç araştırmalara incelenir 

Farklı duygu içerikli videolar izletilir daha sonra nabız ölçümü 

yapılır 

Stetoskop ile kalp atışı dinlenir 

Kalp vakfının çalışmaları incelenir 

Öğrencilerden kalp atışı ile ilgili sosyal deney tasarlamaları istenir 

Sosyal deneyler izletilir 

20.05.17 
XII. 

HAFTA 

CANLILAR 

VE YAŞAM 

Akciğerlerimizin önemi ve görevleri tartışılır 

Çeşitli canlıların akciğer örnekleri sınıfta incelenir ( tavuk, balık, 

kuzu, inek) 

Stetoskop ile akciğer dinleme etkinliği yapılır, sesler yorumlanır 

Elimizde bulunan malzemelerde akciğer maketi yapmaları istenir 

Akciğer sağlığının korunması ile ilgili tartışılır. ( konuk doktor 

eşliğinde sigaranın zararlarına vs değinilir)  

TSDD çalışmaları incelenir. 



 
 

 

Sanat, duygu ve düşüncelerin en estetik haliyle hayat bulmasını sağlayan ve insanları rahatlatan 

yegane araçtır. Sanat çalışmaları çocukların heyecan ve hayranlık duygularının açığa çıkması, 

güzeli sevme ve ondan zevk alma ihtiyaçlarının giderilmesi için gereklidir. Çocukların ince 

motor becerilerinin gelişmeye devam ettiği bu dönemde sanat ile iç içe olup sanatsal ürünler 

ortaya koymaları hem gelişimlerine katkıda bulunup hem de aslında sanatın hayatlarının her 

noktasında var olduğunu fark etmelerini sağlamaktadır. 

Çocuklar bir sanatçı edasıyla çalışarak renklerin büyüsünü keşfedecek, onlarla oynamayı 

öğrenecek ve içlerinde bastırılmış olan duyguları sanat sayesinde açığa vurma şansını 

yakalayacaklardır. Doğayla, renklerle, boyalarla ve çeşitli malzemelerle yürütülen bu derste; 

kalemin yalnızca yazı yazma aracı değil sanat yaratma aracı olduğunu da fark edip onu 

kullanmayı öğrenecek, renkler sayesinde eşyalarını değiştirebileceğini keşfedecek, ışığın 

renkler üzerinde ki etkisini görecek, tahta kaşıklardan kukla yapacak, kilden vazo yaparak 

yaratıcılığını geliştirecek hatta bir nevi yaşamını daha da güzelleştirmenin yollarını 

keşfedeceklerdir.  Fizik, geometri, edebiyat ve psikoloji disiplinleri ile bağlantılandırılan bu 

ders, çocuklarım hem deşarj olmasını hem de kendilerini tanıyarak onlara sanatın gerekliliğini 

hissettirecektir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

HAFTA KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 

I. HAFTA 

Nesne ve figürlerin 

geometrik biçimleri 

olduğunu algılar. 

 

Nesne ve figürleri 

yalın bir anlayışla 

geometrik biçimlere 

dönüştürür. 

Çizgi çalışması 

Resim kağıdı, resim kalemi 

 

II. HAFTA 

Renklerin ışığa göre 

değiştiğini fark eder. 

 

Bir rengin 

değerlerini 

kullanarak resim 

yapar. 

 

Renklerin duygu ve 

düşüncelerle 

ilişkisini tartışır. 

Lavi çalışması 

Suluboya su kabı fırça, resim 

kâğıdı, mürekkep, suluboya 

fırçaları, peçete, gazete, lavi 

çalışması ile ilgili resimler ve 

suluboya resimleri. 

LAVİ: Sulandırılmış tek 

renkle ya da mürekkeple 

yapılan çalışma.  

 

III. HAFTA 

Soğuk ve sıcak 

renkleri ayırt eder. 

 

Zıt renkleri 

kullanarak keçeli 

kalem çalışması 

yapar. 

 

Çevresindeki renk 

uyumsuzluklarının 

farkına varır. 

Renk Bilgisi 

RENKLER: Yapay ya da 

doğal tüm objelerden 

yansıyarak gelen ışıkların 

gözde 

oluşturduğu hisse renk denir. 

Ana renkler; Sarı, kırmızı, 

mavi. 

Ara renkler; Turuncu, yeşil, 

mor. 



 
 

 

 

IV. HAFTA 

VE 

V.HAFTA 

Renkleri su ile 

birleştiğinde 

değiştirebileceğini 

fark eder. 

 

Renklerin suda 

yayılmasını gözler. 

 

Soyut resim 

çalışması ortaya 

koyar. 

Renklerle 

Oynuyorum 

Resim defteri, resim kalemi, 

pastel, guaj, sulu boya, sulu 

boya fırçaları, palet, peçete, su 

kabı, keçeli kalemler.(ikinci 

resmi kâğıdı tamamen ıslatıp 

sulandırılmış guaj boya ve ya 

sulu boyaları kalın fırçalarla 

kağıda damlatırlar, kuruduktan 

sonra keçeli kalemle kontur 

şeklinde resimler yaptırılır) 

 

VI. HAFTA 

VE 

VII. HAFTA 

Evdeki ahşap 

nesneleri yeniden 

dizayn 

edebileceğinin 

farkına varır. 

Günlük hayatta 

kullanılabilecek bir 

ürün oluşturur. 

Ahşap boyama 

Zımpara kağıdı, akrilik 

boyalar, fırçalar, siyah kalem 

 

VIII. HAFTA 

VE 

IX. HAFTA 

Suyu, boyalar 

aracılığıyla sanata 

katmayı öğrenir. 

 

Renkleri dengeli 

kullanmayı öğrenir. 

 

Ebru çalışması 

ortaya koyar. 

Ebru çalışması 

 

Kalın yuvarlak kıllı yumuşak 

fırçalar, metal dikdörtgen 

yüksekliği 10-15 cm kap, 90-

100 gr. 1. Hamur kağıt 

 

X. HAFTA 

Doğal nesneleri, 

doğal boyutlarında 

kolay çizimi öğrenir. 

 

Yapay nesneler ile 

desenler oluşturur.  

 

 

Yaprak baskı 

İp baskı 

Yaprak, İp, Sulu boyalar, 

Pastel, Kalem 



 
 

 

 

XI. HAFTA 

Tahta kaşıkları 

boyalar ve çeşitli 

süslerle birleştirerek 

insan ya da hayvan 

figürü ortaya koyar. 

 

 

 

Kaşık kukla 

Tahta kaşık, kumaş parçaları, 

boya, kurdela, çeşitli süsler 

 

XII. HAFTA 

Kil hamuru 

aracılığıyla üç 

boyutlu nesneleri 

algılar ve üç boyutlu 

bir vazo ortaya 

koyar. 

 

 

 

Pet şişeden vazo 

yapımı 

Kil hamuru, makarna, pet şişe 

 
 

 

 



 
 

Akıl ve zeka oyunları, çocuklarda strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal 

bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek 

alanlarında gelişim sağlar, aynı zamanda; bireylerde ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, 

kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirir, 

kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlar. 

Zekâ (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına 

varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler 

karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda 

doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

Çocuklara oyunlar ve kinestetik materyallerle ’Tanımlama, yönerge alma, yönerge oluşturma, 

benzerlik ve farklılıkları bulma, örneklendirme, sıralama, çıkarımda bulunma, mantıklı soru 

sorma, sınıflama, analoji bulma, sorgulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma (Planlama 

ve strateji oluşturma) gibi üst düzey becerileri edindiren bu atölyede öğrenciler yaparak 

yaşayarak öğrenir ve zihinsel olarak hayata hazırlanırlar. Bunun yanında da yenilgiyi 

hazmetme, karar verme, azim gibi tavıra yönelik olumlu davranışlar geliştirirler. Tangramlar, 

hoppers, rush hour, pentamino, quoridor, batık, zingo, kapla, chocolate fix, sudoku, kendoku 

gibi oyunların yer aldığı bu atölyede kutu ve kalem oyunları tanıtımı ve uygulamaları yapılacak, 

bunun yanında online zeka geliştiren yazılımlar da ele alınacaktır. 

Bu ders ile birlikte öğrenciler akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte ömür 

boyu kullanacakları önemli zihinsel becerilere sahip olacaklardır. 

 

 

 

 

 



 
 

TARİH TEMA HAFTA İÇERİK 

04.03.17 Tümevarım I. HAFTA 

Akıl Yürütme Yöntemlerinin (Tümevarım, Tümdengelim, 

Analoji) ve Özelliklerinin Üzerinde Durulması 

Tümevarım (İpuçlarından yararlanarak gemileri bulma) 

Becerisini ele alan Amiral Battı Oyununun Öğretimi 

Kolay-Orta-Zor düzeyde Amiral Battı Etkinliklerinin Yapılması 

Görev: Öğrenciler kolay düzeyde kendi Amiral Battı Oyunlarını 

Tasarlar  

11.03.17 

Örüntü 

Oluşturma-

Tümden 

Gelim 

II. HAFTA 

Örüntü ve Örüntü Oluşturma Kavramlarının Videolarla üzerinde 

durulması 

Örüntü Oluşturma Oyunun Oynanması 

Pattern,  Blockslarla örüntü Oluşturma 

Tümdengelim Becerisini ele Alan Şekillerle Su doku Oyunun 

Anlatılması 

Kolay-Orta-Zor düzeyde Sudoku Etkinliklerinin Yapılması 

Görev: Öğrenciler kolay düzeyde kendi Sudoku Oyunlarını 

Tasarlar 

18.03.17 

25.03.17 

Dikkat- 

Tümevarım-

Tümden 

Gelim 

 

III. HAFTA 

VE  

IV. HAFTA 

Zingo Oyunun Tanıtılması ve Oynanması (Türkçe ve İngilizce) 

Batik Oyunun Tanıtılması ve İlgili Videonun İzletilmesi 

İki Oyunun akıl yürütme açısından benzerlik ve farklılıkların ele 

alınması 

Dikkat ve Tümevarım-Tümden Gelim Becerilerinin Ele Alınması 

ve Hayattaki Öneminin Etkinlikler Üzerinden Tartışılması 

Sınıfın ikişerli grup şeklinde Batik oyunu oynaması ve öğretmen 

tarafından dönüt verilmesi 

‘’ABC Kadar Kolay’’ kâğıt kalem oyununun Tanıtılması 

 Bireysel olarak ABC Kadar Kolay oyununun oynanması 

 

Görev: Öğrenciler kolay düzeyde kendi ABC Kadar Kolay 

Oyunlarını Tasarlar 

01.04.17 
Stratejik 

Düşünme 
V. HAFTA 

Hoppers Oyununun Videolar Üzerinden Öğretimi 

Hangi becerilerimizi geliştirdiğinin sorgulatılması 

Bireysel Hoppers Oyunu ve Dönüt Verilmesi 

Patika Oyununun Öğretimi 

Kolay-Orta-Zor seviyelerde Patika Etkinlilerinin Yapılması 

Hoppers ve Patika Oyunlarının akıl yürütme açısından benzerlik 

ve farklılıklarının ele alınması 

Görev: Öğrenciler kolay düzeyde kendi Patika Oyunlarını 

Tasarlar 

08.04.17 

15.04.17 

Parça-Bütün 

İlişkisi 

Stratejik 

VI. HAFTA 

VE  

VII.  HAFTA 

Yedi Parçalı Tangramların Tanıtılması 

Tangramların Hangi becerilerimizi geliştirdiği üzerinde 

durulması 



 
 

Düşünme Parça-Bütün İlişkilerini Görmenin Öneminin Ele alınması 

Kolay-Orta-Zor Tangram etkinlikleri 

Kendoku Oyunun Tanıtılması 

Örnek oyunların çözülmesi 

Kolay-Orta-Zor Kendoku Etkinlikleri 

Sudoku ve Kendoku Oyunlarının benzerlik ve farklılıklarının ele 

alınması 

Görev: Şimdiye kadar oynana oyunların geliştirdikleri becerilere 

göre sınıflandırmalarının yapılması 

22.04.17 
Stratejik 

Düşünme 
VIII. HAFTA 

Chocolate Fix Oyunun Tanıtılması 

Kuralların birlikte çıkarılması 

Oyunun hangi düşünme becerisini geliştirdiğinin sorgulatılması 

İkili gruplar şeklinde oyunun oynanması 

Rush Hour Oyunun Tanıtılması 

Kuralların birlikte çıkarılması 

Oyunun hangi düşünme becerisini geliştirdiğinin sorgulatılması 

Bireysel olarak Oyunun Oynanması 

Chocolate Fix ve Rush Hour oyunlarının benzerlik ve 

farklılıklarının listelenmesi 

29.04.17 
Stratejik 

Düşünme 
IX. HAFTA 

Quoridor Oyununun Tanıtılması 

Kuralların birlikte çıkarılması 

Oyunun hangi düşünme becerisini geliştirdiğinin sorgulatılması 

İkili gruplar şeklinde oyunun oynanması 

Çit  Oyununun Tanıtılması 

Kolay-Orta-Zor düzeyde Çit Etkinliklerinin Yapılması 

Quoridor ve Çit Oyununun akıl yürütme açısından Benzerlik ve 

Farklılıklarının Ele Alınması 

 

06.05.17 
Stratejik 

Düşünme 
X. HAFTA 

Mangala Oyunun Ele Alınması 

Kuralların birlikte çıkarılması 

Oyunun hangi düşünme becerisini geliştirdiğinin sorgulatılması 

İkili gruplar şeklinde oyunun oynanması 

Görev: Öğrencilerin kendilerinin yeni bir kural ekleyerek Oyunu 

Yeniden Kurgulamaları 

 

13.05.17 

 

Yaratıcı 

Düşünme 

Tasarımsal 

Düşünme 

 

XI. HAFTA 

 

Kapla Oyunun Tanıtılması 

Oyunun hangi düşünme becerisini geliştirdiğinin sorgulatılması 

Tasarımsal Düşünmenin Öneminin Ele Alınması 

Bireysel olarak oyunun oynanması 

Görev: Kapla oyununu başka hangi malzemelerle oynanacağının 

düşünülerek, yeni kapla oyununun üretilmesi 

 

20.05.17  XII. HAFTA 

İstasyonlar Şeklinde tüm oyunların ele alınması 

Quoridor ve Mangala Turnuvası 

Görev: Tüm oyunların geliştirdiği becerileri içeren sınıflama 

çizelgenin hazırlanması 

 



 
 

Oyun çocuğun en zevkle ve isteyerek yaptığı iştir. Drama, çocuğun en zevkle yaptığı işi 

kullanarak yani oyunu kullanarak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayan bir yöntemdir. 

 Bunun yanı sıra drama, öğrencilerin hem kendilerini hem de davranışlarını fark etmelerini, 

eleştirel, empatik, yaratıcı ve yansıtıcı düşünebilmelerini, problem çözmelerini, kendilerini 

farklı yollarla ifade etmelerini sağlayan bir yöntemdir. '’Bireyi'’ ve yaratıcılığı ortaya 

çıkarabilmek için; dramanın buluşmasını eğitimle buluşması çok önemlidir. Nitekim drama 

eğitimleri bireyci eğitim ve birey kavramını ön plana çıkarmaktadır. Çünkü drama da öğrenci 

ve öğrenme merkezli bir eğitim anlayışı hâkimdir. Eğitim ve eğlencenin bir arada olması ise 

her öğrenci için vazgeçilmezdir. Drama atölyesinde yapılacak çalışmalarla öğrencilerin sürece 

oyunla aktif katılmasıyla hem eğlenmeleri sağlanacak hem de öğrendiklerinin kalıcılığı 

gerçekleştirilecektir. 

 



 
 

 

TARİH TEMA HAFTA İÇERİK 

04.03.17 

11.03.17 
DRAMA NEDİR? 

I.HAFTA 

VE 

II. HAFTA 

 Yaratıcı Drama nedir? 

 Yaratıcılığımızı geliştirmenin yollarını kavrama ve 

yaratıcı ürünlerin incelenip üzerinde değerlendirme 

yapılması. 

 Güzel sanatların dallarının (Resim, heykel, müzik, 

tiyatro) ve drama ile ilişkisinin öğrenilmesi. 

 Drama da kullanılan oyun ve tiyatro tekniklerinin 

kavranma ve uygulanması.  

 Tanışma ve bireysel özelliklerin kazandırılması. 

 Bireyin kendisini tanımasını sağlamak. 

 Isınma (Yürüme, elma toplama vb.)  çalışmaları 

yapılarak birey ve grubun farklılık ve 

benzerliklerini tanıması. 

 Eş zamanlı, duygu ve duruş çalışmaları yapılır. 

(Öfkeli, kızgın, yaşlı vb.) 

 Fotoğraf çekme tekniği ile mekânı tanımaya yönelik 

çalışmalar yapılır. 

18.03.17 

25.03.17 

DİKKAT VE 

YARATICILIĞI 

GELİŞTİRME 

ÇALIŞMALARI 

III. HAFTA 

VE 

IV. HAFTA 

 Dikkat nedir? Hangi konularda ve Neden dikkat 

etmeliyiz  

 Beden eğitimine dayalı dikkat çalışmaları yapılır. 

 Dikkatin önemi ve dikkat dağınıklığını kavrama ve 

dikkati geliştirmek için ritme bağlı (renkli kâğıt 

Oyunu) gibi uygulamalar yapılması. 

 Yaratıcılığın gelişmesi için rol geçiş tekniğiyle 

(heykeltıraş oyunu vb.)gibi yaratıcılıkları ortaya 

çıkarmak üzerine uygulamaların yapılması. 

 Uygulama sonrası bireylerin farklı tasarıma sahip; 

yapı, bitki, eşya vb. 

 İncelenmesi ve yorumlama yeteneğinin 

kazandırılması. 

 Farklı yaratıcı ürünleri görüp kendi ürününü 

yapması için en az parçayla bütün oluşturma 

sağlaması için ürün çalışmasının yapılması. 



 
 

01.04.17 

DOĞAL YAŞAM 

ALANI VE 

CANLILARIN 

YAŞAMDAKİ 

YERİNİN 

ÖĞRENİLMESİ 

 

V. HAFTA 

 Hayvan türlerinin yakından incelenmesi, yansıma 

tekniği ile sese dayalı oyunların oynanarak 

hayvanlar aleminin öğrenilmesi. 

 Bitkilerin yaşama gereksinimlerini ve özelliklerini 

kazandırmak için görsel temaların kullanılması. 

 İnsanların yaşam için gereksinimlerinin, nasıl 

geliştiğinin bu ilerlemenin doğaçlama yolu ile 

kazandırılması. 

 Bilinç koridoru tekniği kullanılarak canlılar 

hakkında doğru ve yanlışların değerlendirilmesi. 

 Doğaçlama yapılarak eski den bu güne dek canlılar 

aleminin canlandırılması 

08.04.17 
İLETİŞİM VE 

ETKİLEŞİM 
VI. HAFTA 

 İletişim nedir? 

 İletişimde etkili olabilmek ve karşımızdaki ile 

etkileşim kurabilmek için neler yapmalıyız? 

 İletişim için dikkat edilmesi gereken hususlar ve 

iletişimin sağlıklı olması için yapılması gerekenler. 

 İletişimde göz koordinasyonu ve dikkatin önemini 

vurgulamak için  

 (Eşim ne giymiş vb.) gibi uygulamaların yapılması. 

 İletişim sözlü ve sözsüz olabileceği gibi iletişim 

çeşitlerinde kurulan  

 diyalog, beden dili ve jest geliştirme tekniklerinin 

kullanılması. 

 Konuşma becerisi kazanma ve geliştirmek için; 

Diyalog çalışmaları  

 (röportaj, mesleki kariyer vb.) gibi uygulamaların 

yapılması. 

15.04.17 

GÜVEN 

VE 

ÖZGÜVEN 

VII. HAFTA 

 İletişimde güven kazanmanın öğretilmesi için 

güven geliştiren:(güven yürüyüşü, kör yılan 

gibi)uygulamaların yapılması. 

 Güven vermek, kazanmak gibi hususlarda nasıl 

davranıla 

 Bilineceği, güvenin neden önemli olduğunun 

anlatılması. 

 Özgüven sahibi olmanın faydaları ve bu özelliğin 

desteklemesi 

 Güven ve özgüven destekleyen (ayna, heykel vb.) 

uygulamaların yapılması 

22.04.17 

EMPATİ 

VE 

SEMPATİ 

VIII. 

HAFTA 

 Empati nedir? Neden gereklidir? 

 Sempati nedir? Neden gereklidir? 

 Empati ve Sempati ile ilgili çocuklarla beraber 

yaratıcı drama etkinlikleri yapılır. 



 
 

29.04.17 DUYGU IX. HAFTA 

 Duygu yürüyüşleri yapılır.(Sevinçli, üzüntülü vb.) 

çalışmalar yapılması ve duyguların öğrenilmesi ve 

duygu durumlarına göre davranış şekli 

kazandırmak. 

 Kişi tahlilleri yapılarak karakter ve duygu 

hallerinin öğrenilmesi  

 Fotoğraf, resim, heykel çalışmaları üzerine 

yorumlama yapılması.  

 Anı paylaşma teknikleri kullanılarak ikili grup 

şeklinde karşısındaki bireyin anılarına göre jest, 

mimik beden duruşu sergilenir. 

06.05.17 

DUYU 

ÇALIŞMALARI 

VE 

DUYULAR 

X. HAFTA 

 Duyu kavramının ve duyularımızın tanınması. 

 Duyulara dayalı somut-soyut kavramların 

kazandırılması. 

 Duyulara dayalı yönergeli yürüyüş, sesleri dinleme 

gibi uygulamaların yapılması. 

13.05.17 

MESLEKİ 

ÇALIŞMA ve 

MESLEK BİLGİSİ 

XI. HAFTA 

 Mesleki bilgi edinmek ve geleceğe yönelik mesleki 

tasarım şablonu oluşturmak. 

 Mesleki özelliklerin akılda kalması ve fikir sahibi 

olunması için slayt şeklinde sunum ve 

doğaçlamaların yapılması 

20.05.17 

DİĞER SANAT 

ALANLARINDA 

DRAMANIN 

KULLANIMI 

 

XII. HAFTA 

 Müzik, Resim, Heykel gibi diğer sanat dallarının 

öğrenilmesi. 

 Web sitesinde yayınlanan çalışmalar üzerine 

değerlendirme yapılması. 

 Müzik eşliğinde ritim çalışması yapılması. 

 Özgür soyut -somut resim çalışmasının yapılması. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 4 Mart – 20 Mayıs 

2017 tarihleri arasında Cumartesi günleri 

yürütülecek ve 12 hafta sürecektir. 

ERKAN KAYIT ÜCRETİ: Erken kayıt tarihleri 13 

– 23 Şubat 2017 tarihleri arasındadır. KDV dahil 

1100 TL’dir. 

NORMAL KAYIT ÜCRETİ: Normal kayıt fiyatı KDV dahil 1300 TL’dir. 

KATILIM KOŞULU: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin 

düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Zekâ testi olmayanların Çocuk Üniversitemize 

ulaşıp; zekâ testi yaptırmaları gerekmektedir. Test sonucu olanların ise zekâ testi sonuç 

raporlarını tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. 2014 yılı öncesi test sonuçları kabul 

edilmemektedir. 

Ayrıntılı ders içeriklerine cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Bilgi ve İletişim için;  

  Çocuk Üniversitesi Uzmanı: Zuhal Topçu: 0530 951 08 48/ zuhaltopcu@aydin.edu.tr 

 Çocuk Üniversitesi Koordinatörü: T. Gizem Medet: 0531 376 08 23/ /gizemmedet@aydin.edu.tr 
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