
 
 

 

 

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. 



 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Bu atölyede ; bilgisayar işletim sistemleri , açık kaynak kodlu Linux işletim sistemleri, blok 

tabanlı kodlama mantığı ve Python yazılım dili ve bilgisayar becerileri üzerinde durulmakta 

olup, kodlama becerisini geliştirmek amacıyla genellikle Python Programlama dili 

kullanılacaktır . Python; basit söz dizimleri, basit kod yapısı, basit ifadeler içermesi sebebi ile 

çocukların kodlamaya ilk adımlarını atmalarını sağlamasına oldukça uygundur. Gelecekte artık 

çocukların ; kodlama becerisi ve bilgisayar teknolojileri bilgisi temel bir okur yazarlık haline 

geleceğinden çocukların bilgisayar bilimleri ile sadece kullanıcı olarak ilgilenmesi değil , 

programlama , sistem bilgisi gibi farklı bakış açıları kazanması da bir gereklilik olmuştur. Bu 

sebeple "bilgisayar bilimleri” atölyesinde öğrencilerin bilgisayar ortamında teknik becerilerinin 

geliştirilmesi sağlanacak, kodlama yetenekleri ve farklı işletim sistemi bilgileri gibi ileri düzey 

nitelikler ile desteklenecektir .Çağımızın gereği olan dijital okur yazarlık, dijital ortamların 

kullanımı bu atölye ile geliştirilmekte ve bilgisayar bilimleri konusunda bir temel kültür 

oluşturulmaktadır. 



 
 

TARİH HAFTA TEMA İÇERİK 

04.03.17 I. HAFTA 

 

 

 

 

Giriş 

 

 Bilgisayar nedir  

 Bilgisayar ile iletişim 

 Hardware /Software 

 İşletim Sistemleri  

 Değişik türde işletim sistemlerinin 

farkındalığı. 

 Açık kaynak kodlu Linux işletim 

sistemleri 

 Binary nedir  

 

11.03.17 II. HAFTA 
Temel 

Konseptler 

 Python eğitim portali ile tanışma ve 

kaydolma 

 Python nedir? Neden python 

 Temel konseptler  

 Boşluk karakteri 

 Satır ve Sütunlar  

 0 bazlı numaralama sistemi (Satır ve 

Sütün şeklinde koordinatlama) 

 Genel stratejiler 

 Hata bulma 

 

18.03.17 III. HAFTA Argümanlar 

 Argüman kullanımı 

 Yazım hataları 

 Döngüler 

 Döngülerle doğru yazım tipleri 

25.03.17 IV. HAFTA 
Döngüler 

 

 Döngüler 

 “Not” kullanımı 

 Döngülerde “not” kullanımı 

01.04.17 V. HAFTA Döngüler 
 İf/else kullanım algoritması 

 İç içe döngüler 

08.04.17 VI. HAFTA Algoritmalar 

 

 elif (else if) kullanım algoritması  

 karakteri alternatiflere göre yönlendirme 

15.04.17 VII. HAFTA Algoritmalar 

 and / or operatorlerinin  kullanımı  

 karakteri doğru yanlış operatörlerine göre 

yönlendirme 

22.04.17 VIII. HAFTA Algoritmalar 

 

 If elif kullanım algoritması 

 Karakteri döngüsel olarak yönlendirme 

29.04.17 IX. HAFTA Döngüler 
 İç içe döngüler 

  

08.05.17 X. HAFTA Algoritmalar  If , else , elif kullanım algoritması 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilim veya ilim geniş bir tanımın karşılığı olmakla birlikte basite indirgediğimizde 

içinde bulunduğumuz fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin gözlem, deney, 

düşünme gibi birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan 

pratik çalışmalar bütünüdür. 

Bilim birçok alt dala ayrılmakla birlikte yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için en 

gerekli disiplinlerdendir. Çocukların evreni anlayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri için 

gerekli olan bu disiplinle eğlenceli bir şekilde onların seviyesine uygun olarak 

karşılaştırılmalarını sağlayan Eğlenceli Bilim dersi; çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak 

tecrübe edinmelerini sağlamak, bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır.  

Bu derste çocuklar bir bilim insanı, bir laborant, bir mühendis gibi çalışarak; canlıların 

dünyasına girip onları sınıflandırmayı, DNA ve genetik kodlarını çözümlemeyi, hücre 

incelemeleri yapmayı, sanal ortamda devre kurmayı, basit makine yapmayı, vücut sağlığı için 

çalışmalar yürütmeyi ve hatta kan grubu bulmayı bile öğrenecek; kimya laboratuvarı, 

gözlemevi,  bilgisayar laboratuvarı, makine laboratuvarı, kampüs açık alanı gibi mekânlarda 

bilimle iç içe olma şansını yakalayacaklardır. 

Eğlenceli Bilim dersinin içeriğine ekonomi disiplini ve yönetimi, girişimcilik, sanat, fen 

ve mühendislik uygulamaları gibi alanları entegre edilmiş olup; bu derste öğrencilerin temel ve 

eleştirel düşünme, bilimsel süreç, yaratıcı sorun çözme gibi becerilerinin gelişimi 

desteklenmektedir. 

15.05.17 XI. HAFTA Döngüler 

 While döngüsü 

 Koşul sağlandığında döngü içinde 

çalışması 

22.05.17 XII. HAFTA Algoritmalar 
 And / OR / Not operatörlerinin kullanımı 

 Double NOT operatörlerinin kullanımı 



 
 

 

TARİH TEMA HAFTA İÇERİK 

04.03.17 

Canlılar ve 

Yaşam 

(Konu: 

Canlıların 

Sınıflandırıl

ması) 

I. HAFTA 

*Canlı ve cansız varlıkların incelenmesi ve fikir yürütülmesi. 

*Canlı varlıkların ihtiyaçlarına değinilmesi. 

*Canlı varlıklara örnekler verilmesi. 

*Canlıların Sınıflandırılması deneyinin yapılması. 

*Öğrencilerden evde 2 farklı saksıya tohum ekerek tohumların 

farklı ihtiyaçlarını karşılamalarını ve gözlemlerini 

kaydetmelerinin istenmesi. 

*Bir sonraki hafta getirmeleri için Şeffaf Yumurta deneyini 

yapmalarının ve gözlemlerini kaydetmelerinin istenmesi. 

11.03.17 

Canlılar ve 

Yaşam 

(Konu: 

Vücudumuz

daki 

Sistemler ve 

Sağlığı – 

Diş Sağlığı) 

II. HAFTA 

*Ektikleri tohumlar için gözlemlerinin alınması. 

*Şeffaf Yumurta deneylerinin incelenerek fikirlerinin alınması 

ve deney sonucunun tartışılması. 

*Diş sağlığı üzerine konuşulması. 

*Diş Macunu Yapma deneyinin yapılması ve diş fırçalamaya 

gidilmesi. 

*Diş Temizliği deneyinin yapılması ve haftaya incelenmesi için 

sınıfa bırakılması. 

*Öğrencilerden bir satış planı hazırlayarak evde yapacakları diş 

macununu bir hafta içinde pazarlamalarının istenmesi ve nasıl 

satış yaptıklarını anlatan sunum hazırlamalarının istenmesi. 

18.03.17 

Canlılar ve 

Yaşam 

(Konu: 

Hücre) 

III. HAFTA 

*Diş Temizliği deneyinin incelenmesi. 

*Diş macunu satış sunumlarının yapılması. 

*Öğrencilere hücre hakkında fikirlerinin sorulması ve üzerine 

konuşulması. 

*Hücre sunumu yapılması. 

*Plazmoliz ve Deplazmoliz Hücre deneyinin yapılması ve 

öğrencilerden gördüklerini çizmelerinin istenmesi. 

*Evde deneyin sonuçlarını araştırmaları ve sunum 

hazırlamalarının istenmesi. 

25.03.17 

Canlılar ve 

Yaşam 

(Konu: 

DNA) 

IV. HAFTA 

*Plazmoliz ve Deplazmoliz Hücre deneyi sunumlarının 

yapılması. 

*Herkesin Parmak İzi Farklıdır deneyinin yapılması. 

*Parmak izlerimizin neden farklı olduğunun sorulması ve 

tartışılması. 

*DNA’nın sorulması ve tartışılması. 

*DNA sunumunun yapılması. 

*Öğrencilerden evde DNA modeli yapmalarının istenmesi. 

 

 



 
 

01.04.17 

Canlılar ve 

Yaşam  

(Konu: 

Genetik 

Kod) 

V. HAFTA 

*Öğrencilerin DNA modellerinin sunumunun yapılması. 

*Anne, baba ve kardeşlerine benzeyip benzemediklerinin, 

benziyorsa neden benzediklerinin sorulması. 

*Kan Grubu Bulma deneyinin yapılması. 

*Genetik kod sunumu yapılması. 

*Velilerine kan vermenin öneminden bahsetmelerinin istenmesi. 

08.04.17 

Dünya ve 

Evren 

(Konu: 

Güneş 

Sistemi ve 

Tutulmalar) 

VI. HAFTA 

*Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili video izlenmesi. 

*Bilgisayar laboratuvarında Planetaryum uygulamasının 

anlatılması. 

*Planetaryum’da Güneş ve Ay tutulmalarının incelenmesi. 

*İstanbul Aydın Üniversitesi Gözlemevi’nin ziyaret edilmesi. 

15.04.17 

Fiziksel 

Olaylar 

(Konu: 

Elektrik 

Devreleri ve 

Elektiriğin 

İletimi) 

 

VII. HAFTA 

*Devre elemanları öğrencilere gösterilmesi ve bilip 

bilmediklerinin sorulması. 

*Devre elemanlarının öğrencilere tanıtılması. 

*Devrenin nasıl kurulacağı öğretilmeden öğrencilerden devre 

kurmalarının istenmesi. 

*Yapılan devrelerdeki yanlışlıklar üzerine konuşulması. 

*Doğru devre kurulumunun öğrenilmesi. 

*Phet uygulaması üzerinde sanal devre kurulması. 

*Öğrencilerden evde elektrik devresi ile bir ürün 

tasarlamalarının istenmesi. 

22.04.17 

Fiziksel 

Olaylar 

(Konu: 

Sürtünme 

Kuvveti) 

VIII. HAFTA 

*Elektrik devresi ile tasarladıkları ürünlerin sunulması. 

*Kuvvet ile ilgili video izlenmesi. 

*Kuvvet uygulanan cisimlerin hareketlerinin yavaşladığı ve 

zorlandığı yerler hakkında konuşulması ve örnekler istenmesi. 

*Farklı sürtünme kuvveti olan düzenekler üzerinde çalışılması. 

*Sürtünme Kuvveti Yüzeyin Cinsine Bağlı Mıdır? Deneyinin 

yapılması. 

*Farklı sürtünme alanlarında yapılan sporların ve sporcuların 

süratlerinin araştırılması. 

29.04.17 

Fiziksel 

Olaylar 

(Konu: Katı 

Basıncı) 

 

IX. HAFTA 

*Katı Basıncı deneylerinin yapılması. 

*Deneyler üzerinde tartışılması. 

*Basıncın çok olduğu cisimlerden örnekler vermelerinin 

istenmesi. 

*Katı basıncı ile ilgili sunum yapılması. 

*Bahçede farklı yüzeylerde, farklı basınçlı ayakkabılarla 

yürüme yarışması yapılması. 

06.05.17 

Fiziksel 

olaylar 

(Konu: 

Basit 

Makineler - 

Kaldıraçlar) 

X. HAFTA 

*Basit makineler denilince akla ne geldiğinin sorulması. 

*Basit makine örneklerinin incelenmesi. 

*Kaldıraç deneyinin yapılması ve deneydeki basit makinenin 

ne olduğu üzerine tartışılması. 

*Kaldıraç sunumunun yapılması. 

*Farklı malzemelerle basit makine yapmalarının istenmesi. 

13.05.17 
Madde ve 

Doğası 
XI. HAFTA *Katılarda Isının İletim Yoluyla Yayılması deneyinin 

yapılması. 



 
 

(Konu: 

Isıların 

Yayılması) 

*Madde, ısı ve ısının iletimi sunumunun yapılması. 

*Isıların iletim yolundan başka nasıl yayıldığının sorulması ve 

tartışılması. 

*Isının Konveksiyon(Taşınma) Yoluyla Yayılması deneyinin 

yapılması. 

*Isının ışıma yoluyla yayılmasına örnekler verilmesi. 

*Kavram haritası ve kavram karikatürü yapılması. 

20.05.17 

Madde ve 

Doğası 

(Konu: 

Karışımlar) 

XII. HAFTA 

*Bir heterojen ve homojen karışımın gösterilerek üzerine 

tartışma yürütülmesi. 

*Karışımlarla ilgili sunum yapılması. 

*Karışımlara örnekler verilmesi ve karışım hazırlanması. 

*Ayırma yöntemleri ile ilgili fikirler alınması. 

*Karışımları Ayırma deneylerinin yapılması. 

 



 
 

 

 

 

Hemsball, her yaştan insanın oynayabileceği zevkli ve eğlenceli yeni bir spor dalıdır. Kapalı 

ve açık alanlarda rahatlıkla oynanabilir. Hemsball oynarken, topu tutabilmek ve servis 

atabilmek için mükemmel el-göz-ayak koordinasyonuna, yüksek odaklanma ve 

konsantrasyona, sahip olmak gerekir. Yeni Sporun ismi aşağıda belirtildiği gibi oyun 

esnasında ortaya konan performansın baş harflerinin birleşmesi sonucunda doğmuştur. 

Hemsboll dersinde; Çocukların psikomotor gelişimini desteklemek, Odaklanma ve 

konsantrasyon gelişimini sağlamak, Denge gelişimini sağlamak, Zihinsel koordinasyonu 

sağlamak, Refleksleri geliştirmek, Esneklik kazandırmak. Hareketsiz kalma, obezite ve 

stres sorunlarına da çözüm getirmek, Aile bireylerine ve topluma spor bilinci kazandırmak, 

stres atmak, sporu ve birlik beraberliği sevdirmek, Çocukların ve gençlerin kötü 

alışkanlıklar ile bilgisayar bağımlılığından  uzak durmasını sağlamak, Oynama kolaylığı 

nedeniyle   spor salonu veya sahasına gereksinim duymadan rahatça oynanarak , her 

öğrencinin spor yapmasını sağlamak.  



 
 

TARİH TEMA HAFTA İÇERİK 

04.03.17 
Hemsboll 

Nedir? 
I. HAFTA 

 Hemsball nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl oynanır? 

Konuları hakkında önce öğrencilerin bilgisi ve fikirleri 

alınarak bilgi paylaşımı yapılır. 

 Topla dikkat çalışmaları yapılarak derse giriş yapılır. 

11.03.17 
Denge ve 

Refleks Nedir? 
II. HAFTA 

 Topla refleks çalışmaları yapılarak öğrencilerin oyuna 

adapte olması sağlanır. 

 Vücut ve alan farkındalığı, yer değiştirme, dengeleme ve 

nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili kavramların 

öğretilmesi 

 Denge hareketlerinin bireysel ve eşli olarak yapılması 

 

 Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren 

hareketleri farklı hızlarda yapılır. 

 

18.03.17 
Hemsboll Oyun 

Kuralları 

III. 

HAFTA 

 Hemsboll oyun kuralları anlatılır. 

 

 Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren 

hareketler yapılır.   

 

 

25.03.17 Atış Sitilleri 
IV. 

HAFTA 

 Hemsball atış stilillerinin öğretilmesi ve uygulanması 

 Ateş topu atış stili 

 Avuç içi gülle atış stili 

 Ters  bilek  atış stili 

 Zikzak atış stili 

 Pençe atış stili 

 Altınay atış stili 

 Bilye atış stili 

01.04.17 Maç Çalışmaları V. HAFTA 

 

MAÇ UYGULAMA ÇALIŞMALARI 

 

08.04.17 Turnuva 
VI. 

HAFTA 
TURNUVA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomiye giriş ve temel fiziksel kavramlarla açılışı yapacağımız bu atölyede; Güneş başlığı 

altında Güneş’imiz enerjisini nasıl sağlıyor? Daha ne kadar bizi ısıtacak? Güneş sistemi nasıl 

oluştu? Gezegenler ve yıldızların farkları nelerdir? Jüpiter neden yıldız olamadı? Güneş Sistemi 

dışında kaç gezegen bulundu? "Evrende hayat var mı" sorularına yanıt arıyor olacağız. 

Yıldızların oluşumu ve evrimi başlığı altında ise; Çift yıldızlar ve özellikleri; Yıldızlar da 

canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler mi? Beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler; 

Nötron yıldızında olsaydık hayat nasıl olurdu? Karadelikleri neden gözleyemeyiz? Süpernova 

patlamaları ve süpernova çeşitleri ve Galaksiler konularını daha yakından inceleyeceğiz. Ayrıca 

bu atölyede Güneş teleskobuyla tanışarak Güneşi inceleme şansını bulduğumuz gibi, günün 

farklı saatlerinde güneşi fotoğraflama ve farklı karelere sığdırma imkânını da yaşıyor olacağız.



 
 

 

TARİH TEMA HAFTA İÇERİK 

15.04.17 

Astronominin 

tarihi ve Güneş 

Sistemi 

I. HAFTA 

 Astronomi tarihi nedir?  nasıl ortaya çıkmıştır? 

 Teleskoplar çeşitleri nelerdir? 

 Güneş Sisteminin Özellikleri nelerdir? Sorusu ile 

öğrencilerin fikrinin alınması 

 Güneş Sisteminin Oluşumu hakkında bilgi 

paylaşımlarının yapılması 

 Güneş ve Katmanları nelerdir? Nasıl oluşmuştur? 

Hakkında bilgi verilmesi  

 Güneş’in enerjisinin kaynağı nelerdir? Sorusu sorularak 

öğrencilere sorulur ve üretim süreci hakkında bilgi 

paylaşımı yapılır.  

22.04.17 Güneş Sistemi  II. HAFTA 

 Güneş Lekelerinin nasıl Oluşur ve Sonuçları nelerdir?  

 Güneş Rüzgârlarının nasıl meydana gelir? Kaynakları ve 

sonuçları nelerdir? 

 Güneş Patlamaları var mıdır? Sonuçları nelerdir? 

 Dünyayı bugüne kadar Etkileyen Güneş Olayları 

hakkında bilgi paylaşımları yapılır. 

29.04.17 

Güneş, Dünya 

ve Ay İlişkisi 

 

III. 

HAFTA 

 Güneş, Dünya ve Ay İlişkisi nelerdir? Aralarında bir bağ 

var mıdır sizce nelerdir? 

 Güneş ve Ay Tutulmaları nasıl oluşur? Sizce sonuçları 

nelerdir? Sorusu sorularak öğrencilerin fikirleri alınır. 

 Gece ve Gündüz nasıl olur ? 

 Mevsimler nasıl oluşur? Mevsimlerin oluşmasında 

güneşin etkileri nelerdir? 

 Çocuklar öğretmen eşliğinde Güneş tutulması deney 

düzeneğini hazırlayıp uygularlar. 

 

06.05.17 Gezegenler 
IV. 

HAFTA 

 Gezegenler nelerdir? Yeni keşfedilen gezegen var 

mıdır? Bu gezegenleri kimler keşfeder? Hakkında bilgi 

paylaşımı yapılıp video izlenir. 

 Astroloji ile Gezegenlerin İlişkisi var mı? Konusu 

tartışmaya açık bırakılarak çocuklarla beyin fırtınası 

yapılır. 

 Çocuklar öğretmen eşliğinde kendi gezegenlerini 

tasarlayıp maket olarak arkadaşlarına sunum yaparlar. 



 
 

13.05.17 
Yıldız ve Gök 

Cisimleri 
V. HAFTA 

 Cüce Gezegenler nedir? Neden cüce gezegen denir? 

Hakkında slayt sunum  yapılır ve video izlenir. 

 Yıldız Kaymasının Nedeni ve Sonuçları nelerdir? 

 Kara Cisim Işıması Nedeni ve Sonuçları neler olabilir 

hakkında video izlenir. 

20.05.17 
Dünya Dışında 

Yaşam ve Uzay 

VI. 

HAFTA 

 Karadelikler nedir? Nasıl oluşur? Bir sonu var mıdır?  

Hakkında video paylaşımı yapılır.  

 Meteorlar ve Özellikleri  

 Dünya Dışında Yaşam olasılıkları 

 Uzaylılar var mıdır? Uzaylılar hakkında Bugüne kadar 

yaşanmış olan ilginç olaylar hakkında bilgi paylaşımı 

yapılır. 

 Uzay Yürüyüşü-Kıyafetleri ve Uzay Gemilerinin 

Özellikleri nelerdir. Herkes bu kıyafetleri giyebilir veya 

dikebilir mi? 

 Öğrenciler öğretmen eşliğinde tuvalet kağıdı boyalarla 

kendi uzay kıyafetlerini tasarlayıp hangi gezegene 

yolculuk yaptıklarıyla ilgili drama çalışması yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Genel anlamıyla yaratıcı yazarlık, pratik olarak var olmayan ancak var olması muhtemel bir 

durum ya da olay üzerine, tamamen özgün bir kurgusal yapı ve üslup ile yazmaktır. Kısacası, 

size ait olan yeni bir şey olmasıdır. Bu dersin temel amacı çocukların hem yaratıcılıklarını 

geliştirmek hem de yazarlık konusunda ilerleme kaydetmelerini sağlamaktır. Bu derste yapacak 

olduğumuz çalışmalar kelimelerin nitelik ve yapısından başlayıp sıfatlara, zamirlere, edatlara 

uzanan, cümlelerin güçlendirildiği, kelimelerin bilinenden farklı anlamlarının da fark edildiği, 

yazmanın yalnızca beyin ve eli kapsamadığını, 5 duyu organı kullanılarak da yaratıcı yazmanın 

ortaya çıkaracağı büyülü sonuçların görüleceğini fark ettiren bir program olup neticesinde 

kompozisyon yazmadan hikaye ve kitap yazmaya kadar ulaşacak bir süreci içerir. Bu süreçte 

powtoon, mind map gibi sanal uygulamalarla da yalnızca yazma değil görselleştirme ve 

araştırmacı yeteneklerin de geliştirilmesi mümkünleşecektir. Yaratıcılık konusunda 

çocuklarımızın derin hayal gücü yeteneğinden yararlanarak onların da henüz farkında 

olmadıkları yeteneklerini açığa çıkarmayı hedefleyen bir ders öğretim programı uygulamayı 

hedeflemekteyiz. Bu dersin çocuklarımıza kazandıracaklarının çerçevesi oldukça geniş olmakla 

birlikte şöyle sıralanabilir; ikna kabiliyetlerini ve iletişim becerilerini geliştirirken onları 

disipline edecek olan bir tür terapist ve sakinleştirici özelliğe sahiptir. Yaratıcı yazma yeteneği 

kazandırılırken esas aldığımız slogan ise DÜŞÜN, ORGANİZE ET, YAZ, DEĞERLENDİR, 

YENİDEN YAZ’dır.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TARİH HAFTA İÇERİK 

04.03.17 I. HAFTA 

 Yaratıcılık kavramının tartışılması 

 Çocuklara verilen harflerle oyun etkinliği 

 Yaratıcı yazarlık tanımı 

 Harf oyununun devamı (hikâye oluşturma) 

 Oluşturulan cümlelerin yaratıcı düşünmenin dört boyutuna 

göre değerlendirilmesi 

11.03.17 II. HAFTA 

 İsimlerin belirginleştirilmesi ve betimlenmesi 

 Günlük dilde kullanılan yönergelerin fikir taramasıyla 

listelenmesi 

 Günlük dilde kullanılan yönergelerin zamir ve sıfatlarla 

belirginleştirilmesi 

 Paragraf incelemesi ve belirsiz kelimelerin tespiti 

 Paragraflardaki belirsiz kelimelerin ayrıntılandırılarak 

paragraflara ruh ve kişilik kazandırılması 

 Kişilik ve ruh kazandırılan paragrafın devamının yazılması 

 Yazılan paragrafın powtoon kullanılarak animasyon haline 

getirilmesi 

18.03.17 III. HAFTA 

 Somut isimlere uygun sonuçların ele alınması 

 Öğretmenin öğrencilere  3 tane farklı kısa film videoları 

izletilerek sonuçlar sunması 

 Öğrencilerin bu sonuçlara 9’larlı gruplar halinde sıra ile 

neden oluşturması 

 Öğrencilere altı çizili kelimelerin yer aldığı cümlelerin 

verilmesi 

 Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin yerine yeni kelimeler 

üretmeleri ve yeni bir cümle oluşturmalarının istenmesi 

 Üretilen yeni cümlelerin sonuna anlam bütünlüğü sağlayacak 

şekilde ne olacağını anlatan başka bir cümlenin eklenmesi 

 Oluşturulan cümlelerin akıcılık, esneklik, özgünlük ve 

zenginleştirme boyutları açısından değerlendirilmesi 

 

25.03.17 IV. HAFTA 

 Fiillerin ele alınması 

 Zarlarda çıkan fiillerin yerine yeni fiillerin türetilmesi 

 Oluşturulan takım fiillerden birinin seçilip o fiile kişi ve 

yerin de eklenerek cümlenin ayrıntılandırılması 

 Bu cümlelerdeki fiillerin kullanımına göre duygu 

değişimlerinin tartışılması 

 İstenen duyguyu yansıtmaları üzere öğrencilerin verilen 

paragraftaki fiillerin değiştirilmesinin istenmesi 



 
 

01.04.17 V. HAFTA 

 Zarfların ele alınması 

 Zarfların bir fiille kullanılması yerine tek bir kelime 

kullanımı 

 Sıfatların belirginleştirilmesi ve daha çok bilgi verecek 

şekilde cümle ve paragrafta yeniden yazılması 

 Gazeteden yemek anlatan bir yazının incelenmesi, Kullanılan 

Dilin analiz edilmesi 

 Öğrenciler tarafından dışarda çıktıkları yemeği anlatan bir 

kompozisyon yazılması 

08.04.17 VI. HAFTA 

 Edat/İlgeçlerin cümle içinde incelenmesi 

 İlgeçlerin cümle içindeki yerlerinin değiştirlerek cümlelerin 

yeniden yazılması 

 İlgeçle oluşturulmuş tamlamaları kullanarak öğrencilerin 

kendi cümlelerini yazması 

 Yazdıkları cümlelerde tamlamaların yerini değiştirerek 

yeniden cümle kurulması 

 

15.04.17 VII. HAFTA 

 Zamirlerin İncelenmesi 

 Verile zamirlerin belirginleştirilmesi 

 Genel Tekrar 

 İlk bölümün değerlendirilmesi 

22.04.17 VIII. HAFTA 

 Daha Güçlü Cümlelerin kurulmasına ilişkin alıştırmalar 

 Odasını Anlatan Kompozisyon yazılması 

 Yazılan kompozisyonda cümlelerin İlgi Çekici hale 

getirilmesi 

 

29.04.17 IX. HAFTA 

 Bağlaçların ele alınması 

 Bağlaçlar kullanılarak cümlelerin tek cümle haline 

getirilmesi 

 Fiilimsilerle cümlelerin tek cümle haline getirilmesi  

08.04.17 X. HAFTA 

 Verilen kelimelerin beş duyuyu kullanarak, her duyu için 

sıfatlarla zenginleştirilmiş ifadelerinin yazılması 

 Mevsimlerin beş duyuya göre ifadelerinin yazılması 

 Bir rengi anlatan ve beş duyuya göre rengin tanımını yapan 

şiir yazılması 

 

15.04.17 XI. HAFTA 

 Mutluluk, zevk, adalet vb gibi soyut kavramların meteforlar 

kullanılarak ifade edilmesi 

 Günlük hayatta kullanılan ve ilginç araçların kişileştirilmesi 

 

22.04.17 XII. HAFTA 

 TV. Dan seçilen bir kişinin iki niteliği üzerinde durularak, o 

kişiyi anlatan paragraf yazılması 

 Aynı kişinin başka bir canlıya benzetilerek paragrafın tekrar 

yazılması 

 Yazım sürecinin Düşün, Organize Et, Yaz, Değerlendir, 

Yeniden Yaz basamaklarına göre şekillendirilmesi  



 
 

 

 

Koçluk kelime anlamı olarak ‘’kişiyi bir yerden bir yere götürme’’ anlamına gelmektedir. 

Koçlukta istenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında düzenli ve planlı bir ilişki 

kurulur. Koçluk süresince, koç; danışana sokratik sorular yönelterek; danışanın farkındalığını 

arttırmaya çalışır. Böylece danışan değişim için ilk adımı atar. Günümüzde çocuklar teknolojiye 

ve medyaya  bağımlı bir hayat yaşamakta; bu onların kitaplarla ve sosyal yaşamda az zaman 

harcamalarına neden olarak, kendilerini tanımalarını da engellemektedir. Bu da çocuklarda 

düşük farkındalık, sosyal beceri eksikliği, hedonizm (haz odaklılık) gibi sorunlara yol 

açmaktadır.  

Bu derste öğrencilerin duyguları fark etme, anlama, anlamlandırma, ifade etme ve kontrol etme 

gibi becerilerinin geliştirilmesi, olumsuz duyguları kontrol etme ve olumsuz duygularla baş 

etme teknikleri, insanların farklı oldukları ve kendi farklılıklarını kabul etmeleri, bireysel swot 

analizleri ile kişilik planı çıkararak hedef belirleme, anne-baba-çocuk hedef-etkinlik çizelgesini 

oluşturma, anne-baba ile aile olarak iyi bir takım olma ve etkili iletişim becerileri olan etkin 

dinleme, empati ve ben dili becerileri üzerinde durulacaktır.  Koçluk sadece tek bir disiplin 

alanı olarak değil, medya sektörü, bilgisayar tabanlı uygulamalar, edebiyat ve sanat bağlantılı 

bir şekilde disiplinler arası verilecektir. Ders içeriğine Yaratıcı Sorun Çözme Yöntemi de 

entegre edilmiş olup; her iki haftada bir öğrenci süreçle ilgili bir ürün ortaya koyacaktır. 

Hepsinden öte çocuk kendini sorgulayacak, fark edecek ve hedef belirlemeyi öğrenecektir 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

TARİH HAFTA TEMA İÇERİK 

04.02.17 I. HAFTA DUYGU 

 Duyguların Anlamları 

 Olaylar karşısında hissedilen Duyguların Ele 

alınması 

 Duyguların Ritimlerle İfadesi 

 Duygu Çarkı ile Olaylar Karşısında Hissedilen 

Duyguların Açığa Kavuşturulması 

 Farklı Zaman ve Mekanlardaki Duygu 

Durumlarını Gösteren Duygu Haritasının 

Oluşturulması (Okul, Ev, Park, Kütüphane, 

Çocuk Üniversitesi, Müze, Hayvanat Bahçesi, 

Yol, Büyükannenin evi, Ödev Yaparken, Okula 

Giderken, Okuldan Çıkarken, Annesine ev 

işlerine yardım ederken) 

 DAB: Kodlama Animasyon dersinde Duygu 

Capslerinin Yapılması 

11.02.17 II. HAFTA DUYGU 

 Renklerin Hayatımızdaki Anlamları  

 Renklerin Bilimsel Anlamlarının Ele Alınması ( 

Medya ve İletişim Sektöründe Renklerin 

Kullanımı: Videolar) 

 Bireysel Renk ve Duygu Eşleştirilmesi 

 Duygu Termometresi Örneklerinin İncelenmesi 

(Anahtar Kelime: feel thermometer) 

 Ek: Duyguların Rengi Kitabını Okunması 

18.02.17 III. HAFTA DUYGU 

  

 Duygu Termometresinin Yapılması  

 Termometrelerin Sunumu 

 Termometrelerin Fonksiyonellik ve Orjinallik 

Açısından Değerlendirmesi 

 Öğrencilerden onlara olumsuz ve olumlu 

duygular hissettiren resim, yazı, kitap vb. 

malzemelerin getirilmesinin istenmesi 

 Bireysel olumlu ve olumsuz duygular hissettiren 

materyallerin Sunumu 

 Olumsuz duygular hissettiren materyaller 

karşısında gösterilen davranışların ele alınması 

 Olumsuz duygularla baş etme yöntemlerinin 



 
 

(öfke kontrolü ve stres yönetimi) ele alınması 

(Makalelerin okunması yoluyla) 

 Olumsuz duygularla baş etme yöntemleri listesi 

 Evdeki kişilerin olumsuz duygu yaşadığı on 

kareye ilişkin yöntemler öneren video çekimi 

25.02.17 IV. HAFTA FARKLILIKLARI 

KABUL 

 Ellerin İncelenmesi 

 Parmak Boyası Kullanarak El baskılarının 

Yapılması 

 İnsanların birbirinden farklı olduğunun fark 

edilmesi ve İyi yönlerin Analiz edilmesi 

 Yapılabilen ve Yapılamayan Eylemlerin 

Üzerinde Durulması (Kulak oynatma, Dil 

bürkme, dirsek yalama vb videoların izletilmesi) 

 Yapabildiklerimle Mutluyum posteri hazırlama 

04.03.17 

V. HAFTA 

VE  

VI. HAFTA 

FARKLILIKLARI 

KABUL 

 Kişilik Profilinin Çıkarılması 

 Swot Analizinin Yapılması 

 Zayıf Yönlerin Nasıl Güçlendirebileceği, 

Fırsatların nasıl değerlendirileceğinin Ele 

Alınması 

 Hedeflerin Konulması 

 Aksiyon Planının Hazırlanması 

11.03.17 VII. HAFTA HEDEF 

OLUŞTURMA 

 Top Taşımaca Oyunu 

 Oyunda başarılı olan grubun özelliklerinin ele 

alınması 

 Başarılı Kişilerin Hayatlarının İncelenmesi 

 Başarılı İnsanların Kişisel Özelliklerini ve 

Çalışma Özelliklerinin Analiz Edilmesi (Analiz 

Tablosu Hazırlayacak) 

 Başarılı İnsanların Özelliklerine İlişkin 

onedio.com’a iki sayfalık makale yazılması 

 

18.03.17 VIII. HAFTA HEDEF 

OLUŞTURMA 

 İsimsiz Makalelerin Veliler Tarafından; 

 -İçeriğin Amaca Uygunluğu (Mesajın doğruluğu) 

 -Kullanılan Dilin Akıcılığı 

 -Dilbilgisi Kurallarına Uygunluk 

 -Dilin sıfatlar ve zarflarla zenginleştirilmesi 

 -Yazım biçimin ilgi çekiciliği 

 Ölçütleri doğrultusunda beş puan üzerinden 

değerlendirilmesi ve dönüt verilmesi 

25.03.17 IX. HAFTA HEDEF 

OLUŞTURMA 

 Yaşam Amaçlarının Sorgulatılması 

 Amaç ve Hedefler arasındaki Farkın ele Alınması 

 Amaçlara ilişkin Hedeflerin Belirlenmesi 

 Hedeflerin kısa ve uzun vadeli hedefler olarak 

sınıflandırılması 

 Hedef Yolu Oyunun Oynatılması 

 Hedef Sıralaması 

 Hedef-Etkinlik Çizelgesinin Oluşturulması 

 Anne-Baba Görevleri 



 
 

01.04.17 

X. HAFTA 

VE 

XI. HAFTA 

İYİ TAKIM 

OLMA-ETKİLİ 

İLETİŞİM 

 Anne-Baba ve Çocuklarla Uçan Halı ve Top 

Taşımaca Oyunun Oynatılması 

 Bir birimizi dinliyor muyuz? 

 Doğru İletişim Kurabiliyor muyuz? 

 Ailelerin örnek iki iyi ve kötü birer diyaloğunu 

oluşturması 

 Hata ve doğruların Analizi 

 Etkin Dinleme 

 Ben Dili İletileri 

 Etkili İletişimin Önemini Anlatan Sosyal 

Deneylerin Yapılması 

 Video Çekilmesi 

08.04.17 XII. HAFTA  
 Etkili İletişimin Önemini Anlatan Sosyal 

Deneylerin Sunulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 4 Mart – 20 Mayıs 

2017 tarihleri arasında Cumartesi günleri 

yürütülecek ve 12 hafta sürecektir. 

ERKAN KAYIT ÜCRET: 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 0848/ zuhaltopcu@aydin.edu.tr 

 Çocuk Üniversitesi Koordinatörü: T. Gizem Medet: 0531 376 0823/ /gizemmedet@aydin.edu.tr 
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