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BİLİM ÜSKÜDAR ŞUBAT AYI
ATÖLYELERİNDEN ÖRNEKLER



BİZ KİMİZ?     
     Bilim Üsküdar, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesine giden yolda bilimi 
ve teknolojiyi ulaşılabilir kılarak, bilimsel ve teknolojik okuryazarlık 
oranı yüksek, teknolojiyi ithal eden değil üreten bir nesil yetiştirmek için 
atılmış bir adımdır. Aydınlık geleceği inşa etmek için geleceğin 
emanetçisi çocuklarımıza yapılmış yatırımlardan biri olan Bilim Üskü-
dar; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Üsküdar Belediyesi ve TÜBİTAK’ın 
ortaklaşa yürüttüğü bir projedir.Tamamlandığında 8 tematik sergi 
alanıyla halkımıza hizmet verecek olan Bilim Üsküdar’ın 1. Fazı olan  
eğitim atölyeleri, planetaryum ve Bir Dünya Keşif Sergisi 2018 yılının 
Kasım ayında hizmete açılmıştır.  Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji 
Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi ve  Astronomi Uzay ve 
Havacılık Atölyeleri olmak üzere 5 ayrı kapsamlı atölye ile hizmet ver-
mektedir.. Bilim Üsküdar, uzay çağını yaşadığımız bu yüzyılda,çocukların 
ufuklarına yeni bir pencere açacak olan 110 kişilik koltuk kapasiteli 
planetaryum, ulusal ve uluslararası deney düzeneklerinin bulunduğu Bir 
Dünya Keşif sergi alanıyla ziyaretçilerini beklemektedir.
    Vakfımızın yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak bugün Üskü-
dar’daki bu hizmetin sınırlarını genişletmek Türkiye’deki tüm çocuklara 
ulaşmak; ‘81 ilde bilim ve teknoloji’ yegane amaçlarımız arasındadır. 
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TASARIM
ATÖLYESİ

Sanatın insana kattığı en önemli 
duygu olan üretme hissini öğrencilere 
aşılamak, sadece tüketen değil üreten 
bireyler yetiştirmek Tasarım Atölye-
sinin başlıca hedeflerindendir. 

Öğrencinin, kendini ve duygularını 
keşfederek, kendini ifade edebileceği 
bir alan yaratmanın yanısıra motor 
becerilerinin ve yaratıcılıklarının 
keşfine olanak sağlanmaktadır. 

Zengin bir bakış açısı kazandırmak için 
Tasarım Atölyelerimizde;  modern 
sanatların yanı sıra geleneksel Türk 
sanatlarına da yer verilmektedir.  4
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MATEMATİK
ATÖLYESİ

Matematik kaygısı, ülkemizde ve dünyada 
oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Bilim 
Üsküdar Matematik Atölyeleri hem matematik 
kaygısını yenmeyi hem de eğlenerek öğren-
meyi amaçlamaktadır.

Atölyelerimizde günlük hayat problemleri, 
ünlü matematikçilerin yoluyla keşfederek 
öğrenme, oyunlaştırma, bireysel ve takım 
olarak çalışmalar yürütmenin yanı sıra, 
günümüz çağındaki çocukların kinestetik 
ihtiyaçlarının karşılandığı hareketli etkinlikler 
yer almaktadır.
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Doğanın içinde yaşayıp, doğaya yabancı yetişi-
yoruz. Her ne kadar şehir hayatı doğayla 
aramıza bazı perdeler koysa da sınırları aşmak 
mümkün! Doğa Bilimleri Atölyesi öğrencilerde 
doğa bilinci ve sevgisi oluşturmayı, bunun 
yanında doğada var olan kanunların farkında 
olarak bilimsel okuryazar nesiller yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. 

Amacımız öğrencilerin sadece bilgi birikimlerini 
arttırmak değil, doğaya karşı merak uyandır-
mak, keşfetmeleri için, heves tohumunu ekmek 
ve bizce en önemlisi;
‘yaptıkları işi sevmeyi kazandırmaktır.’      

DOĞA BİLİMLERİ
ATÖLYESİ
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ASTRONOMİ
ATÖLYESİ

Bilim Üsküdar Astronomi & Uzay ve 
Havacılık Atölyesi uzay, evren ve 
havacılık alanlarına karşı ilgi ve merak 
duyan, sorgulayan gençler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Bu bağlamda,
öğrencilerin astronomi ve havacılıkla 
ilgili bilimsel prensipleri eğlenceli deney-
lerle keşfetmesine olanak sağlayarak 
geleceğin bilim insanlarını ve Türkiye’ nin 
İlk Astronotlarını yetiştirme yolunda 
çalışmalar yürütmekteyiz. 
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Bilim Üsküdar Teknoloji Atölyesi; teknolojiyi 
sadece kullanan değil, teknolojiyi geliştiren 
ve yöneten bireyler yetiştirmeyi
hedeflemektedir.

Elektronik Bilgisi, Mobil Yazılım, Web 
Tasarımı, Animasyon oluşturma, Kodlama, 
Robotik, Yenilenebilir Enerji, Oyun Tasarımı, 
Veritabanı, Programlama dilleri, Grafik 
Tasarım, 3D Tasarım gibi ders içerikleri ile 
Milli Teknoloji Hamlesine destek vermek 
üzere yola çıkan teknoloji dersleri
öğrencilerde algoritmik düşünme, problem 
çözme ve  yaratıcı düşünme gibi becerilerin 
gelişmesine yardımcı olmaktadır. 
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ
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Doğa Atölyesinde; sonbaharın gelmesiyle 
beraber renk değiştiren ve  yapraklara farkın-
dalık oluşturmak amacıyla ‘Renkli Yapraklar 
Atölyesi’  çalışması yapıldı. Yaprakların neden 
renk değiştirdiğini sorgulayan zihinler,
sebeplerini laboratuvar ortamında test ederek
öğrendiler.Hava şartlarının değişmesinden
yola çıkarak, mevsimsel olayların nasıl 
gerçekleştiğini anlamak adına ‘Meteoroloji 
Atölyesi’ Kasım ayı atölyeleri  arasındaydı. 

Aralık ayında; Böcek Atölye seçiminde, küçük 
yaş gruplarına uygun; kelebeklerin tanıtıldığı 
Metamorfoz Atölyesi işlenerek çocuklarla
böceklerin dünyasına giriş yapıldı. 

Günlük tükettiğimiz besinlerin, çekirdek
yapısını görsek bile farkında olmuyoruz. Belki
de bulaşık yıkarken elimizdeler. Günlük
yaşamla doğayı iç içe getiren ‘ Kendi DNA’m 
Atölyesi’ni 12-14 yaş arası öğrencilerimizin 
hizmetine sunduk.

BİLİM ÜSKÜDAR ATÖLYELERİNİN
ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI 
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Tasarım  Atölyesinde; Aralık ayında Portre 
Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Dokuma Atölyesi 
gerçekleştirildi.

Portre Atölyesinde sanatçıların portre eserleri 
incelenerek, Arcimboldo gibi çeşitli sebze, 
meyve ve çiçeklerden kendi portrelerimizi 
oluşturduk.

Ahşap Atölyesinde öğrenciler kendi ahşap 
oyuncaklarını oluşturdular. Dokuma Atölye-
sinde sakin ve sabırlı bir şekilde ve farklı 
dokuma tekniklerini kullanarak kendi
kilimlerini dokudular.
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Teknoloji Atölyesi; Aralık ayında  Kodlama 
Atölyesi ve Robotik kodlama Atölyesi 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz bu atölyede 
teknolojik aletlerle nasıl iletişim kurabileceklerini 
keşfettiler.

Kodlamayı neden yapıyoruz? Günlük hayatta 
kodlama ne işimize yarar? Sorularına cevaplar 
buldular. Algoritmalar oluşturarak, kodlamalar 
yaparak kendi projelerini gerçekleştirdiler.
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Matematik Atölyesi ; 
Kasım ayında Kum Şekillerim Atölyesi, Çarpışan 
Bakkallar Atölyesi ve Alışveriş Atölyesi; Aralık 
ayında 100 Atölyesi, Kesirleri Keşfediyorum 
Atölyesi, Alışveriş Atölyesi gerçekleştirildi. 
Bunun yanı sıra 22 Aralık tarihinde özel olarak 
düzenlediğimiz Fibonacci Atölyemizi yaptık.

Öğrencilerimiz bu atölyede doğanın güzellik 
sırlarını ve matematik ile ilişkisini keşfettiler.
Fibonacci’nin meşhur tavşan problemiyle 
başlayan bu estetik serüven mimariden sanata 
kadar birçok meslek grubunu ilgilendiren Altın 
Oran’ın keşfi ile son buldu.
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Astronomi & Uzay ve Havacılık Atölyesi ;
Bu ay  atölyemizde Ay Atölyesi, Güneş Sistemi 
Atölyesi ve Havanın Özellikleri Atölyelerimizi 
gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz merak ettikleri 
konulara dair yanıtlar bulurken aynı zamanda 
gezegenlerimizin her birinin özelliklerini etkin-
liklerimiz ile  keşfettiler. 

Atölyedeki eğitimimizin ardından Güneş’in,
yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin 
yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla 
kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı  14 metre 
çapı ve yüksek çözünürlüğündeki Türkiye ’nin en 
büyük planetaryumunda  genel astronomi eğiti-
minin ardından Astronot filmimiz ile 
ziyaretçilerimiz farklı ve öğretici bir gün geçirme 
fırsatını deneyimlediler.
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Bosna-Tuzla Kontonu  Kladadçn Js Tupari Okulu 
ile yapılan kardeş okul projesinin,bir ayağı olarak 
misafirlerimizi ağırladık.

Atölyelerde eğitim alan öğrenciler, ürün oluştur-
ma aşamasında Türkiye'ye olan sevincini ifade 
eden çalışmalar yaptı.

Sergi alanında keşfetmeye dayalı inceleme ve 
öğrenmeyi deneyimlediler. Uzay ve havacılık ile 
ilgili planeteryumda, kısa film belgeseli izleyen 
öğrencilerimizi Bosna'ya uğurladık.

Bosnadaki kardeş okul
bize uğramadan dönmedi.  

Mevlana İmam-Hatip Ortaokulu, Hoca Ahmet 
Yesevi Ortaokulu ve Safranbolu İmam-Hatip Orta-
okulu’ndan, İstanbul gezisine gelen öğrenciler; 
Bilim Merkezi’ndeki Tasarım, Teknoloji, Astronomi, 
Matematik ve Doğa Atölyeleri, Sergi alanı ve
Planeteryumdan istifade ettiler.

Karabük’den gelen  öğrencilerin
İstanbul gezisindeki durağıydık. 
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Nijer Ortaöğretim Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Muhammed Sanoussi Elhadji SAMRO bey ve 
beraberindeki heyeti Bilim Üsküdar’ da vakıf 
müdürümüz ile temaslarda bulundu. 

‘Bir Dünya Keşif’ Sergisi'ni incelediler. Plan-
eteryumda ‘ASTRONOT’ adlı filmi izledikten 
sonra, bilim atölyelerini ziyaret eden bakan, 
bilim atölyeleri  ve eğitim metodları hakkında 
bilgi sahibi oldu.

Bakan SAMRO; ziyaretinin sonunda  Türkiye’de 
böyle bir bilim merkezinin olmasından dolayı 
mutluluk duyduğunu ifade eden konuşma yaptı. 
Heyet, Bilim Üsküdar ekibi ve eğitmenleriyle 
toplu fotoğraf çekildiler.

Nijer Milli Eğitim Bakanı
ve heyetini ağırladık
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Bilim Üsküdar, faaliyetlere
sosyal sorumluluk projesiyle başladı.. 

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hasan 
TAN Çocuk Yuvası’ndaki öğrencilerimizle keyifli 
bir etkinlik yapıldı.

Hazırlanan ‘ATÖLYE-PLANETARYUM-SERGİ’ 
paketinden memnun kalan öğrencilerimiz için, 
etkinliğin devamlılığı konusunda temaslar 
sürüyor.  
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Teknofestten Bilim Üsküdar esintileri...

İlk tecrübemiz Teknofestten; yoğun ilgi, rekor 

katılım olan eğitim atölyelerimizden kareler.

21



Yarıyıl Eğitim Atölyeleri Programları
1. 5 Günlük Paket Program
2. Orion Programı
3. 3 Günlük Program
4. Tek Saatlik Atölyeler

Ocak ayı içerisinde 22 Ocak- 3 Şubat tarihleri 
arasında tüm öğrenciler yarıyıl tatili geçirmektedir. 
Bilim Üsküdar eğitim ekini olarak tatil döneminde, 
öğrencilerin hem dinlendiği hem de yeni şeyler 
öğrenerek kendilerini bilgi ve beceri bakımından 
geliştirdiği programlar gerçekleştirdik.

Her 6-14 yaş grubu öğrencilerinin eğitim
atölyelerinden, genel yaş grubunun ise Bir Dünya 
Keşif Sergisi ve Planetaryumdan faydalandığı 
verimli bir yarıyıl tatil dönemi geçirildi. 

YARIYIL TATİLİ
PROGRAMI
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Yarıyıl tatil programları kapsamında 9-11 
yaş grubu öğrencilere yönelik 5 Günlük 
Paket Program hazırlandı. Bu program, bir 
öğrencinin her gün tüm eğitim tema-
larımızdan faydalanması ve her bir eğitim 
temasında detaylı eğitim almasını
hedeflemektedir. 

Bu programa kayıt olan bir öğrenci plane-
taryumda 2 farklı film ve genel astronomi 
eğitimini tamamlamış ve Bir Dünya Keşif 
Sergisi’ni keşfetme fırsatı bulmuştur. 
Bununla birlikte, 5 gün boyunca her gün 
Doğa Bilimleri, Matematik, Astronomi, 
Havacılık ve Uzay, Teknoloji ve Tasarım 
atölyelerimizde 5’er saat böylece toplam-
da 25 saat eğitim almıştır.

1) 5 Günlük Paket Program

5 GÜNLÜK DERS PROGRAMI

SEANSLAR SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ

Seans 1
09:30-10:30

Seans 2
10:40-11:40

Seans 3
11:50-12:50

Seans 4
13:30-14:30

Seans 5
14:40-15:40

Doğa Bilimleri

Matematik

Astronomi

Teknoloji

Tasarım Tasarım Tasarım Tasarım Tasarım

Teknoloji Teknoloji Teknoloji Teknoloji

Astronomi Astronomi Astronomi Astronomi

Matematik Matematik Matematik Matematik

Doğa Bilimleri Doğa Bilimleri Doğa Bilimleri Doğa Bilimleri
Toprak

Çevre

Kozmik Takvim

Robotiğe Giriş

Battal ve Gelgit Ebru Taraklı Ebru Şal Ebru Hatip Ebru Çiçek Ebru

Algoritma
Programlamaya

Giriş
Robotik

Kodlama
Robotik

Kodlama

Evrenin
Yapıtaşları

Yıldızların Yaşam
Serüvenleri

Kozmik
Mahallemiz

Özel
Gezegenler

Geoboard Alan Çapraz Tangram Açımla
Üretiyorum

Tohum Ağaç Çiçek Yaprak
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5 Günlük Paket

Yer: Doğa Bilimleri Atölyesi
Paket Adı: ‘Topraktan Tohuma Bitkiler Dünyası’
Bilim Üsküdar Doğa Bilimleri Atölyesinde 5 Günlük 
program kapsamında incelendi.

Öğrenciler, bir köşede sessiz ve sakin öylece
duruyor gibi görünen bitkilerin aslında ne kadar 
canlı ve hareketli dünyalarının olduğunu fark 
ettiler. Yanı sıra öğrenciler toprak, tohum, ağaç, 
çiçek ve yaprak gibi kavramlara ait detaylı incele-
melerde bulundular. Her öğrenci minik bir bilim 
insanı gibi tahminler yapıp, tahminlerinin doğru-
luğunu ölçmek için gözlemler yaptı. Detaylı 
gözlemler için stereo mikroskobu ve ışık 
mikroskobunu kullandılar.

Numune hazırlama ve inceleme süreçlerini 
öğrendiler. Bitkileri ekosistemleri içerisinde konum-
landırdılar. Mini bir ekosistemi modellemek 
amacıyla kendi teraryumlarını yaptılar.

Çocukların 15 günlük tatil aralarının hem eğlenceli 
hem de bilime ve doğaya karşı ön yargılarının 
yıkıldığı bir program olması yönünde gayret ettik. 
Program sonunda güzel anılar ve arkadaşlıklar 
edinilen hızlı bir programı  geride bırakmış olduk.
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Yer: Matematik Atölyesi
Paket Adı: Tangram ve Geoboard 
Bilim Üsküdar Matematik Atölyelerinde 
öğrencilerden “Hocaaam, bunu günlük hayatta 
nerede kullanacağız?” sorusu gelmez. Çünkü, 
derslerimiz Ayşe Teyze’nin, Mehmet Amca’nın 
günlük hayatta karşılaştıkları problemlerini 
çözmek üzerine tasarlanmıştır. 

Matematik Atölyesinde Geometri Paket
Programı sayesinde öğrenciler, çevre, alan,
simetri ve açılar gibi geometrik kavramları 
geoboard ve tangram üzerinden incelediler. 
Konuyu kavrarken grup çalışması yaparak, 
problemi çözmek için çeşitli yöntemler 
geliştirdiler.

Derslerde hem eğlendiler hem de matematik 
korkularını yendiler. Öğrenciler sırasıyla: 
Çevre Atölyesi, Geoboard Atölyesi, Alan 
Atölyesi, Çapraz Tangram Atölyesi ve 
Açımla Üretiyorum Atölyesine girdiler. 

 “Hocaaam,
bunu günlük hayatta

nerede kullanacağız?”
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Yer: Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi
Paket Adı: Dünya’mız ve Evrendeki Yeri
Bilim Üsküdar Astronomi, Havacılık ve Uzay 
Atölyesi evimiz, Mavi Soluk Nokta olarak 
adlandırılan Dünya’mız ve onun evrendeki yerini 
incelemek üzere oluşturulmuştur.

Programda öğrenciler öncelikle evrenin ilk 
oluşma anından günümüze kadar geçirdiği evre-
leri öğrendiler.Ardından evrenin yapı taşları olarak 
adlandırılan galaksiler hakkında bilgi edindiler. 
Galaksilerin içlerine girerek yıldızlar ve yıldızların 
yaşam döngülerini keşfettiler.

Dünyamızın da içerisinde yer aldığı Güneş Sistemi 
ve bu sistemde yer alan gezegenleri detaylarıyla 
incelediler. Öğrenciler tüm derslerden konuyla 
ilgili öğrendiklerini çeşitli ürünler aracılığıyla 
modellediler. Kendi oluşturdukları bu modelleri 
kendilerine hediye olarak yanlarında götürdüler. 26



Yer: Teknoloji Atölyesi
Paket Adı: Robotik ve Kodlama Atölyesi
Bilim Üsküdar Teknoloji Atölyesi’nde 5 Günlük 
Robotik Kodlama Atölyesi tamamlandı. Bu paket 
boyunca öğrenciler şu konular üzerine kafa
yordular: Bir robota bir iş vermek için hangi 
aşamaların planlanması gerekir? 

Bir problemin çözüm basamakları nasıl oluşturu-
lur? Problem çözüm basamakları oluşturulurken 
hangi noktalara dikkat etmek gerekir?

Robot nedir? Robotların istediğimiz hareketleri 
yapması için hangi parça ve bölümlere ihtiyacı 
olur? Robotumuza istediğimiz hareketleri yaptır-
mak için nasıl bir mekanik yapısı olmalı?
Robotumuzun istediğimiz yönde hareket edebil-
mesi için kodlaması nasıl yapılmalı?
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Yer: Tasarım Atölyesi
Paket Adı: Ebru Atölyesi
Bilim Üsküdar Tasarım Atölyesinde 5 Günlük 
Paket program kapsamında Ebru Atölyesi 
verilmiştir. Ebru Atölyesi ile öğrencilerde 
Geleneksel Tük Sanatları hakkında
farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.
5 Gün boyunca öğrenciler her gün bir ebru 
yöntemini öğrenerek 5 farklı stilde ebru 
tasarımı yaptılar. Bu kadim sanatı icra
ederken bir yandan geleneklerimizden bah-
sedip bir yandan da duygularını ifade ederek 
ruhsal rahatlama sağladılar. 
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2. Orion Programı
Bilim Üsküdar, disiplinler arası çalışmalara 
önem vermektedir. Bir problemi çözmek için 
problemin farklı açılardan ele alınması gerek-
tiğini, farklı çalışma metotlarının uygun bir 
şekilde harmanlanarak doğru ve verimli olan 
ortak bir çözüm yolu belirlenebileceğini 
öğrencilere fark ettirmeyi
hedefliyoruz.Öğrencilere disiplinler arası bakış 
açısı kazandırmak amacıyla Orion Programı 
tasarlanmıştır.

Orion Programı adını bize en yakın bulutsu 
olan Orion Bulutsusundan alır. Orion Bulutsu-
su içerisinde Orion Takımyıldızını da barındırır. 
Aynı zamanda, Uluslararası Uzay İstasyonu 
tarafından asteroitlere ve oradan da Mars’a 
giderek evren hakkında bilinmeyenleri gün 
ışığına çıkartmak amacıyla tasarlanan uzay 
aracına Orion adı verilmiştir. 

TEK GÜNLÜK DERS PROGRAMI

SEANSLAR Ders Programı

Seans 1
09:30-10:30

Seans 2
10:40-11:40

Seans 3
11:50-12:50

Seans 4
13:30-14:30

Seans 5
14:40-15:40

Seans 
15:50-16:30

Orion Bulutsusunun Derinliklerinde Neler Oluyor?

Orion Bulutsusundan Dünya’ya Elementler

Orion Uzay Aracı Tasarlıyorum

Orion Uzay Aracı Güneş Paneli Tasarlıyorum

Guaj Boyama Orion’a Seyahat

Planetaryum
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Ders sıralaması:
1. Astronomi, Havacılık ve Uzay: Orion 
Bulutsusunun Derinliklerinde Neler 
Oluyor? : Bulutsular hakkında bilgi edinir. 
Kendi bulutsusunu tasarlar. 
2. Doğa Bilimleri: Orion Bulutsusundan 
Dünya’ya Elementler: Öğrenciler periyodik 
tablonun oluşturulma sürecini, bilimsel 
sınıflandırmayı, element kavramını, saf 
madde kavramını deneyler ve modelleme-
ler ile öğrenir. 
3. Matematik: Orion Uzay Aracı 
Tasarlıyorum: Kartondan Orion uzay aracı 
tasarlar. Aracın yüzey alanlarını hesap-
larken alan kavramını derinleştirir.
4. Teknoloji: Orion Uzay Aracına Güneş 
Paneli Tasarlıyorum (1 Saat): Güneş ener-
jisi elde etme yollarını öğrenir. Orion uzay 
aracının en verimli enerji üretecek
şekilde tasarlar. 
5. Tasarım: Guaj Boyama Orion’a Seya-
hat : Guaj boyama yöntemlerini öğrenir. 
Gün boyu geçirdiği Orion atölyelerinden 
yola çıkarak Oriona seyahat temalı fikrini 
guaj boya tekniği ile resmeder.
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Tasarım Atölyesi
6-8 yaş grubu için doğa temalı Suluboya 
çalışması ve önce ana-ara renkleri öğrenerek 
ahşap kalıplarımız yardımıyla Kumaş Boyama 
Atölyesi yaptık.

9-11 yaş grubu için mandala desenlerini
öğrenerek Mandala Atölyesi ve zımpara ve torna 
makinaları kullanılarak kendi ahşap oyuncak-
larımızı yaptık.

12-14 yaş grubu için kilim dokuma tekniğini 
öğrenerek Dokuma Atölyesi yaptık.

OCAK AYI ATÖLYELERİ
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Doğa Bilimleri Atölyesi
Doğada matematiksel bir döngü olduğunu bili-
yoruz. Bu yüzden Çiçek Atölyesi’nde 6-8 yaş 
grubu çocuklar için yaprak sayıları Fibonacci 
sayılarıyla aynı olan çiçekleri keşfetmelerini ve 
bunu sanatla öğrenmelerini istedik.

Bilim ve merak dolu Lav Labası Atölyemizle bir 
ay boyunca eğlenceli deneyler yapıldı. 9-11 yaş 
grubunun bilime olan merakı ve hevesini arttıran 
bu atölyemiz talebe göre tekrarlanabilir. 

Yaş grubu ilerledikçe sorgulama ve teknolojiyi 
deneylerimize kattık ve 12-14 yaş aralığındaki 
öğrencilere kirli sularını nasıl arıtabilecekleri 
bir mekanizma tasarlamalarını istedik.Renkli 
görüntülerle dolu Bilim Üsküdar anıları elde 
eden öğrencilerimiz hem proje tasarladılar
hem de öğrendiler.
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Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi
Atölyemizde Ocak Ayında roketini uzaya gönder-
mek isteyen 6-8 yaş grubu öğrenciler için Balon 
Roket Atölyesi düzenledik.

Uzaydaki kozmik yıldız fabrikalarımız olan bulut-
suları öğrenmek isteyen 9-11 yaş grubu
öğrenciler için İşte Benim Bulutsum Atölyesi 
düzenledik. Yıldızların yaşam hikayelerini keşfet-
mek isteyen 12-14 yaş grubu öğrenciler için 
Yıldızların Yaşam Serüvenleri atölyesini
düzenledik. 
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Teknoloji Atölyesi
Teknoloji atölyemizde ocak ayında eğlenerek 
öğrendiğimiz üç farklı atölyemiz vardı.İkilik sayı 
bileklik,3 boyutlu tasarım,güneş ile elektrik üreti-
yoruz atölyelerimizi gerçekleştirdik.

İkilik sayı sistemini öğrenen 6-8 yaş öğrencilerimiz 
baş harflerini ikilik sayı sistemine göre 0 ve 1 ile 
kodlayarak bileklikler oluşturdular.

3 boyutlu tasarım atölyemizde öğrencilerimiz 
hayallerindeki çizimleri tasarlayarak çıktı aldılar.
Yenilenebilir enerjinin öneminin arttığı şu günlerde 
öğrencilerimizle güneşten yararlanarak elektrik 
üreten projeler tasarlayarak deneyler yaptık.
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Matematik Atölyesi
Zamanım Atölyesi: 6-8 yaş öğrenciler zamanı 
ölçmenin neden önemli olduğunu,çok eski 
zamanlarda saatler yokken insanların zamanı 
nasıl ölçtüğünü öğrendiler. Ayrıca zaman 
kapsülü yaparak geçmiş ve gelecek arasında 
bir köprü oluşturdular.

Kesirlerimi Öğreniyorum Atölyesi: 9-11 yaş 
öğrencilerin kesirlerin günlük hayatta
nerelerde işe yaradığını keşfettiği, kesir 
kavramını somut materyaller ve multimedia 
yardımıyla öğrendiği bir atölye oldu. Çocuklar 
kendi lunaparklarını yaparak parça bütün 
ilişkisi bilgisini pekiştirdiler.

Asal Sayılar Atölyesi: 12-14 yaş öğrenciler bu 
atölyede Eratosthenes adlı matematikçinin 
kalbur yöntemi ile asal sayıları keşfettiler. Asal 
sayılar ile kırılması zor şifreler oluşturarak asal 
sayılar ve kriptoloji alanının ilişkisini kavradılar.
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ÖĞRENCİLERDEN
GELEN SORULAR

36  

Öğrenci: Güneş döner mi?
Öğretmen: Evet, Güneş ve geceleri 

gökyüzünde gördüğümüz tüm yıldızlar hem 
kendi ekseni etrafında hem de Samanyolu 
galaksisinin merkezi etrafında dönerler. 

Fakat onların bu hareketleri, gezegenlere 
göre kıyaslandığında oldukça yavaştır.

Öğrenci: Kutup Yıldızı en parlak 
yıldız mıdır?

Öğretmen: Hayır, Kutup 
yıldızından daha parlak yıldızlarda 

vardır.

Öğrenci: Bir sayının asal olup 
olmadığını anlamanın kolay bir yolu 

var mıdır?
Öğretmen: Henüz böyle bir kural 
tespit edilemedi. Fakat matema-
tikçiler üzerinde çalışıyor. Hatta 
bulanlar için 1 milyon liralık ödül 

vaad ediliyor.

Öğrenci: 4/4, 3/3 1 ise 0/0 
neden 1 değil ?

Öğretmen: Şu anda 0/0 
matematikte belirsiz olarak 

tanımlanıyor ancak üniversite 
düzeyinde sonuç yaklaşık 

olarak bulunabiliyor.
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Bilim Üsküdar
Aylık Katılım Oranları

6-8
YAŞ

9-11
YAŞ

12-14
YAŞ

DOĞA BiLiMLERi

ASTRONOMİ VE 
HAVACILIK

TEKNOLOJİ

MATEMATİK

PLANETARYUM

SERGİ ALANI

TASARIM

671

760

651

3372

668

630

3372

661

650

783

2320

735

663

3900

3372KiŞi

KASıM

3900KiŞi

ARALIK

843

839

927

1327

1137

817

5890

5890KiŞi

OCAK



Nasıl Rezervasyon
Yaparım?

www.bilimüsküdar.org'a girerim.
‘Rezervasyon  yap’ butonuna tıklarım 

Ve rezervasyonumu
tamamlanmış olup Bilim Üsküdar’ın 
yolunu tutarım.

"Bireysel" ya da "Okul Grubu"ndan 
hangisi olduğumu seçerim. 

Yaş aralığıma uygun Atölye, Sergi, ve 
Planetaryum tercihimi girirek kişisel 
bilgilerimi eklerim.

6-8 yaş
9-11 yaş
12-14 yaş
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