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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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Açılışımızdan bugüne dek; 30.000’ 
inin üstünde arkadaşını ağırladık. 
Alışılagelmiş eğitim yöntemlerini 
yıkmak adına eğlenerek öğrenebi-
leceğiniz 200’ün üstünde binbir 
aktiviteli atölyelerimizi faaliyete 
geçirdik. Hızımıza kız katmak, 
bilimle buluşmak adına çıktığımız 
bu yolda sen de bize katıl! 

‘’ İlham al, Hayal et, Uygula, Eğlen, Başar!’’

Bilim meraklısı siz öğrenciler için, okul tatili biter bitmez hemen atölyelerimiz 
yeni etkinlikleri ile devreye girdi. Bültenimizin bu sayısında kaçıranlar ve katıla-

mayan arkadaşlarımıza hem  bu ayda neler yaptıklarımızı anlatacağız hem de her 
atölye için evde denemelik bir bilim etkinliği paylaşacağız.

Hazır mısınız çocuklar?

Kış okulundan sonra hız kesmeden her 
yaş grubu için hazırladığımız bu
atölyelerde neler mi oldu? 

Şubat ayında neler yaptık??

‘’ Bu bilim hepimizin çocuklar!’’



TASARIM
ATÖLYESİ

Sevgili tasarım atölyesi öğrencilerimizle 

Şubat ayında atölyemizde; Keçe Atölye-

si, Ebru Atölyesi, Etamin Atölyesi 

gerçekleştirildi. 6-8 yaş grubun Keçe 

atölyesinde öğrencilerimize ‘Kendi 

tasarladığın bir kalemliği

kullanmak ne de güzel olur değil mi?’ 

diye sorunca onlar da hemen kendi 

tasarladıkları kalemlikleri keçeden

oluşturdular.
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WORLD CİTİES CONGRESS:
AHŞAP ATÖLYESİ

World Cities Congress’e gelen çocuk 

ziyaretçilerimiz ile ahşaptan kendi oyuncak-

larımızı oluşturduk.

Mart ayında da Tasarım Atölyesi öğrenciler-

imizle Ahşap Boyama Atölyesi, Alüminyum 

Atölyesi, Kalemişi Atölyesi gerçekleştirildi. 

6-8 yaş grubun Ahşap Boyama atölyesinde 

öğrencilerimiz ahşap kutularını kendi 

oluşturdukları tema ile boyadılar.9-11 yaş 

grubu ile öğrencilerimizle alüminyum 

kabartma atölyesinde hayallerimizi metale 

resmettik.

 12-14 yaş grubu öğrencilerimizle gelenek-

sel sanatlarımızdan biri olan Kalemişi Atöly-

esinde ‘Bir mimar olsaydım yapıyı nasıl 

süslerdim?’ diyerek kalemişi desenleri olan 

yapıları inceleyip, kendi desenlerini 

boyadılar.
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TEMATİK ZAMANI:
KEÇEDEN KÜBİZM ATÖLYESİ

Doğayı ve geometrik cisimlere ayırma 

duygusuyla yola çıkan Pablo Picasso ve 

George Braque tarafından ortaya çıkan 

Kübizm akımını öğrendik. Nesnelerin 

yalnızca göründükleri gibi değil görün-

meyen yanlarını da görmeye çalıştık. 

Kendi Kübizm temalı tablomuzu bu defa 

boya ve fırçalar yerine keçe ile resmettik.   



Sevgili teknoloji atölyesi öğrencilerimizle 
Şubat ayında Atölyemizde; Kodlama ve Algo-
ritma Atölyesi ,Rüzgar enerjisi atölyesini 
gerçekleştirdik.Kodlama ve Algoritma Atölye-
sinde; öğrencilerimizle Problemleri çözebil-
mek için kendi yolumuzu  tasarlayarak kod-
lamalar yaptık. Çünkü iyi bir projeye giden 
yolda en iyi çözüm yolunun bizi hedefe daha 
kısa sürede götüreceğine inanıyoruz.
Rüzgar Enerjisi Atölyesi’nde ise rüzgar türbini 
ile led yakmak ve rüzgar enerjisinden elektrik 
enerjisi üretme işlemlerini gerçekleştirdik. en 
çok enerjiyi üretmek için en iyi açıyı yakala- 
mak zoru sevenler için,kolay olmasa da 
eğlenceliydi.

TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ
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Mart  ayında  6-8 yaş Bilgisayarsız kod-
lama,9-11 yaş Elektronik kart program-
lama,12-14 yaş Robotik kodlama Atölyelerini 
gerçekleştirdik. 
6-8 yaş öğrencilerimiz Bilgisayarsız Kodlama 
dersinde kendi robotlarını yaparak kodladılar. 
Algoritmik düşünmek seni korkutmasın biz 
onu oyunlarla yapıyoruz ve kodlamayı daha 
eğlenceli öğreniyoruz. Robotları daha 
yakından tanıyor ve robot donanım birimlerini 
oyun içinde keşfediyoruz.
   
9-11  yaş öğrencilerimizle Elektronik Kart 
Programlama atölyesinde kendi elektronik 
cihazlarını oluşturarak kodlamayı öğrendiler. 
Analog ve dijital farkı ve sensörlerin ne işe 
yaradığını kendi projeleri ilk kez deneyimley-
enler için heyecanlı dakikalar yaşandı.
   Robotik kodlama atölyesine gelen robotik 
meraklısı 12-14 yaş öğrencilerimiz  Robot 
teknolojisinin farkına varmak ve atölye son-
rası ilgi ve becerilerine arttırmak adına önce-
likle Algoritmik düşünme becerisi kazandılar. 
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TEMATİK ZAMANI:
DOĞA BİLİMLERİ & TEKNOLOJİ 

Doğa ve Teknoloji Tematik Yenilenebilir 
Rüzgar Enerjisi Atölyesi 

Doğadan ilham alınarak üretilen rüzgar
enerjisinin en uygun rüzgar gülünü keşfeden 
öğrenciler, 1,5 saatlik tematik atölyenin sonun-
da kendi rüzgar güllerini tasarladılar.atölye 
bitiminde onlar için hazırlanan, bilim
gösterilerine ve sensör-robot  yarışlarına 
katılarak hem eğlendiler hem öğrendiler.



MATEMATİK
ATÖLYESİ

Sevgili öğrencilerimize Şubat ayında Matema-
tik Atölyemizde; Örüntülerim Atölyesi, Çapraz 
Tangram Atölyesi,Pantograf Atölyesi’ni 
gerçekleştirdik. 

Örüntülerim Atölyesi’nde; öğrencilerimizle 
önce doğadaki, mimarideki örüntüleri keşfet-
tik ve kendi örüntülerimizi oluşturduk.

Çapraz Tangram Atölyemizde; doğadaki
simetri örneklerini hayranlıkla izleyip, tan-
gram parçalarımızla simetrik ve sanatsal 
şekillerimizi tasarladık.

Pantograf Atölyesi’nde ise belli bir oran ile her 
şekli küçültüp büyültecek matematiksel sihri 
hep beraber keşfettik ve pantograf adlı aracı 
tanıdık.

10



Öğrencilerimiz ay boyunca pi atölyesi, 

sayılarla beraber yaşıyorum atölyesi ve 

açımla üretiyorum atölyesine katılarak 

matematiğin sihirli dünyasını keşfetmeye 

devam ettiler.
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TEMATİK ZAMANI:
DÜNYA Pİ GÜN 

Bu ay atölyemizde matematikçiler için çok özel 

bir gün olan Pi Günü 14 Mart (3,14) tarihinde 

çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Öğrencilerimiz Pi 

günü atölyesi ardından üniversitelerden gelen 

profesörler eşliğinde söyleşi alanına geçti ve 

günlük hayatta matematik, bir matematikçi neler 

yapar gibi konularda öğrencilerimizin sorularını 

cevaplayarak meraklarını giderdi. Baklava dilim-

lerini kullanarak pi sayısı hesaplama, pi tangramı, 

pi günü oyunu ve pi’nin basamaklarını ezberleme 

yarışlarından sonra hep beraber pi pastamızı da 

kestik. 

Ayrıca katılımcılarımız Pi karikatürleri

okuyarak, pi puzzleları ve pi sudokusu çözerek bu 

önemli matematik gününü kutladılar. Katılım-

cılarımıza 3B yazıcıdan çıkardığımız pi anahtar-

lıklarını da hediye ederek bugünden bir hatıra 

bıraktık.

Prof. Azer Kerimov ve Prof. Dr Muhammed Uludağ 
ile matematik atölyesi & söyleşi 
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"Simetrik Tangramlarım Atölyesi"    

Tasarım atölyemizle ortak olarak simetrik 
tangram atölyemizi gerçekleştirdik. Tasarım 
atölyesinde kendi ahşap tangramlarını
oluşturan öğrenciler, matematik atölyesinde 
tangramın hikayesini ve tangramla oluştur-
dukları şekilleri kullanarak simetri kavramını 
eğlenerek öğrendiler.

TEMATİK ZAMANI:
MATEMATİK & TASARIM



ASTRONOMİ
ATÖLYESİ
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Gökyüzü hiç bu kadar eğlenceli 
olmamıştı… İşte sizler için yaptığımız 
atölyelerimiz haydi birlikte keşfedelim:)
  
 Sevgili gökbilimci öğrencilerimize Şubat 
ayında Astronomi & Uzay ve Havacılık 
Atölyemizde; Astronot Atölyesi, Güneş 
Saati Atölyesi ve Gizemli Evren Atölyesini 
gerçekleştirdik.               
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6-8 yaş öğrencilerimiz  Astronot Atölye-
mizde uzayda astronotların  kişisel özel-
liklerini,nasıl uyum sağladıklarını,bir 
günlerinin nasıl geçirdiklerini hep birlikte 
keşfettik. Öğrencilerimiz , uzay 
araçlarının arıza durumunda nasıl tamir 
edeceklerini eğlenceli vakitler eşliğinde 
uyguladılar.

Bu atölyede öğrencilerimiz uzay çalışma-
larının nasıl ilerlediğini bu süreçlerin nasıl 
gerçekleştiği hakkında bilgi sahibi 
oldular.
Astronotların uzaydaki çalışma ve yaşam 
koşullarını çeşitli uygulamalarla
deneyimlediler.
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9- 11 yaş öğrencilerimiz Güneş Saati 
Atölyemizde güneşin insanlık tarihi için ne 
kadar önemli olduğunu keşfetti. Güneş’in 
hareketlerinden yararlanarak saati 
belirleyen kendi güneş saatini
ürettiler. Bu atölyede
öğrencilerimiz, saatin
Güneş’in hareketine
bağlı olarak nasıl
değiştiğini keş-
fettiler.Geçmiş-
ten günümüze
kadar kulla-
nılan tüm
saatlerin
özelliklerini
etkinliklerimiz ile
gözlemlediler.

12- 14 yaş
öğrencilerimiz
Gizemli Evren
Atölyesinde evrenin
derinliklerinde saklı,
gizemli olaylarını eğlenceli ve
bir o kadar da öğretici oyunumuz ile 
evrenin oluşumu, yapısı ve geleceği hak-
kında temel bilgilere sahip oldular.

1
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Bu atölyede

öğrencilerimiz,
evrenin oluşum

sürecinin kim
tarafından hangi

bilimsel varsayıma
dayanılarak keşfe-

dildiğini sorguladılar.
Bilim insanlarının evreni

neden keşfettiklerini ve bu keşiflerin
beraberinde getirdiği sorularını tartışarak

evrenin oluşumu üzerine konuştular. 
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Gökyüzünü keşfetmek isteyen öğrencilerimiz 
Mart ayında sizler için  Kuyruklu Yıldız Atöly-
esi, Özel Gezegenler Atölyesi, Yaşam Küresi 
Atölyelerimizi gerçekleştirdik.

→ 6-8 yaş öğrencilerimiz Kuyruklu Yıldız 
atölyemizde gökyüzündeki kirli kar topunun 
nasıl oluştuklarını ve özelliklerini keşfettiler. 
Bu atölyede öğrenciler gökyüzünde bulunan 
kirli kar toplarımız: Kuyruklu yıldızlarını 
içeriğini oluşturan malzemeler ile
deneyimleyerek kendi tasarımlarını oluştur-
dular.Kuyruklu yıldızlar üzerinden yürütülen 
uzay çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldular.
 
→ 9-11 yaş öğrencilerimiz Özel Gezegenler 
atölyemizde Mars,Satürn,Jüpiter ve Venüs 
gezegenlerinin özelliklerini keşfettiler. Bu 
gezegenler üzerinde yürütülen uzay çalışma-
ları hakkında bilgi edindiler.
Bu atölyede öğrenciler özel gezegenlerim-
izdeki özellikleri deneyler ile keşfetmiş oldu-
lar. Özel Gezegenlere Yolculuk adında oyun 
kurgumuz ile gezegenlerin bilinmeyen yön-
lerini eğlenceli sorular ile cevaplarını
bulmaya çalıştılar.    

12-14 yaş atölyemizde öğrencilerimiz 
Yaşam Küresi atölyemizde Dünya’nın 
bugünkü ve geçmişteki şekli arasındaki 
farkları hakkında bilgi sahibi oldular.
Levha teknotiği kavramını modellemeler        
        ile keşfetti.

            Bu atölyede öğrenciler Dünya’nın     
          bugünkü ve milyonlarca yıl önceki   
   şekli arasındaki ilişkiyi modellediler. 
Tektonik hareketlerin sebep ve sonuç 
ilişkisi hakkın da fikir yürüttüler.

   Gökyüzünde Mart ayında bakın hangi   
   olaylar meydana gelmiş:)
Merak ediyorsan bilimüsküdar.org web 
sitemizde bulabilirsin!
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TEMATİK ZAMANI:
TAKIM YILDIZI ATÖLYESİ 

Gökyüzünündeki yıldızların hepsini 
keşfetme zamanı : Takımyıldızları…

Geceleri hayali çizgilerle gökyüzümüzü 
süsleyen Takımyıldızları… Gökyüzündeki 
haritamızı çözmek için Gök Atlası
yardımıyla öğrencilerimizle yönlerini nasıl 
kolaylıkla bulabileceğini öğrendiler. 
Takımyıldızlarımızın konumunu gök 
atlasımız ile belirledik. 6-8 yaş için 
Gökyüzündeki Klavuzlar Atölyesi 9-11 yaş 
için Yıldıztakımları Kartlığım Atölyesi, 
12-14 yaş için Yıldıztakımları Dürbünüm 
Atölyelerini düzenledik.



Siz Sevgili öğrencilerimiz için Şubat ayında 
İnsan Bilimleri alanında 6-8 yaş grubu için; 
Çalışkan Organlarım Atölyesini hazırladık. 
Geleceğin doktorları organların yerlerini öğre-
nirken, 9-11 yaş grubuyla maddenin içine 
doğru yolculuğa çıktık ve Molekül Toplarım 
Atölyesi ile mikro alemi keşfettik.

Sandığınız kadar korkunç değil! Böcek 101 
Atölyesi sizlerle;)
 12-14 yaş grubuna özel hazırlanan Böcek 101 
Atölyemiz ile sizlere böcek numunelerini 
inceleme imkanı sağladık. 

DOĞA BİLİMLERİ
ATÖLYESİ
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TEMATİK ZAMANI:
KUŞ ATÖLYESİ 

Takvimler kuşların göç zamanını gösterirken; 
kuşların kanat yapılarından, seslerinden 
türlerini tahmin edebileceğin etkinliklerle dolu 
tematik  atölyemizden kareler. 

Şubat ayında organların işlevlerini 
öğrenen 6-8 yaş grubu Mart ayında 
Kemiklerim Atölyesi ile kendi röntgen 
filmlerini oluşturdular. 9-11 yaş için 
Duyu Atölyesi ile eğlenceli deneyler 
yapıldı. Oyunlar ile öğrenmeye eğlenceli 
bir kapı araladık.

Gerçek fosilleri ve ait oldukları türleri keşfet-
mek için oyunlarla dolu atölyemizde bir gün-
lüğüne paleontolog olan 12-14 yaş grubu, 
Paleontoloji Atölyesini çok beğendi.



Orman Hastası’nda birçok canlıya ev sahipliği 
yapan Ormanları tanımak ve doğa farkındalığı 
oluşturmak adına üç ayrı yaş grubuna hazır-
lanan Tematik atölyelerimizde;
- 6-8 yaş grubu için Uçuşan Tohumlar Atöly-
esi,
- 9-11 için; Ağaç Atölyesi ve 12-14 için;  
Böcek
Atölyesiyle gezegenimizin vazgeçilmez üyesi 
ağaçlara dikkat çektik.

Unutmadan iyi bir Doğa Gözlemcisinin 
olmazsa olmazı Doğa Takvimini senin için 
hazırladık.Her ay  web sitemizde bulabilirsin:)                      
(bilimüsküdar.org)

Bakalım senden önce gelen arkadaşların
atölyelerimiz için neler yazmış?Beraber okuyalım..

TEMATİK ZAMANI:
ORMAN HAFTASI
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Evde Bilim Köşesi

Astronomi Atölyesi’nden 
sana mektup var! 

Astronomi ve Havacılık Atölyesi’nde bu 
sayıda senin için hazırladığımız etkinliğimiz;
10 adımda Uçak Tasarımı ! 

İhtiyacımız olan malzemelerimiz : 
6 adet dondurma çubuğu yada ince ahşap 
çubuklar, 3 adet abeslang, süper yapıştırıcı 
yada silikon çubuğu ve tabancası, makas

- Dondurma çubuklarını üst üste gelecek 
şekilde yapıştırıyoruz. Abeslangların bir 
tanesini oluşturduğumuz çubukların tam 
ortasına gelecek şekilde yapıştırıyoruz

- Diğer abeslangı onun üstüne gelecek 
şekilde sabitliyoruz. Sonuncu abeslangı ise 
ortasından biraz pay bırakarak kesiyoruz. 

- Sıra arka kanatlarında… Dondurma çubuk-
larına yaptığımız kanadı yapıştırıyoruz. 
Pervaneyi yapmak için dondurma çubuğunun 
bir tanesini ortasından makas ile kesiyoruz.

- İnce kısımlarından 3 adet eşit şekilde kesi-
yoruz. Resimdeki gibi birbirine yapıştırıyoruz .

- Son kısımda ise pervanemizi uçağımızın  ön 
kısmına yapıştırıyoruz.Vee planörümüz hazır. 
Dileğin boyayla planörünü renklendirebilirsin. 



Atölyelerde Sorduğunuz
Merak Dolu Sorular  

22

‘‘Merak ilmin yarısıdır’’,biliyoruz , bu yüzden 
‘Yaşasın soru sorma özgürlüğü!’ :)
 
?  Midemizdeki asit nasıl oluyor da midemize 
zarar vermiyor?
    - Midemizin korunması için bazı hücreler
     tabakası mukus (bikarbonat) denilen bazik
     sıvı ile mideyi sarar. HCl asidine karşı 
     salınan bu bazik sıvı mide epitelini korur.

? Nasıl kelebeğe dönüşecekler?
   - Tırtıl bir ağacın dalına ters tutunarak 
      kendi sıvısı ile kozasını örer ve pupa evresi
      olan bu süreçte hücreleri farklılaşma yani 
      metamorfoz geçirir. 

? Böcekleri nasıl yakalayabiliyorlar?
   - Atrap denilen balık ağı gibi saplı kapanlar-
     la havadaki böcekler yakalanabiliyor ya da
     vakumlu hortumlar ile yerdeki yürüyen 
     böcekleri hızlı bir hamleyle yakalayabiliriz.

?  Canlıların gerçek isimlerini neye göre
    belirliyorlar?

  - Günümüzde hiçbir ülkenin kullanmadığı
    dil olan Latince, bilim dili olarak kabul 
    edilmektedir, bu sebeple isimlendirme
    Latince ile  yapılır. İsimlendirmede 
    Linnaeus denilen bilim insanının sınıflan- 
    dırma faktörleri baz alınmıştır. Bunlardan
    en önemlileri; hücre yapıları ve sayıları,
    iskelet bulundurma durumu, ne ile  
    beslendikleri, vücudun simetrik olması,  
    vücut parçaları gibi.



PLANETARYUM
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 Eğitim Atölyelerini tamamladık. Bir sonraki 
durağımız gezegen evimize ziyaretimiz:
Planetaryum… Gökyüzündeki derin cisimleri, 
birbirinden ihtişamlı yıldızları, gezegenlerimi-
zi yakından görmek isteyen herkes gezegen 
evimize uğradı. Mart Ayında tam binlerce gök 
bilimcileri ağırladık. Sende gökyüzünü gök 
cisimlerini yakından görmek ister misin? 
Planetaryum için seans saatlerimizi öğrene-
bilirsin haydi bekliyoruz :)
Önümüzdeki Ay Planetaryum’da gişede olan 
filmler….
       - Hücrenin Hikayesi 
       - Uzayın Keşfi ve Teknolojinin Doğuşu
       - Astronot
       - Doğanın Gizemi
       - Evren 

Önemli konuklarımız; 
 Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı ve T3 
Vakfı Eski Başkanı Sayın Mehmet Fatih 
KACIR Bey, Bilim Üsküdar Kış Okulu Proje-
si'nin sonunda eğitim atölyelerimize 
ziyarette bulunarak hazırlanan etkinlikler 
hakkında gözlemlerde bulundu. Öğrencilerle 
sohbet eden Sayın KACIR; Bir Dünya Keşif 
alanında sergi çalışmasına katılarak çocuk-
lara Tübitak Bilim Çocuk dergileri hediye 
etti. 
Öğrenciler Kış Okulu projesinin bitiminde 
ropörtajlar yaparak, faaliyetlerini anlat-
tılar.Eğitim atölyelerinde yaptıkları ürünleri 
ve işlevlerini anlatan çocuklar, eğitimi heye-
can ve coşkuyla sonlandırdı.
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Nisan  Ayı
Teknoloji Atölyesinde

neler  yaptık? 

Nisan  ayında  6-8 ve 9-11 yaş
grubu için Elektronik Kart
Programlama Atölyesi,12-14
yaş grubu için Termal enerjiden
elektrik üretiyorum atölyeleri
gerçekleştirdik. 

6-8 yaş öğrencilerimizle elektro-
nik kart programlama atölyesinde
çevremizde gördüğümüz nesneleri
elektriği ileten bir yüzey haline getir-
dik ve kodlar oluşturduk.

Bu atölyede öğrencilerle;Algoritmik
düşünme becerisi kazanır ve kodlama yapmayı 
öğrendik. Makey Makey ile hemen her nesneyi 
iletken bir nesneye çevirebileceğini keşfettik. 
Basit elektronik devre kurarak iletken ve yalıtkan 
nesneleri keşfettik.

9-11  yaş öğrencilerimiz elektronik kart prog-
ramlama atölyesinde kendi elektronik cihazlarını 
oluşturmayı ve kodlamayı öğrendik.

Enerji ve Yenilenebilir enerji nedir? Termal Ener-
jiden elektrik üretebilir misin? 12-14 yaş öğren-
cilerimiz termal enerjiden elektrik üretiyorum 
atölyesinde ısı farkından yararlanarak enerji 
üretip; ürettikleri elektrik enerjisiyle elektrikle 
çalışan cihazları çalıştırmayı deneyim-
ledik. Kendi ürettiğin cihazları çalıştırmak ne 
kadar da kolay değil mi?
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Nisan Ayında
Yapılan Şenlikler

Boğaziçi Üniversitesi Bilim 
Şenliği’nde, Bilim Üsküdar 
Faaliyetleri
   
Geleneksel Boğaziçi Üniversitesi 
Bilim Şenliği’nde Bilim Üsküdar’ı 
temsil etmek adına Doğa Bilimleri 
Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi 
olarak; Kodlama oyunları, Böcek 
101 Sergimizle  mikroskop 
gözlemi fırsatı sunularak, meraklı 
bakışlara sebep olan sergimizde 
birbirinden farklı böcek türlerinin 
anatomik yapılarını tanıdık. 

23 Nisan’da Çocuklar için 
Validebağ Korusu’nda Şenlik 
vardı!
       
Üsküdar Belediyesi tarafından 23 
Nisan’da Validebağ Korusu’nda 
gerçekleşen Çocuk Şenliği’ne 
Bilim Üsküdar adına Tasarım ve 
Teknoloji Atölyeleri katıldık. 
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Nisan  Ayı
Matematik Atölyesinde

neler  yaptık? 

Bu Matematik Atölyesi okul derslerine benzemezz; 
adeta eğlence yarışı ; Matematik Atölyesi

Nisan ayında  6-8 yaş Karelerimi Modelliyorum, 
9-11 yaş Geoborad, 12-14 yaş Pisagor Atölyeleri 
gerçekleştirdik. 

➔ 6-8 yaş öğrencilerimizle çarpma işleminin 
temelini oluşturacak problemleri çözdü ve kendi 
problemlerini yazarak çözüm bulduk ve toplama 
işleminin kısa yolu olan çarpmanın temelini 
kavradık.
Satır ve sütunları kullanarak gruplandırma yoluyla 
nesneleri sayabildik ve deste-düzine kavramlarını 
gruplandırma ile ilişkilendirdik.

➔  9-11  yaş öğrencilerimiz Geometri tahtasında 
çevre ve alan konularında çeşitli uygulamalar 
yaparak keyifli vakit geçirdik.
Geometrik şekillerin kenar, köşe gibi özelliklerini 
şekiller üzerinde geoboard kullanarak inceledik.
Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim kare-
lerin sayısı olduğunu belirledik.
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluştur-
arak alan ve çevre arasındaki farkı ifade edebildik.

➔12-14 yaş grubu ile Pisagor Atölyesinde hem ünlü 
matematikçi Pisagor’u tanıdık hem de Pisagor Teor-
emini keşfederek günlük hayattaki pisagor uygu-
lamalarına örnekler verdik. Bu sayede Pisagor 
denklemini oluşturabilik.

Gerçek dünyadaki ve matematiksel problemlerdeki 
dik üçgenlerin uzunluklarını belirlemek için Pisagor 
Teoremi’ni uyguladık.
Verilen kenar uzunluklarına bakarak bir üçgenin dik 
üçgen olup olmadığına karar verdik..



Astronomi & Uzay ve
Havacılık Atölyesi

Nisan ayında sizleri hava araçlarından 
gökyüzünün derinliklerine doğru bir 
yolculuğa çıkarıyoruz hazır mısınız?:) 
Mart ayında Astronomi & Uzay ve
Havacılık Atölyemizde Güneş
Sistemi Atölyesi,Sıcak Hava
Balonu Atölyesi, Ötegezegenler
Atölyelerini gerçekleştirdik.

→ 6-8 yaş öğrencilerimiz
Güneş Sistemi Atölyemizde
gezegenlerin özelliklerini ve
Güneş’e olan uzaklıklarını keş-
fettik. Öğrenciler gezegenlerin
büyüklük ve özelliklerini içeren
gezegen taçlarını tasarlayarak eğ-
lenceli vakit geçirdik.
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Bu atölyede öğrenciler yıldızların ve 
gezegenlerimizin Güneş Sistemindeki 
büyüklüklerini keşfetti.
   
→ 9-11 yaş öğrencilerimiz Sıcak Hava     
      Balonu Atölyemizde motorsuz hava     
         taşıtlarından olan Sıcak Hava Balo-
            nunun çalışma prensibi hakkında 
               bilgi edindindik. Hava basıncını 
                 gözlemlediler.Öğrencilerimiz 
                  kendi sıcak hava balonunu 
                    tasarladık.
                    Bu atölyede öğrencilerle  
                    hava basıncı kavramını 
                  keşfettik. Hava basıncının az
                 ve çok olduğu durumları
               deneyler ile gözlemledik. 
            Gökyüzündeki motorsuz hava 
          taşıtlarından Sıcak Hava Balonu-     
        nun günümüzdeki kullanım alan -
      larını öğrrendik.

→ 12-14 yaş öğrencilerimizle Ötegeze-
genler Atölyemizde yaşanabilir bölge 
tanımını kavradık ve  Güneş’in yaşam 
kuşağını belirledik.Öğrencilerimiz 
ötegezegen ve astrobiyoloji tanımlarını 
yaparak bir ötegezegenin nasıl keşfed-
ildiğini aşamaları ile öğrendik.   
Bu atölyede  astrobiyoloji, ötegezegen 
gibi tanımlamalar hakkında fikir sahibi 
olduk. Öğrencilerimizle geri dönüşüm 
malzemeleri ile ötegezegende koloni 
inşa ettiler.
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DOĞA BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

Gözümüz, kulağımız yine doğada Takvimler Nisan 
ayını gösterirken Doğanın takviminde Nisan 
ayında olacak olaylardan esinlenerek Nisan Ayı
atölyelerimizle karşınızdaydık!
Bu ayda polenlerin uçuştuğunu, çiçeklerin 
açtığını biliyoruz. Bu sebeple 6-8 yaş grubu için 
Tozlaşma Atölyesini sizler için hazırladık. Şarkılar 
söyledik, dramalar oynadık..
 
‘Yağmurdan sonra ormanda neden mantarlar 
çıkar?’ diye sorgulayan 9-11 yaş grubu olarak 
yağmurlu Nisan ayında ‘Mantarlar Atölyesi’ harika 
bir �kir oldu. Mikroskop gözlemiyle mantar 
türlerini inceledik.
12-14 için Nisan ayında tabuları yıkmaya 
geliyoruz. Yarışan Sıvılar Atölyesiyle basınç den-
eylerini eğlenceli bir ortamda, kendileri yapan 
öğrenciler günün bilim insanı olma fırsatı yakala-
dılar.

TEMATİK ZAMANI:
İPEK BÖCEĞİ
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İpek böceklerinin tırtıldan 
kelebeğe dönüşüm macerasın-
da, onları yakından görmek 
isteyenler için hazırladığımız 
atölyemizden kareler..



TASARIM
ATÖLYESİ

TEMATİK ZAMANI:
PORTRE KOLAJ

Tasarım atölyesi Nisan ayı programında; 
Boya Baskı Atölyesi, Ahşap Tangram Atölye-
si, Tezhip Atölyesi gerçekleştirdik. 
- 6-8 yaş grubu Boya Baskı atölyesinde 
öğrencilerimizle kolajlar tasarlamak üzere 
öncelikle baskı kalıpları oluşturduk. 
Ardından, oluşturulan baskı kalıplarındaki 
şekillerle hayallerimizi resmettik.
- 9-11 yaş grubu öğrencilerimizle ahşap 
tangram atölyesinde kesme ve zımpara 
makinalarını kullanarak kendi ahşap tan-
gramlarımızı oluşturduk. Tangram 
parçalarından çeşitli figürler oluşturduk. 
- 12-14 yaş grubu öğrencilerimizle gelenek-
sel sanatlarımızdan olan tezhip atölyemizde 
tezhip sanatının ne olduğu ve kullanım alan-
ları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra 
tezhip motifimizi renklendirdik.

Senin de ünlü ressamlar gibi  portren olsun 
ister miydin? 
Portre ve otoportrenin ne olduğunu 
örnekler ile keşfeden öğrencilerle hepimizin 
bildiği Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa 
tablosu ve Johannes Vermeer’ın İnci küpeli 
kız tablosunun birer portre olduğunu 
öğrendik. Frida Kahlo ve Pablo Picasso’nun 
otoportrelerini inceledik. Kolaj sanatının 
çeşitli malzemelerden yapılabileceğini 
öğrendikten sonra sevdikleri birisinin por-
tresini kolaj çalışması olarak tamamladık.
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23 Nisan’da
Bilim Üsküdar! 

5 farklı temada gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları ile 
coşkulu bir 23 Nisan  

6-14 yaş arasındaki tüm öğrencilerimizle yap�ğımız özel 
atölyeler; 
● 3B Tasarım Atölyesi
● Kuş Atölyesi,
● Uçurtma Atölyesi,
● Açılar Atölyesi
● Kolaj Portre Atölyesi
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Tüm Çocuklar
23 Nisan’da

Bilim Üsküdar’a 



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

850

756

804

5824

876

613

6469

947

1062

867

10.728

1018

730

10.781

6469KiŞi

ŞUBAT

10.781KiŞi

MART

835

968

1014

4439

917

630

6110

10.549KiŞi

NİSAN
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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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0549 620 18 88


