
MUCİTLER ATÖLYESİ 4-6 YAŞ YAZ  PROGRAMI 

 
 1 TEMMUZ PTESİ 

15 TEMMUZ PTSİ 

2 TEMMUZ SALI 

16 TEMMUZ SALI 

3 TEMMUZ ÇAR 

17 TEMMUZ ÇAR 

4 TEMMUZ PER 

18 TEMMUZ PER 

5 TEMMUZ CUMA 

19 TEMMUZ CUMA 

SAAT  

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

ATÖLYE 

ADI 

EĞLENCELİ 

DENEYLER 

MAT&ZEKA MÜHENDİSLİK MAT&ZEKA EĞLENCELİ 

DENEYLER 

MAT&ZEKA KODLAMA MAT&ZEKA EĞLENCELİ 

DENEYLER 

MAT&ZEKA 

ETKİNLİK 

ADI 

BUZ DÜNYASI GEOMETRİK 

YARIŞMA 

HOVERBOARD KOCA 

AYAKLAR 

KARIŞIMLAR HAYVANLARI 

EŞLEŞTİRME 

UĞUR BÖCEĞİ 

MAKEY 

MAKEY 

AYAKKABI 

BAĞCIKLARI 

HAVA 

DENEYLERİ 

GEOMETRİK 

RESİMLER 

İÇERİK Buzu nasıl 

yaptığımız 

hakkında 

konuşulur. 

Kurubuzu  

tanır , 

erimeyen buz 

kullanarak 

beyaz 

baloncuklar 

yapar ve kendi 

yapay karını 

yaparak evine 

götürür. 

Özel olarak 

hazırlanmış 

kare, 

dikdörtgen, 

üçgen ve 

daire 

şeklindeki 

rengarenk 

materyalleri 

belli bir süre 

içerisinde 

kutusuna 

toplayarak 

öğrencilerin 

eğleneceği bir 

oyun 

etkinliğidir. 

Eğitmen aynı 

materyaller 

ile birkaç 

farklı türde 

oyun 

sürdürülür. 

Zeka Oyunu: 

Kapla 

Mekanik, 

bilimsel, 

titreme 

yeteneğine 

sahip bir 

robota sahip 

olmak 

istemez 

misiniz? 

Kolay 

tasarlanabile

n, kolay 

üretilebilen, 

bir robottur. 

Hoverboard 

hareketi için 

gerekli 

enerjiyi, 

öğrencinin 

kendi 

tasarladığı 

titreşim 

motorundan 

alır. 

Yere 

döşenmiş ve 

özel olarak 

tasarlanmış 

dev ayaklar 

üzerinde 

şarkılarla 

oyun 

oynayan 

öğrencilerin 

müziğin 

durması ile 

bulundukları 

ayak 

üzerindeki 

sayıya göre 

öğretmenin 

yönergelerini 

yerine 

getirdiği bir 

oyun 

etkinliğidir.  

Zeka Oyunu: 

Zingo 

Çeşitli 

maddeleri 

karıştırarak 

pembe, 

kırmızı, 

yeşil, mavi 

renkte sıvılar 

oluşturur. 

Hızla 

kabaran 

kocaman 

köpükler 

yapılır. 

Deneyde 

kullandığı 

damlalığı 

evine 

götürür. 

Çok sayıda 

hayvan 

resminin 

bulunduğu 

kartlar 

masaya açık 

olarak 

bırakılır. 

Aynı olan 

resimleri 

eşleştirmeleri 

istenir. 

Sonrasında 

kartlar ters 

çevrilir. 

Çocuklar 

sırayla ikişer 

kart açar ve 

tekrar 

kapatırlar. 

Aynı kart 

çiftini bulan 

çocuk kartı 

kazanır. 

Zeka 

Oyunu:Kapl

umbağa 

Oyunu 

Uğur 

böceğim 

kodlama 

robotu ile 

kodlamanın 

temellerinin 

öğretilmesi 

amaçlanmakt

adır. Bu kit 

ile algoritma 

oluşturma, 

sıralama 

yapma, hata 

ayıklama 

konuları 

öğretilmekte

dir. Öğrenci 

uğur böceği 

robotu ile 

tanışır ve 

hayvanlar 

matı 

üzerinde 

kazanımlar 

gözlemlenir

Makey 

makey ile 

meyvelere 

dokunarak 

oyun 

oynanır. 

Tasarım 

karton 

ayakkabılara, 

ayakkabı 

bağcıklarıyla 

farklı 

şekillerde 

bağlar 

oluşturulduğ

u, 

öğrencilerin 

el 

becerilerinin 

geliştiği çok 

yönlü bir 

oyun 

etkinliğidir.  

 

Zeka 

Oyunu:Fare 

Oyunu 

Boş gibi 

görünen 

bardağın 

içinde hava 

olduğunu, 

havanın 

kaldırma ve 

itme kuvveti 

olduğunu 

deneylerle 

öğrenir. 

Çeşitli 

maddeleri 

birbirine 

karıştırarak 

sünen, 

zıplayan 

plastik top 

yapar ve 

evine 

götürür. 

Öğrencilerin 

kendilerine 

verilen, 

içerisinde 

bütünüyle 

geometrik 

şekillerin 

bulunduğu 

doğa 

resimlerini 

doğru şekilde 

tamamladığı, 

çok yönlü 

gelişim 

sağlayan bir 

kesme ve 

yapıştırma 

etkinliğidir.  

Zeka 

Oyunu:Mons

termania 

 



MUCİTLER ATÖLYESİ 4-6 YAŞ YAZ  PROGRAMI 
 

 8 TEMMUZ PTESİ 

22 TEMMUZ PTSİ 

9 TEMMUZ SALI 

23 TEMMUZ SALI 

10 TEMMUZ ÇAR 

24 TEMMUZ ÇAR 

11 TEMMUZ PER 

25 TEMMUZ PER 

12 TEMMUZ CUMA 

26 TEMMUZ CUMA 

SAAT  

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

 

10:00 – 10.50 

 

11:00 – 11.50 

ATÖLYE 

ADI 

EĞLENCELİ 

DENEYLER 

MAT&ZEKA MÜHENDİSLİK MAT&ZEKA EĞLENCELİ 

DENEYLER 

MAT&ZEKA KODLAMA MAT&ZEKA EĞLENCELİ 

DENEYLER 

MAT&ZEKA 

ETKİNLİ

K ADI 

MUTFAKTA 

BİLİM 

(YOĞUNLUK) 

RENKLİ 

ÖRÜMCEKLER 

TEMİZLİK 

ROBOTU 

PUZZLE ELEKTRİK HAYVANLAR 

YARIŞIYOR 

UĞUR 

BÖCEĞİ 

MAKEY 

MAKEY 

MANDALLAR 

MENDİLLER 

GÖKYÜZÜ 

DÜNYAMIZ 

PİRAMİT 

YAPMA 

İÇERİK Bazı 

maddelerin 

diğerlerinden 

daha hafif 

olduğunu 

öğrenir. Sütün 

içindeki yağları 

deterjanla 

ayırarak sütte 

ebru 

oluşturur.Sıvıla

rla rengarenk 

katmanlar 

oluşturur. 

 

Özel olarak 

hazırlanmış 

örümcek şekilli 

kartlar ile 

öğrencinin 

eşleştirmei 

sıralama, sayma 

yapacağı, 

renkleri 

öğreneceği bir 

oyun 

etkinliğidir. 

Zeka Oyunu: 

Winomino 

Kendi 

kendine evi 

temizleyen bir 

robota kim 

hayır 

diyebilir. Bu 

atölyede 

çocuklar 

temizlikten 

yorulan 

anneleri için 

titreşim 

motoruyla 

hareket eden 

bir temizlik 

robotu 

üretiyorlar.  

Özel olarak 

hazırlanmış 

çift yönlü 

şekillerin bir 

yüzündeki 

sayıların 

belli bir 

düzen ile 

sıralandığınd

a bir 

puzzle’ın da 

kendiliğinde

n düzeldiğini 

gören 

öğrencilerin 

sayıları, 

gruplamayı, 

eşleştirme, 

karşılaştırma 

yaptıkları bir 

oyun 

etkinliğidir.  

Zeka 

Oyunu:Snac

k Attack-

Yemek Çarkı 

Oyunu 

Prizlere niçin 

dokunmamak 

gerektiği 

hakkında 

konuşulur.Statik 

elektriği ve 

etkilerini 

öğrenir. Tuzlu 

su kullanarak 

ampulü yakar. 

Basit bir 

ateşböceği 

feneri yapar ve 

evine götürür 

Öğrenciler 

dev zarlar 

üzerine 

yapıştırılmış 

sevimli 

hayvanların 

talimatları ile 

zıpladığı ve 

yarıştığı bir 

oyun 

etkinliğidir. 

Zeka Oyunu: 

Dobble 

Uğur 

Böceği 

robotu 

ile 

öğrenci 

geometri

k şekiller 

matı 

üzerinde 

çalışarak 

kodlama

nın 

temelini 

öğrenir. 
Makey 

kiti ile  

bilgisayar 

ortamında   

meyve, 

sebze ve 

çevrelerin

deki 

çeşitli 

iletken 

objeleri 

kullanara

k müzik 

yaparlar. 

Öğrencilerin, 

mandal 

sepetlerindek

i rengarenk 

mandallar ve 

mendilleri 

belli bir 

mesafede 

asılı bulunan 

çamaşır 

iplerine 

doğru renk 

mandal ve 

mendili 

eşleştirerek 

asarak 

yarıştıkları 

bir oyun 

etkinliğidir. 

Zeka Oyunu: 

Ducks in a 

row-Ördek 

oyunu 

Kendi renk 

çarkını yapar 

ve renkleri 

hızla 

döndürerek 

tekrar beyaz 

renk elde eder. 

Suda girdap 

oluşturur. 

Termometre 

yapar ve 

termometrenin 

nerelerde 

kullanıldığını 

öğrenir. 

Kartondan 

yapılmış 

renkli 

desenlerden 

oluşan 

piramit 

şeklini (açık 

hali) kesme, 

kat 

yerlerinden 

katlama ve 

yapıştırma 

etkinliğidir. 

Zeka 

Oyunu: 

Labirent 

 

 


