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MİND DESİGNER ROBOT
Mind designer robot ile çocuklar geometrik şekiller ve tasarımlar oluşturabilir. Mind Robot,
Aritmetik çizelge ile aritmetik fonksiyonları yerine getirmek üzere programlanabilir, kaçış
odası çizelgesini kullanarak, çocukları çözüm odaklı davranmaya teşvik eder ve yaratıcı
düşünme becerilerini geliştirir. Ses tanıma komutu ile çocukların farklı bir deneyimle
karşılaşmalarını sağlar. Mind Robot, matın üzerindeki rakamlara çocukları yönlendirerek
toplama-çıkarma işlemi yaptırır ve okul öncesinde matematik dersine destekte bulunulur.
Matın üzerindeki şekillere  ulaştıktan sonra Mind Robot çocuklara bir resim çizip hediye verir
böylece çocuklarda heyecan duygusu artar ve kodlama dersine katılımları desteklenmiş
olunur.

MAKEY MAKEY

Bugün Makey Makey isimli bir kit sayesinde meyvelerden piano sesi çıkardık.

Elektrik, iletkenlik gibi kavramları konuştuk. “İletkenlik” kavramını deneyerek gördük.



Meyvelerden sonra ise su ve vücudumuz ile yaptık. Piyano sesi çıkartırken şarkılar

söyleyip çocukların dil gelişimlerine destek olduk, eğlenerek öğrendik.

Hologram

Geometrik şekil aracılığıyla cisme 3 boyut kazandıran asetat kağıdından
oluşturduğumuz bu etkinlik inovasyonun gerçekleşeceği alana somut ve yararlı bir
katkı sağlamak için yaratıcı fikirler üzerine hareket eder. Geometri alanında
desteklenir. Tasarlama ve üretim, teknoloji okur-yazarlığı, algoritma hazırlama,
bilgi-işlemsel düşünme becerileri üst düzeyde desteklenir.



U BOT

U-Bot okul öncesinde dönemde çoçukların kodlama ve algoritma öğrenebilmesi için
tasarlanmıştır. Bilgisayar kullanmadan, kartlar ile kodlanabilen yapısı sayesinde
kutudan çıkar çıkmaz kodlamaya hazırdır. Kodlama kartları üzerinde bulunan hem
görsel hemde metin açıklamaları ile saniyeler içerisinde U-Bot'u kodlayabilirsiniz. Bu
set sayesinde algoritmik düşünce, kodlama becerisi, analitik düşünme ve planlama
robotik temelleri gibi kazanımlar elde edilip çocuklar kart okutmayı kavradıkça
teknolojiye bir adım daha yaklaşmış olacaklardır. Ayrıca U Bot matımızın üzerindeki
resimler sayesinde kodlama hikayeleştirilerek öğretilir böylece hayal dünyalarını ve
dil becerilerini geliştirmiş oluruz.

ŞUBAT



M TİNY ROBOT

mTiny, dijital çağda büyüyen okul öncesi çocuklar için bir eğitim robotudur. Kalem
şeklinde kontrolcüsü, çocukların mantıksal düşünmesini ve problem çözme
yeteneklerini geliştirmesi için tasarlanmış bir kodlama aracıdır. Çocukların günlük
hayatına bilgisayar programlamayı kodlama kartları ve çeşitli temalardaki harita
bloklarının rehberliğinde dâhil ederek keşfetmeyi, sezmeyi ve yaratıcılığı eğlenceli ve
etkileşimli oyunlarla sağlar. mTiny çocukları matematik ve müzik ile bir araya getirir.
Modern eğitim filozofikleri düşünülerek tasarlanan mTiny, küçük yaştan itibaren
çocukların mantıksal düşünme ve meraklarını tetiklemeyi amaçlar.

DOC

Robotun hedefe ulaşması için nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin planlanmasını yön
oklarını kullanarak robotun komut verildiği şekilde hareket ettirmek için
programlanması ve hedefe yönlendirmeleri istenir. Ileri, geri, sağ, sol kavramlarının
pekiştirilmesi sağlanır. Harfler, sayılar, renkler ve hayvan adlarını pekiştirilir.
Planlama ve koordinat becerileri, mantıksal düşünme ve problem çözme
yeteneklerinin gelişimine yardımcı olunur.



STEM-MANCINIK

İnce motor kaslarının gelişimine katkıda bulunan ve biçim-koordinasyon uyumunu
geliştiren bu çalışma, yapıldıktan sonra öğrenciler renkli ponpon toplarını düzeneğe
yerleştirip germe ve çekme yaparak “ponponu en uzağa fırlatma oyunu” oynadılar.
Böylelikle eğlenerek öğrenme gerçekleşti, öğrenciler kendi aralarında yaptığı
yarışmada eğlendiler, mancınığı oluştururken de beceri geliştirmeyi öğrendiler. Aynı
zamanda çocuklar potansiyel kinetik enerjisini kavramış oldular.

BOTLEY

Botley Robotik Kodlama ve Aktivite Seti ile çocuklarda yer-yön bilincinin
oluşturulmasının yanı sıra, sete dahil olan engellerle yaratıcı düşünme, çözüm odaklı
olma, stratejik düşünme gibi becerileri desteklenir. Etkinliğe başlamadan önce
robotun fiziksel özellikleri, donanımları ve işlevleri hakkında sohbet edilir böylece
yapılan etkinliğe dair farkındalık oluşturulur. Etkinlik esnasında kendi sırasını
bekleme, ders süresini sınıf arkadaşlarıyla adil paylaşma, öğretmen ve akranlarla
olumlu etkileşim kurma gibi sosyal becerileri desteklenir. Etkinlik kapsamında



robotun hareket yönü düz komutlarla değil, hikayeli bir anlatımla aktarılır. Nesneler
olduklarından farklı işlevlere bürünür ve böylece hayal gücü ve yaratıcılıklarının
gelişmesine fırsat verilir.

MART

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Herkesçe bilinen bir gerçek vardır ki Z kuşağı olarak adlandırılan 2000 sonrası
çocuklar teknolojinin içine doğmuş bir nesildir. Hal böyleyken teknoloji ve eğitimi bir
araya getirip çocuklar için hem eğlenceli hem de daha gerçekçi ve zengin bir içerikle
onları buluşturmak kaçınılmazdır. Bu etkinliğimiz tam da bununla ilgili olup
çocuklarda kalıcı ve anlamlı ve öğrenmelerini pekiştirmeyi ve kaliteli hale getirmeyi
amaçlayarak oluşturulmuştur. AG, gerçek dünya ile sanal imgelerin birleştiği, gerçek
ve sanal nesneler arasında eş zamanlı etkileşimin sağlandığı bir teknoloji olarak
tanımlanmaktadır. (Azuma, 1997) Bu uygulama sayesinde okul öncesi kavram
öğretimi daha somutlaştırılarak çocukların zihninde kavramlara dair şemaların
oluşması kolaylaşması hedeflenmektedir. İstenen kağıtların üzerindeki ilgili
kavramları içeren bölümler boyanmasının ardından Quiver- 3D Coloring App ile
bunlar canlı hale getirilerek çocuklardan öğrenilmesi beklenen kavramı kendi özgür



ve özgün şekilde tasarlamaları beklenmektedir. Böylelikle küçük kas gelişimleri ve
hayal dünyalarına destekte bulunmuş olunur.

BEE-BOT

Okul öncesi çocuklar için üretilmiş basit ve çocuk dostu düzeni ile çocuklarımıza
kodlamanın temeli öğretilir. Robotla programlamaya giriş yapan çocuklarımıza
kodlamayı öğretirken kodlamanın yanında sayılar, renkler, ülkeler, şehirler,
gezegenler, harfler, şekiller gibi farklı temalar ile çocuklarımıza farklı kazanımlar
öğretilir.  Yer yön duyuları geliştirilir. Kodlama hikayeleştirilerek öğretildiği için hayal
güçleri desteklenir dil gelişimine katkıda bulunulur.



STEM-PAMUK TOPU FIRLATICISI

Çocukta küçük kas gelişimini destekler. Hayal gücünü geliştirir. Nesne ve olaya
dikkatini verir. Bireysel çalışmayı destekler. Atık malzemeleri geliştirmeyi öğrenir.
Tasarı ve hayal gücünü destekler.

CODE GO MOUSE

Code go mouse set sayesinde hedefe ulaşmak amacıyla ileri, geri, sağ, sol yön
kavramları desteklenmekle birlikte çocuklara kodlamanın temelini oyun oynarak
öğrenme fırsatı sunuldu. Çocuklarla robotlar hakkında konuşulup bir robotun nasıl
kodlanıp yönlendirilebilecegi üzerinde beyin fırtınası yapıldı. Code go mouse
sayesinde dikkat, el-göz koordinasyonu, ritmik sayma , mekan - konum ile ilgili
yönergelere uyma , temel matematik becerileri ve problem çözme becerileri
desteklendi. Kodlama sırasında çocukların önüne konulan engellere çarpmadan
kodlaması istendi ve böylece problem çözme becerileri desteklenmiş oldu.



NİSAN

TİMSAH

Eğitici timsah, çocukların kodlama dünyasına ilk adım atmalarına yardımcı olan
sevimli bir timsahtır. Coko da 15 yönlendirici blok bulunur. Coko setinde
uyuma,yüzme,kaçma şeklinde programlar yer almıştır. Coko bir yiyeceği tanıyabilir
ve yaklaştığında tepki verir. Coko seti ile çocuklar,programlama ve eğitimsel robot
biliminin temel kavramlarını basit ve eğlenceli bir şekilde öğrenerek, neden-sonuç
ilişkilerini anlama yetenekleri geliştireceklerdir. Çocuklar coko timsah robotu üzerinde
kodlama yaparken hikayeler anlatılır böylelikle kodlama daha kolay yapılır ve hayal
güçleri desteklenmiş olur.



CODE A MAZE

Bu Kodlama seti İki ana bileşen üzerinde şekillenmektedir. Bunlar Labirent haritaları
ve kontrol panelidir. Kontrol paneli piyonlarızın hareket etmesini istediğimiz yönde
hareket ettiren ana kontrol cihazıdır. Labirent haritaları, kontrol paneli üzerine
yerleştirilerek çeşitli zorluklarda ve farklı engeller bulunan her birinde farklı bir yol ve
yöntem izleyerek çocuğun gelişimine katkıda bulunmaktadır.Bunun sonucunda,
çocukların problem çözme becerilerini, kritik durumları düşünmelerini geliştirmekle
birlikte karışık durumları da nasıl çözeceklerini öğrenmiş oluyorlar.

STEM-Balon Araba Yarışı

İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder. Şekil modelleri
kullanarak yapılar oluşturup oluşturduğu yapıları hareket ettirir. Havanın bir güç
olduğunu keşfeder. Problem çözme becerisi gelişir. Küçük kas gelişimi desteklenir.



KİDOBOTO

Çocuklar, KIDOBOTO hikayeleri ile dinlemeyi, yönergeleri takip etmeyi, hikayelerle
ilgili doğru tahminlerde bulunmayı, yorumlar yaparak soru sorma ya da eylemlerinin
karşılığını görme fırsatı elde ederler. Ayrıca kendi anlatımlarını, çıkarımlarını ve
açıklamalarını geliştirirler. Böylece KIDOBOTO çocukların iletişim becerilerinin
gelişimine yardımcı olur. Çocuklar, KIDOBOTO ‘yu oyun halısı üzerinde bir kareden
diğer bir kareye hareket ettirmeyi, her bir karede mesafeyi, işlem sırasını, bunu kaç
adımda yapacaklarını yani tuşlara kaç kere basacaklarını keşfetmek durumunda
kalırlar.Bu aktiviteler sonrasında mantıksal akıl yürütmeyi ve problem çözme
becerilerini geliştirirler.

MAYIS

LEGO İLE KODLA

Her lego bir sayıyı ifade etmektedir ve çocuklar kağıt üzerinde bulunan sayının
karşılığı olan lego parçasını lego zemin üzerine sırasıyla yerleştirir. Sayı kodlama
oyunu ile çocukların hem sayıları pekiştirmesini hem görsel algılama ve dikkat
becerileri hem de zeka gelişimleri desteklenir.



MATATALAB

Matatalab set sayesinde ileri, geri, sağ, sol yön kavramları desteklenmekle birlikte
çocuklara kodlamanın temelini oyun oynarak öğrenme fırsatı sunulur. Çocuklarla
robotlar hakkında konuşulup bir robotun nasıl kodlanıp yönlendirilebilecegi üzerinde
beyin fırtınası yapılır. Kodlamayla birlikte yapılan canlandırma çalışmaları sayesinde,
kodlamada bahsedilen kavramların somutlaştırılması ve çocukların yaratıcı düşünme
becerilerinin gelişmesi için fırsat tanınır. Etkinlik sırasında Kod blokları kullanılarak
dikkat, el-göz koordinasyonu, yönergelere uyma becerileri desteklenir. Kodlama
yaparken engeller konulur böylece çocukta problem çözme becerisi desteklenir.



STEM-ÇARKIFELEK

Ara ve ana renkleri pekiştirir. Tasarlama ve üretim yapar. Geometri alanında
desteklenir. Problem çözme becerisi gelişir. Küçük kas gelişimi desteklenir. Hayal
gücünü geliştirir.

LEGO

Legolar okul öncesi dönemde sıkça kullanılan ve çocuklar tarafından sevilen
materyallerdir. Kodlama dersimizde Lego Education set ile çocukları basit makineler
üretebilecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri parçalarla tanıştırdık. Çocukların
algoritmik düşünme becerisini geliştirmek adına belirli yönergelere uyarak, adım
adım rüzgar gülü yaptık. Rüzgar güllerinin kullanım amaçları ve özellikleri hakkında
konuştuk. Sonrasında çocuklardan legolarla hareket edebilen bir nesne
tasarlamalarını istedik. Bu sayede yönergeleri takip ederek oluşturdukları ürün
dışında aşamalı olarak tasarlama becerilerini kullanıp özgün bir ürün ortaya
koymaları için fırsat tanıdık ve küçük kas gelişimini de desteklemiş olduk.




