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oBilim ve Çocuk Buluşması'

Moderatörler:

Ögr. Gtır. Dr. Hanife ARDAHANLI /Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kars

Tel:053l7728862

Çocuk GelİŞim Öğretmeni Rabia ARSLAN /Kar Taneleri Kreş ve Giindüz Bakımevi, Kars

Tel: 0539 380 98 47

Arş. Gör. Muhammed ÇİL / Mtihendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendi sliği
öolumu

Tel:0543 87679 8I

4-6 yaş grubu için

1. Kelebeğin yaşam döngüsü
2. Lahana Deneyi (Renkler)
3. Diyafragma deneyi §efes ahp verme, etkinlikle anlatım)
4. Bitkinin ihtiyaçları deneyi
5. Yerçekimi panosu,
6. Uzay köşesi, uzay kıyafetleri, gezegenler
7. Gökkuşağı renkleri, Renklerin geçişi
8. Müzik köşesi (enstrümanlar, marakas eşliğinde oyunlar)
9. Köpük deneyi
l0. Yüz boyama
1 1. Sanat köşesi (el baskısı)
12. İç organlarımızı tanıyalım
13. Elektrik devreler (sensörlü boy ölçiimü, hareketli robot, lambanın yarup sönmesi)

6-10 yaş grubu için

l. Kelebeğin yaşam döngüsü
2. Lahana Deneyi (Renkler)
3. Diyafragma deneyi §efes alıp verme, etkinlikle anlatım)
4. Bitkini ihtiyaçları deneyi
5. Yerçekimi panosu,
6. Uzay köşesi, uzay kıyafetleri, gezegenler
7. Gökkuşağı renkleri, Renklerin geçişi
8. Müzik köşesi (enstriimanlar, marakas eşliğinde oyunlar)
9. Köptik deneyi
l0. Volkanik deneyi
1 1. Sanat köşesi (el baskısı, ip, patates, limon baskısı)
12. İç organlarrmızr. tanıyalım
13. Elektrik devreler (sensörlü boy ölçümü, hareketli robot, lambanın yarup sönmesi)

Diğer yapılması planlanan aktivite ve program içeriği

1. Her etkinlik için ayrı bir stand kurularak pano hazırlanacaktır.
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2. Öğrencilerin oturarak etkinlik_lere dahil olabilecekleri masa ve sandalyeler
konulacaktır. Her masada kişiye öze| A4 kağıdı ve boyalar olacaktır.

3. Her paıoda konu başhğına uygun şekilde bir slogan ve materyaller hazırlanacaktır
4. Çocukların dahil oldukları etkinlikler ve yaptıklan materyaller (kelebeğin döngüsü, el

baskısı vb) kendilerine hediye edilecektir.


