
Yazarlar: Emin Demir, S. Seda Bapoğlu Dümenci, Müdriye Yıldız Bıçakçı
İllüstrasyonlar: Poyraz Yavuz

STEM
H İKÂYELER İ

TERAZİ





SOLA UNITAS - SOLA KIDZ
Şakayık Sok. No: 40/8 Kat: 2 Teşvikiye Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 939 76 52 - E-posta: solaunitas@solaunitas.com
www.facebook.com/solayayinlari
www.twitter.com/solaunitas
www.instagram.com/solaunitasyayinlari
www.instagram.com/solakidz
https://kitap.solaunitas.com

ISBN: 978-625-7797-97-9  
Yayıncı Sertifika No: 45798
1. Baskı: İstanbul 2021 
İmtiyaz Sahibi: Umut Kısa
Genel Yayın Yönetmeni: Banu Onur Evren
Yazar: Emin Demir, S. Seda Bapoğlu Dümenci, Müdriye Yıldız Bıçakçı
İllüstrasyonlar: Poyraz Yavuz 
Editör: Banu Onur Evren
Düzelti: Uğur Zat
Mizanpaj: Sibel Kaya
Kapak Uygulama: Sibel Kaya

BASILDIĞI YER
Kaplan Ofset
Davutpaşa Caddesi, Güven İş Merkezi C Blok No: 279-280 İstanbul
Sertifika No: 44367

© Bu kitabın tüm yayın hakları Sola Koç. Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin alınmadan 
kısmen veya tamamen hiçbir yolla kopya edilemez, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.



STEM HİKÂYELERİ
TERAZİ





‘‘STEM HİKÂYELERİ TERAZİ’’ çocukların problem çözme becerilerini  
geliştirmek için STEM etkinliklerini kullanan ve STEM felsefesi göz önüne 
alınarak hazırlanmış bir çocuk kitabıdır. 

Geçmişten günümüze tüm çalışma ve bilim alanlarına bakıldığında 
disiplinlerarası işbirliği çerçevesinde çalışmanın çok önemli olduğu 
görülür. Günlük hayatta problem durumları gittikçe karmaşık hale 
gelmekte ve bu problem durumlarının çözümü için tek bir bilim dalı 
yetersiz kalabilmektedir. STEM Eğitimi erken yaşlardan itibaren merak 
duygusu yoğun olan ve keşfetmeye ihtiyaç duyan çocukların üst düzey 
düşünme becerilerini artırmakta, olaylar arası ilişki kurabilmesini 
sağlayabilmektedir. Eğitimin ilk kademesi olan okul öncesi eğitimde 
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerinin geliştirilmesine 
yardımcı olabilmektedir.

STEM Temelli Hikayeler;

* Okul öncesi eğitimde çocukların dil becerilerini,

*  Keşfetme, soru sorma, hayal etme gibi üst düzey düşünme 
becerilerini,

*  Planlama, yaratma ve test etme becerilerini,

*  Temel bilimsel süreç becerilerinin kazanımı ile çocuklarda bilime 
karşı olumlu tutum ve davranışları, 

* Kelime bilgisi gibi erken okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi 
amaçlayarak oluşturulmuştur.





CETVEL

Bilimi Seven Baykuş, Teknoloji Dehası Tilki, Mühendislik Ustası 
Kunduz ve Matematik Meraklısı Karga hep beraber ormanda 
araştırma yaparlardı. Her birinin araştırmaları birbirinden 
farklı ama aslında bir o kadar da aynıydı.
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GÜNEŞ PANELİ

TORNAVİDA

Teknoloji Dehası Tilki ormanda gezip, elektronik 
sistemler üzerinde çalışmayı ve devreler kurmayı çok 
severdi. Bu becerisini kullanarak otomatik makinalar 
yapardı. 
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DİSİPLİNLERARASI BİR BAKIŞ AÇISI İÇİN
STEM HİKÂYELERİ

Geçmişten günümüze tüm çalışma ve bilim alanlarına 
bakıldığında disiplinlerarası işbirliği çerçevesinde çalışmanın 

çok önemli olduğu görülür.  Son yıllarda oldukça üzerinde 
durulan STEM eğitimi de  disiplinlerarası çalışma bakış açısı 

için kilit bir eğitim modeli olarak yorumlanabilir.  STEM 
hikâyeleri, problem çözümünü farklı disiplinleri bir araya 

getirerek -Bilimi Seven Baykuş, Teknoloji Dehası Tilki, 
Mühendislik Ustası Kunduz ve Matematik Meraklısı Karga’nın 

bilgi ve becerilerini kullanarak- anlatmaktadır.

Siz de çocuğunuz ile birlikte problemlere bulduğunuz farklı 
çözüm yollarının fotoğraflarını www.instagram.com/

stemhikayeleri adresine gönderebilir ya da #stemhikayeleri 
etiketini kullanarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca kitap hakkında 
düşünce, yorum ve görüşlerinizi stemhikayeleri@gmail.com  

adresine bildirebilirsiniz.
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"Tarih boyunca her yetişkin nesil, yeni nesillere o güne kadar biriktirdikleri 
bilimsel/teorik bilgiyi, o anda sahip oldukları teknoloji ve araç-gereçle 
biraraya getirerek; iş yapma, değer yaratma, bilgi, beceri ve bilincini 
kazandırmaya çalışmıştır. Elinizde tuttuğunuz kitap, ülkemizdeki bilim 
insanlarının, günümüz okul öncesi öğrencilerinin bilimle teknolojiyi diğer 
bireylerle işbirliği içerisinde kullanarak tüm sorunlarını çözebileceklerini 
düşünmelerini sağlayacak keyifli hikâyeleri içermektedir. Keşke bu kitabın 
yetişkin versiyonu da olsaydı!"  

Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

ve Bilişim Garajı Kurucusu 

“STEM Hikâyeleri çocukların gözlem, tahminde bulunma, ölçme, test etme 
gibi bilimsel süreç becerilerini geliştirirken, öğrenmenin disiplinlerarası 
bakışla zenginleştiğine dikkat çekmektedir. STEM Hikâyeleri‛nde çocuklara 
günlük hayatta karşılaşılabilecek problemler sunularak, bunları farklı bakış 
açılarıyla irdelemesine ve bilime daha yakın olmasına, bilimsel kavramları 
tanıyarak bilim okuryazarlığının artmasına imkân verilmektedir. Ayrıca 
hikâye sonrasında önerilen etkinliklerle çocuk-yetişkin etkileşiminin 
güçlenmesine de aracı olunmaktadır.” 

Prof.Dr. İlkay ULUTAŞ
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 

bandrol taşıması zorunlu değildir.

9 786257 797979
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