
Maket Ev Yapımı STEM Etkinliği 
Son yılların parlayan yıldızı STEM eğitimi ise, bu eğitim uygulanırken kullanılan ahşap 
oyuncak çeşitleri arasındaki yıldız ise Ahşap RGB Ev’dir. Ahşap maket ev fiyatları 
oldukça uygun olduğu için ebeveynler tarafından gönül rahatlığı ile tercih edilen maket ev 
kolay uygulanabilmesi ve pek çok kazanımı olması ile de tek taşla birkaç kuş vurmanızı 
sağlıyor. 

Oyuncak maket ev modelleri ile neden sonuç ilişkisi kurma ve yönergelere uyma gibi 
kabiliyetler tetiklenirken; oyun kurma, problem çözme ve analitik düşünme becerileri de 
gelişiyor. Basit maket ev yapımı sonrasında elde edilen kazanımlar bunlarla sınırlı değil 
elbette. LED, devre kurulumu, mimari, ürün geliştirme, tasarım… Burada ne ararsanız 
mevcut! 

Başta da belirttiğimiz gibi pek çok kuş vurmak mümkün. Çocuğunuzun el becerisi 
gelişirken el-göz koordinasyonu güçlenecek, dikkat ve konsantrasyon gelişimi 
sağlanacak ve iki boyut ile üç boyut arasındaki farkları gözlemleyebilecek. Buna bağlı 
olarak iki boyutu analiz ederek üç boyuta çevirmeyi öğrenerek mekanik, yapım, tasarım, 
inşaat ve kontrol kabiliyetlerini daha da pekiştirme fırsatı elde edecek. 

LED Işıklı Maket Ev Projeleri İçin Bire Bir! 
Problem çözme zamanla öğrenilen bir şey olduğu için çocuğunuzun gelecekteki hayatına 
fazlasıyla yardımcı olacak bu özelliği edinmesinde yardımcı olmalısınız. Maket ev nasıl 
yapılır sorusuna beraber cevap bularak, ahşap ev maketi malzemeleri ile onunla beraber 
kolay maket ev yapılışı öğrenerek yapabilirsiniz. 

STEM etkinlikleri çocuğun zeka gelişiminde en önemli aktiviteler olduğu için maket eve 
led döşeme gibi eğitici oyuncaklar da bu süreci destekleyen faktörler arasında bulunuyor. 
Maket ev satın al niyetiyle küçük bir araştırma yaptığımızda, maket ahşap ev fiyatı 
ortalama ücretler olarak karşımıza çıkıyor. 

Ahşap RGB Ev oyuncağının üretilme sebebi ahşap maket ev yapımı malzemeleri 
kullanılarak en kolay maket ev yapımı sağlanırken çocuğunuzun ev bozulduğunda 
anında tamir etmeyi denemesini sağlamaktan geçiyor. Örneğin bir temassızlık söz 
konusu olduğunda kabloyu kesmesi ve bağlantıyı bizzat kurması, elde edeceği somut 
çıktılardan sadece bir tanesi. 

Oyuncak içindeki ahşap maket ev malzemeleri kullanılırken küçük maket ev için led 
aydınlatma da sağlanabiliyor. Ana gövdesi ahşap malzeme olan ahşap evin ışık çıkışı 
olmayan bir nesne ile farklı LED evler tasarlaması hedefleniyor. Maket ev için 
malzemeler seçerken daha değişik materyaller seçerek ve farklı devreler tasarlayarak, 
ışığın yayılmasının gözlemlenmesi ise ahşap maket ev projeleri tarafından elde edilecek 
diğer somut çıktılar olarak görülüyor. 
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