
Resim Yapan Oyuncak Robot 
Evinizden bir elektrik dahisinin çıkabileceğini biliyor muydunuz? Şimdiye kadar fark 
etmediyseniz de artık biliyorsunuz! Ressam Robot gibi oyuncak robot yapımı sayesinde 
çocuğunuzun ürün geliştirme, hayal gücü ve yaratıcılığı gibi pek çok becerisini fark 
edeceksiniz. Oyuncak robot modelleri STEM oyuncakları arasında en sevilen oyuncaklar 
arasında bulunuyor. Bu, özellikle oyuncak robot fiyatları açısından değerlendirildiğinde 
uygun ve kolay satın alınabilir olmasından kaynaklanıyor. 

Okullarda yaygınlaşan STEM eğitimi sayesinde kullanılan materyallere ek olarak ressam 
robot yapım seti çocuğunuzun bilimsel aktivitelere daha bilinçli yaklaşmasını, grup 
çalışmalarında aktif rol almasını ve sosyal ilişkilerini geliştirmesini amaçlıyor. Yenilikçi 
düşünmenin hedeflendiği STEM’in bir parçası olan elektrik alanında üretilen ressam 
robot yapımı sayesinde okul eğitimine ek olarak oynayabileceği oyuncak ile resim çizen 
robot yapımı nedir, evde pekiştirme fırsatı elde edecektir. 

Ressam Robot Yapımı 
Günümüzde kriz yönetimi, taşıması en zor yeteneklerden bir tanesi. Ancak küçük 
yaşlarından itibaren doğru eğitim aldığı sürece çocuğunuzun gelecek hayatında 
problemlerin üstesinden kolayca gelebilmesi gayet mümkün. Bu açıdan, resim çizen 
robot tarzı zeka geliştiren oyuncaklar onu hayata hazırlarken en büyük destekçilerinizden 
biri olacak, resim çizen robot fiyatları da oldukça uygun olduğu için sizi ekonomik olarak 
da zorlamayacak. 

Daire çizen robot bozulduğu zaman çocuğunuz mühendislik faaliyetlerini kullanarak kısa 
sürede çözüm yaratacak, böylelikle çözüm odaklı bir birey olmayı minik yaşlarında 
öğrenmeye başlamış olacak. Ressam robot malzemeleri sayesinde devre bağlantılarını 
kolayca tanıyacak ve bilinçli bir şekilde doğru kabloyu temas ettirmeyi başaracak. 

Bir bardağın ana gövde olarak kullanıldığı resim yapan robot oyuncağı ile robot üzerinde 
farklı araçlar ve hackleme yolları uygulayacak olan küçük mühendisinizin oyuncak robot 
nasıl yapılır sorusuna cevap bulacak ve cevabı direkt pratikte öğrenme fırsatı elde etmesi 
hedeflendi. Örnek olarak gövde bardak yerine başka materyal kullanması, keçeli kalem 
yerine sulu boya fırçası kullanması gibi çeşitli eşyalar ile ressam robot nasıl yapılır 
malzemeleri keşfetmesi onun resim çizen robot oyuncak detaylarını keşfetmesi anlamına 
gelecektir. 
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