İS-    

İS-    
Çağımızın hızla tüketen toplumunda,
yaparak ve yaşayarak öğrenen, üret�m
becer�ler�ne sah�p, paylaşımcı, katılımcı,
başkalarının haklarına saygılı; sevg�, dostluk ve
yardımlaşma duyguları gel�şm�ş öğrenc�ler
yet�şt�rmek �ç�n;
Hem k�ş�sel gel�ş�m hem de eğ�t�m d�s�pl�n�
sağlayan b�l�msel, kültürel, sport�f ve
sanatsal projeler �le atölyeler�m�z başlıyor.

İS-KULÜP ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ
GENEL HUSUSLAR
Öğrenc�ler�m�z kulüp terc�h�n� yaparken vel�ler�m�z�n �zn� ve b�lg�s� doğrultusunda onlarla
b�rl�kte hareket ederler.
Okulumuzda faal�yet göﬆerecek kulüpler� tanımanızı sağlamak, kulüpler�n kazanımları
hakkında b�lg� vermek ve öğrenc�ler�m�z�n değ�ş�k kulüp terc�hler� yapmasına katkı
sağlamak �ç�n bu sunum hazırlanmıştır.
Kulüp seç�m� �ç�n a�lelerle paylaşılacak İS-KULÜP Terc�h Formu onl�ne doldurularak
b�zlere gönder�lmes� yeterl� olacaktır.
Bazı branşlarda yığılma olması durumunda, kulüp rehber öğretmenler� tarafından eleme
yapılacak ve öğrenc�ler�m�z�n �lg� ve yetenekler� doğrultusunda başka kulüplere
yönlend�r�lecekt�r.
Öğrenc�ler�m�z, devam edeceğ� kulübü seçerken, �lg� duydukları, yetenekler�n�
gel�şt�recek, düzenl� devam edecekler� ve daha başarılı olacakları kulüpler� seçmeler�,
çalışmalarımızın amaca ulaşması �ç�n önem arz etmekted�r.
Her öğrenc�m�z�n İS-KULÜP çalışmalarımıza katılım ve devam zorunluluğu
vardır.
Kulüp seç�mler�nde, kulüplere a�t özel şartları göz önünde bulundurarak, terc�h formunda
yer alan b�lg�lere göre, sınıf sev�yes� ve öğrenc�n�n �lg�s�ne uygun seç�mler yapınız.
Dışarıdan destek alacağımız bazı kulüp çalışmaları �ç�n gerekl� malzemeler�n
mal�yet�, vel�ler tarafından karşılanacaktır.
Kulüp çalışmalarında kullanılan malzeme ve kıyafet öğrenc�ye a�tt�r.
Yeterl� öğrenc� sayısına ulaşmayan kulüpler açılmayacaktır.
İS-KULÜP Terc�h Formu’nda öğrenc�ler�m�z�n kulüp seç�mler�nde 3 ayrı terc�h yapma
�mkanı vardır. Kulüpler oluşturulurken öğrenc�n�n terc�h sıralaması, �lg� ve yetenekler� göz
önünde bulundurularak sıralama yapılacaktır.
Kulüp kontenjanlarının azlığı ya da çokluğu durumunda sınıf ve kulüp öğretmenler�n�n
görüşler� d�kkate alınarak öğrenc�ler �k�nc� ve üçüncü terc�hler�ne yerleşt�r�lecekt�r.
Öğrenc�lere dönem sonunda başarı sert�f�kası ver�lecekt�r.
Öğrenc�ler her dönem farklı b�r İS-KULÜP çalışmasından faydalanab�lecekt�r.

İS-KULÜP
Açılması Planlanan Kulüpler
BRANŞ
Ahşap Tasarım
Kaligrafi- Ahşap Yakma
Akıl ve Zeka Oyunları
Arduino
İlahi
Doğa Yürüyüşü/Tabiat Aktiviteleri
Drama
Tarih Okur Yazarlığı
Filografi
Mobil Fotoğrafçılık
Güreş
Karate
Masa Tenisi
Mekatronik
Okçuluk
Bisiklet
Waterloo Math Contest (Mat. Olimp.)
Kişisel Gelişim Ve Eğitim
Eğlenceli Matematik Oyunları
Bol Bol Çöz (Soru Çözümü)
Gastronomi
Almanca
English Speaking Drama
Voleybol
Rusça
Mini Golf
Hayata Hazırlık
Düşündüren Masal Atölyesi
Çömlek Yapımı
Takı Tasarımı
Basketbol
Okul Gazetesi
Tuval Üzeri Akrilik Resim Yapma
Amigurumi
Cimnastik
Postural Gelişim (Omurilik)
Sıradışı Düşünce
Etamin
Ebru
Kitap Okuma
Robotik Kodlama
Sanat Etkinlikleri

2. Sınıf

3 ve 4.
Sınıflar

5,6,7 ve 8
Kız Öğr.Sınıflar

5,6,7 ve 8
Erkek Öğr.Sınıflar

ZİHİNSEL KULÜPLER

AKIL VE ZEKA OYUNLARI
2, 3, 4, 5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Arkadaşlarla paylaşma, merhamet, cent�lmenl�k, kurallara
uyma, mantık yürüteb�lme, yen�lg�y� kabulleneb�lme,
mot�vasyon g�b� pek çok becer�y� eğlenerek kazanmaya var
mısınız?

Kulüp Kazanımları:

Zihinsel Kulüpler

D�kkat-Konsantrasyon
Mantıksal-Matemat�ksel Çıkarım
Eleşt�rel Düşünme
Problem Çözm
Planlama-Sıralı Düşünme
Görsel Algı
Uzaysal (3 Boyutlu Algı) Düşünme
Sözel İfade-İlet�ş�m Becer�ler�
Yaratıcı Düşünme
D�nleme Becer�ler�
İl�şk� Kurma-Bağlantılı Düşünme Becer�ler�
Azmetme-Sabretme
Hafıza Güçlend�rme

DİL KULÜPLERİ

ALMANCA

ALMANCA
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Almanca d�l�, sadece Almanya değ�l aynı zamanda İsv�çre ve
Avuﬆurya’da yaygın b�r b�ç�mde konuşulan b�r d�ld�r. Akt�v�te esaslı
öğret�len bu d�lde öğrenme üzer�ne odaklanmıyor, en doğal şek�lde
bu d�l� çocuğa kazandırmaya odaklanıyoruz. Çocuklar terc�h ett�kler�
oyun atmosfer� �ç�nde Almanca d�l�n� dokunma ve görme algılarını
kullanarak onlara h�ç de yabancı olmayan, anlaşılab�l�r b�r öğrenme
şekl� �le elde etmekted�r.

Kulüp Kazanımları

Dil Kulüpleri

Öğrend�ğ� d�l�n kültürünü de tanır.
Kend�n�, etrafındak�ler�, okulunu ve arkadaşlarını tanıtab�l�r.
B�r konu hakkında kısa konuşmalar yapab�l�r.
B�r konuyu tartışab�l�r ve kend�n� savunab�l�r.
Başka b�r d�l öğrenmen�n farkındalığını yaşar.

SORTİF KULÜPLER

BASKETBOL

2, 3, 4, 5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Basketbol �lk bakışta sport�f ve sosyal b�r faal�yet olarak
görünse de k�ş�l�k gel�ş�m�n� öneml� derecede etk�leyen b�r
çalışmadır. Takım üyeler�n�n bedenler�n�n ve kab�l�yetler�n�n
yanı sıra düşünce güçler�n�n ve doğru karar verme
yetenekler�n�n gel�şmes� hedeflenmekted�r.

Kulüp Kazanımları
Basketbol atölyes�ne devam eden çocuk ﬁz�ksel olarak
güçlen�r, reﬂeksler�n� gel�şt�r�r, yen� dostluklar kurar,
kazanmayı ve kaybetmey� öğren�r.
Paylaşmak, mücadele etmek, pes etmemek, düştüğünde
yen�den ayağa kalkab�lmek g�b� kazanımlar elde eder.

Sortif Kulüpler

Tüm bunların ötes�nde b�r takımın parçası olur.

SANATSAL KULÜPLER

EBRU SANATI
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Ebru sanatı k�tre �le yoğunlaştırılmış suyun üzer�ne boyalar
�le desenler yapılması ve bu desenler�n kâğıt üzer�ne
aktarılmasıdır. Ebru sanatı özünde b�r süsleme sanatıdır.
Bu süsleme sanatı �le ev ve �ş yerler�ne muhteşem
dekorasyon öğeler� oluşturulmaktadır. Fırçaların ve boyanın
kal�tes�, oda sıcaklığı ebru sanatının kal�tes�n� etk�leyen
etkenler arasındadır. B�rçok ebru sanatı çeş�d�
bulunmaktadır. Bu çeş�tler arasında ç�çek ebru, hat�p
ebrusu, taraklı ebru, uç kısımları kıvrımlı şal ebrusu,
helezon�k yuvarlaklar �çeren bülbül yuvası ebru, tekne
kenarlarına ç�zg�lerden oluşan gelg�t ebru, tüm ebru
çeş�tler�n� yapmadan önce uygulanan battal ebru g�b�
çeş�tler vardır.

Kulüp Kazanımları:

Katılım sağlayacak öğrenc�ler�n sanatsal eserler üreterek
başarı ve becer� yetenekler� gel�şmekted�r.

Sanatsal Kulüpler

Ebru sanatı b�reyler�n görsel estet�k algısını, sanatsal
kavram ve sanatsal anlatım metotlarının anlatımı
konusunda k�ş�sel katkılar sağlamaktadır.

SORTİF KULÜPLER

CİMNASTİK

CİMNASTİK
2 ve 3. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Küçük yaşta öğrenc�ler�n yetenekler�n�n keşfed�lmes�,
onlara özgüven kazandırılması, beden - beyn�n
koord�nes�n�n gel�şt�r�lmes� hedeﬂen�r. �nsanın f�z�k ve
moral yet�ler�n� eğ�tmek, f�z�ksel ve ruhsal ver�m� artırmak
amacıyla yapılan göﬆer� amaçlı spor dalıdır. Art�ﬆ�k
j�mnaﬆ�k, r�tm�k j�mnaﬆ�k, genel j�mnaﬆ�k olmak üzere üç
kısımda ele alınır.

Kulüp Kazanımları

Sportif Kulüpler

F�z�ksel olarak b�rey�n sağlıklı olmasını sağlar.
Kuvvet, dayanıklılık, esnekl�k ve güç bakımından
gel�ş�me katkı sağlar.
Öz güven� gel�şt�rerek ruhsal olarak b�rey� d�s�pl�ne eder.

DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ
SPORTİF - TABİAT AKTİVİTELERİ

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
TABİAT AKTİVİTELERİ
2, 3, 4, 5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 25 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Eğ�t�m ve öğret�m�n sınıftan �baret olmadığı okulumuz, etrafını
çevreleyen ormanlık sahada doğa aktv�teler� adına b�rçok
�mkanlara sah�pt�r. Bunlardan başlıcası doğa yürüyüşü veya
trekk�ng den�len günü b�rl�k yürüyüş faal�yetler�d�r. Bunlarla
b�rl�kte kuş gözlem, kuş barınak, b�tk� ve böcek türler�n�
tanımak, botan�k gözlem, kamp, doğada beslenme, doğada
yön bulma g�b� b�rçok akt�v�te yapılab�lmekted�r.

Kulüp Kazanımları:
Öğrenc�ler�m�z doğa yaşantısıyla �lg�l� b�r çok şey� öğrenme
�mkanı bulmaktadır.

Sportif - Tabiat Aktiviteleri

Çanta nasıl hazırlanır, meteoroloj� nasıl tak�p ed�l�r, barınak
nasıl hazırlanır, güvenl� ateş yakma, su ve y�yecek bulma,
kaybolduğunda ne yapmalı, sıcak kalmak �ç�n neler yapılır,
doğada yön nasıl bulunur, �şaret verme g�b� önem arz eden
b�lg�ler öğren�r.

SANATSAL KULÜPLER

DRAMA

DRAMA
2, 3, 4, 5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Drama çalışmaları öğrenc�ler�m�z�n yoğun okul süreçler�nden
çıkıp b�raz nefes aldıkları b�r alandır. Öğrenc�ler�n grup
d�nam�ğ�n� yakaladığı, grupla b�rl�kte sorunlarını çözdükler�,
kend�ler� �le barıştıkları ve kend�ler�n� sahne üzer�nde kend�ler�n�
keşfett�kler� b�r yolculuktur.
Drama kulübü �le oyuncu, yazar, yönetmen, tasarımcı ve sey�rc�
arasındak� �l�şk� ve dengey�, b�l�m ve d�ğer sanat dallarındak�
gel�şmeler� d�s�pl�nler arası anlayışla araştırır, yorumlar ve
göster�me sunarlar. Öğrenc�ler�m�z, yılın sonunda profesyonel
b�r sahnede, profesyonelce hazırladıkları oyunlarını a�leler�,
arkadaşları ve gen�ş b�r sey�rc� k�tles�yle paylaşarak, çok güzel
b�r deney�m ve özgüven tecrübes� yaşarlar.

Kulüp Kazanımları:

Sanatsal Kulüpler

Öğrenc�ler�m�z grupla çalışmayı öğren�r.
Sorun çözmey�, kend�ler�yle barışık olmayı öğren�r.
D�s�pl�nler arası anlayışla araştırmayı öğren�r.
Yorum yapmayı öğren�r.
Drama tekn�kler�n� öğren�r.

DİL VE SANATSAL KULÜPLER

İNGİLİZCE DRAMA
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
D�lb�lg�s� kalıpları ve ezberc� yöntemler �le değ�l; akt�f ve
akıcı konuşma ortamı sağlanarak öğret�ld�ğ� okulumuzda
bu kulüp �çer�s�ndek� öğrenc�ler�m�ze öğrend�kler�n�
uygulayab�lecekler� oyunsal rol dağıtımları yapılır. Daha
sonra her hafta bu oyunlar kapsamında eğlencel� vak�t
geç�r�len provalar yapılır. Ay sonlarında kostümüyle,
dekoruyla a�leler�n de hazır olduğu ek�p hal�nde eglencel�
oyunlar serg�len�r.

Kulüp Kazanımları:
Öğren�lenler� prat�ğe dökme, kazanımları pek�şt�rme �mkanı
oluşur.

Dil Ve Sanatsal Kulüpler

İng�l�zce telaffuz becer�m�z�n gel�şt�ğ� ve �ng�l�zceye karşı
olan önyargıların ortadan kalkması hedeflenmekted�r.

SANATSAL KULÜPLER

FİLOGRAFİ
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
F�lograﬁ, ahşap b�r zem�n üzer�ne çakılmış ç�v�ler arasında
teller geç�r�lerek bell� örgü tekn�kler� kullanılarak çeş�tl�
desenler meydana get�r�lme sanatıdır. Bu sanat dalı,
zorluğu ve sabır gerekt�rmes� neden� �le az uygulanmakta
olup bütün dünyada unutulmak üzered�r.
F�lograﬁde, bell� örgü tekn�kler� kullanılarak hat yazıları,
s�metr�k desenler, amblemler, ç�çekler ve ç�zg� ﬁlm
karakterler� panolar hal�ne get�r�leb�lmekted�r.
Atölye �çer�s�nde kullanılan malzemeler öğrenc�ler
tarafından tem�n ed�l�r.

Kulüp Kazanımları:
Sabır, uyum ve estet�ğ�n çok öneml� olduğu bu çalışmalar
öğrenc�ler�m�zde d�kkat gel�ş�m�, odaklanma, el göz
koord�nasyonu, sabır vb. yönler�n gel�ş�m�n�
destekleyecekt�r.

Yapılan tüm çalışmalar dönem sonu serg�lend�kten sonra
öğrenc�m�ze tesl�m ed�lecekt�r.

Sanatsal Kulüpler

Kend� becer�ler�n� deney�mleme �mkânı bulacak ve bu
ben�m eser�m d�yeb�lecekler� b�r ürüne sah�p olacaklardır.

KÜLTÜREL VE SANATSAL KULÜPLER

GASTRONOMİ

GASTRONOMİ
2, 3, 4, 5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Bu kulübün amacı mutfak kültürünü tanıtmak, yemeğ�n b�r
gereks�n�m dışında b�r sanat olduğunu göstermek,
üretkenl�ğ� arttırmak ve mutfakta çalışmanın na kadar zevkl�
olduğunu göstereb�lmekt�r. Bu amaçla değ�ş�k kültürlere a�t
yemekler �ncelen�r ve onlar hakkında f�k�r ed�n�l�r. Bunlardan
hazırlanması kolay ve prat�k olanlar seç�lerek günün
programına göre tar�fler hazırlanır. Hazırlama sürec�nde
h�jyen�n önem� ve kullanılan malzemeler�n sağlık üzer�ne
etk�ler� paylaşılır. Mutfak aletler� tanıtılır. Sebze ve meyve
yıkama, ayıklama, kesme, yumurta çırpma, hamur açma
g�b� bazen çok bas�t gözüken ama çoğu taleben�n h�ç
yapmadığı, fakat gelecektek� yaşamını kolaylaştıracak
bazı yöntemler göster�l�r ve uygulanır.

Mutfak kültürünü tanır,
Yemek çeş�tler�n� öğren�r,
Mutfak çalışma ve düzen�n� öğren�r,
Mutfak aletler�n� tanır,
Sofra kurma ve sofra adabını öğren�r,
Üret�m ve sunum becer�ler�n� gel�şt�r�r.

Kültürel Ve Sanatsal Kulüpler

Kulüp Kazanımları

SORTİF KULÜPLER

GÜREŞ

GÜREŞ
3, 4, 5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Dünyanın en esk� mücadele sporu olan güreş, atalarımızın
savaşa hazırlık ve z�nde kalmak amacıyla yaptıkları b�r
faal�yett�r. Güreş, ata sporumuzdur. Bu sporda kol çekme,
tek kol atma, kafa kol atma, kontra, çırpma, suplex, künde,
salto, sarma, ayak k�l�d�, bohça, dana bağı, boyunduruk
tekn�kler� uygulayab�l�r.

Kulüp Kazanımları:
B�reysel �ş yapab�lme, kend�ne güven duygusunun
gel�şmes�, çabuk karar vereb�lme ve sağlıklı düşüneb�lme
yeteneğ�n�n artmasına yardımcı olur.

Öğrenc�ler�m�z ulusal ve uluslararası müsabakalara
katılab�l�r.

Sportif - Kulüpler

Sport�f b�r f�z�k� görünüm, sağlam kas yapısı, her türlü
hastalıklara karşı koyan b�r vücut ve vücuttak� fazla
k�lolardan kurtularak kas yapısının ön plana çıkması
güreş�n kazanımlarındandır.

SORTİF KULÜPLER

KARATE

KARATE
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Karate, vücuttak� enerj� sağlayan kasları çalıştırarak,
hareket arzusu oluşturan s�steml� b�r spordur. Karate;
kuvvet, dayanıklılık, çev�kl�k, sürat ve denge unsurlarını
�çerd�ğ�nden savaşma ruhundan ve kend�n� koruma
�steğ�nden kaynaklanır. Bu spor dalı �le uğraşan
sporcularda kend�ne güven ve l�derl�k özell�ğ� ön plana
çıkar.

Kulüp Kazanımları:

Sportif - Kulüpler

Sporcu güven duymayı, sak�n, sabırlı ve alçak gönüllü
olmayı öğren�r.
Karate sporunu yapan sporcular kend� arzularını yenerek
toplumda l�der b�r karakter kazanmış olur.
Karate �nsanın �ç ve dış denges�n� kurmasına, doğru karar
vermes�ne temel hazırlar.
Beyaz, sarı, yeş�l, mav�, kahvereng� ve s�yah kuşaklara a�t
gel�ş�mler� göster�r.
F�z�k� gel�ş�m�ne katkı sağlar.

SPORTİF - KULÜPLER

MASA TENİSİ
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Masa Ten�s� atölyes�nde amacımız, öğrenc�ler�m�z�n teor�k ve
uygulamalı yönü �le spor kültürünün zeng�nleşt�r�lmes�n�n
yanında, daha sağlıklı b�r yapıya kavuşturulması hedeﬂenerek,
uygulamada da masa ten�s� sporuyla tanıştırılması,
yetenekler�n�n açığa çıkarılmasıdır.

Kulüp Kazanımları:
Sosyal �l�şk�ler� kuvvetlend�rerek, �nsanların kend�ler�ne olan
güvenler�n� üst sev�yelere çıkartır ve b�rçok motor hareket�n�
gel�şt�rd�ğ�nden dolayı k�ş�lerde spor dallarına karşı yatkınlık
kazandırır.
Masa ten�s� oynayan k�ş�ler üzer�nde yapılmış olan
araştırmalarda reaks�yonlara karşı ve an� karar vermede daha
�y� oldukları ortaya çıkartılmıştır. Bunun en büyük sebeb�
oyunda toptak� sp�t� anlayarak, topun yönünü, hızını anlayarak
ve topu anal�z ederek hızlı karar verme, koord�nasyon
sağlama, çev�kl�k üst düzeylere kadar ulaşır.
Hızlı b�r şek�lde topun gerekl� olan durumunun anlaşılması ve
anal�z ed�lmes� k�ş�ler�n hayata karşı tutumlarının da
değ�şmes�ne olanak sağlar.

Sportif - Kulüpler

Öğrenc�lere d�ğer spor dalları �le alakalı olan tekn�kler� ve
detayları öğrenme konusunda poz�t�f şek�lde etk� sağlar.

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ

MEKATRONİK

MEKATRONİK
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Mekatron�k mak�ne, elektron�k, yazılım ve kontrol s�stemler�
teknoloj�ler�ne dayanan yen� b�r b�l�m dalıdır. Mekan�k ve
elektron�k b�leşenlerden oluşan, ver�ler� algılayıcıları
yardımıyla çevre ortamdan algılayan, toplamış olduğu bu
ver�ler� kontrol donanımları ve hafızasındak� yazılımlar
mar�fet�yle yorumlayan ve gerekl� kararları alab�len, tahr�k
elemanları �le de gerekl� tepk�ler� veren tüm mak�neler,
c�hazlar ve s�stemler b�rer mekatron�k s�stemlerd�r.
Mekatron�k s�stemler savunma sanay�s�nde, güvenl�k
s�stemler�nde, mak�ne sanay�nde, endüstr�yel otomasyon
s�stem�nde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madenc�l�kte ve
b�rçok alanda kullanılmakta ve her geçen gün kullanım
alanı artmaktadır.

Değ�ş�k elektron�k, mak�ne, b�lg�sayar, sensör b�lg�s� ve
çeş�tl� otomat�k kontrol s�stemler�n� öğren�r.
Elektr�k ve elektron�k �le �lg�l� b�lg�lere sah�p olur.
Teknoloj�y� daha da yakından tak�p eder.
El becer�ler� ve t�t�z düşünme yet�s� gel�ş�r.

Bilim Ve Teknoloji Kulüpleri

Kulüp Kazanımları:

SPORTİF ULÜPLER

MİNİ GOLF

MİNİ GOLF
2, 3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde 6 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
7’den 70’e herkes�n, h�çb�r bedensel kond�syona sah�p
olmaksızın oynayab�leceğ� b�r spor dalıdır. Bu sporu yapan
k�ş�lerde konsantrasyon, z�ndel�k, mot�vasyon yetenekler�
gel�şmekted�r.
Kulüp Kazanımları:

Sportif Ulüpler

Parkuru tanır.
Golf sopasına hak�m olur.
Bas�t vuruşlar yapar.
Topa �sted�ğ� şek�lde yön vereb�l�r.
Bandı kullanarak hedefe düzgün atışlar yapar.
Yumuşak vuruşlar, dar alan, geç�şl� vuruşlar, profesyonel
vuruşlar yapab�l�r

SANATSAL KULÜPLER

MOBİL FOTOĞRAFÇILIK

MOBİL FOTOĞRAFÇILIK
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Mob�l fotoğrafçılık, b�r akıllı telefon veya mob�l c�haz
kullanılarak fotoğraf sanatının uygulanmasıdır. ‘En �y� kamera
her zaman yanınızda olanlardır‘ mottosuyla tanımlanan mob�l
fotoğrafçılık, anı yakalamak �ç�n sam�m� ve her zaman
er�ş�leb�l�r olmasından dolayı, günümüzde fotoğrafçılığın
geleceğ� olarak kabul ed�lmekted�r.
Kulüp olarak, fotoğrafı paylaşmak ve yaygınlaştırmak �ç�n her
hafta çeş�tl� mekânlarda fotoğraflar çekerek, yıl �ç�nde fotoğraf
serg�s� açıp haftalık uygulama amaçlı doğa gez�ler�
planlanmaktadır. Bu kulüpte öğrenc�ler�m�ze temel ve orta
düzeyde fotoğrafçılık b�lg�ler� ve tekn�kler� öğret�lmekted�r.
Ayrıca fotoğrafçılık sanatının �ncel�kler�n�, cep telefonu
kameralarının �şlevler� ve sınırlarını tüm ayrıntılarıyla
öğretmey� ve sanat değer� olan fotoğraflar çekmey�
amaçlamaktadır.

Kulüp Kazanımları:

Fotoğrafı düzgün kadrajlayıp, ışığı �y� kullanarak fotoğraf
çekeb�l�r. Telefon kamerasını ve �nce ayarlarını daha �y� b�r
şek�lde kullanab�l�r

Sanatsal Kulüpler

Fotoğrafçılık sanatına karşı �lg� duyar. Bulunduğu ortamda
fotoğraf konusu olab�lecek görseller� fark eder.

SORTİF KULÜPLER

OKÇULUK
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Okçuluk atölye çalışmaları �le öğrenc�ler�m�z �ç�n
amaçlanan kazanımlar:
D�kkat�n b�r yöne odaklanmasını sağlanması ve uzun sürel�
yoğunlaşma kazandırması,
Amaçlı, planlı, düzenl� ve b�l�msel çalışmayı öğretmes�
ayrıca sabretmey� ve sabırlı çalışmayı, başarmak �ç�n �lk
önce kend�m�z� aşmak gerekt�ğ�n� öğretmes�,
En büyük rak�b�n ve geçmes� gereken tek k�ş�n�n, kend�s�
olduğunu öğretmes�,
Sürekl� d�k vaz�yette ok atıldığı �ç�n, vücudun doğal
postürünün kazanılmasını sağlaması,

Kuvvete karşı vücudunu dengel� ve koord�nel� kullanmayı
öğretmes�d�r.

Sortif Kulüpler

Doğru nefes almayı sağlaması ve doğru nefes alırken daha
fazla oks�jen�n bey�ne akın etmes�yle beyn�n ver�ml�
çalışmasına sebep olması, Z�h�nsel antremanların
sonucunda; hafıza, algılama, h�ssedeb�lme, hareketler�m�z�
kontrol altında yapab�lme g�b� b�rçok yet�m�z� çok fazla
gel�şt�rmes�,

KÜLTÜREL KULÜPLER

OKUL GAZETESİ

OKUL GAZETESİ
5,6,7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Okul gazetes�, öğrenc�ler�m�z�n araştırmak, yetenekler�n�
keşfetmek, eğlenmek ve b�r�k�mler�n� paylaşmak amacıyla
derg�, duvar gazetes� çıkarmak �ç�n kurulmuştur.
Öğrenc�ler�m�z�n ürünü olan her türlü çalışmaya ve yazılara
açık olan kulüp, herkes�n kend�nden b�r şeyler bulab�ld�ğ�
b�r platform oluşturmaya çalışmaktadır.

Kulüp Kazanımları

Kültürel Kulüpler

Gazetec�l�ğ�n kurallarını ve �ncel�ğ�n� öğren�r.
Farklı yayınları tak�p eder.
Duygu ve düşünceler�n� rahatlıkla �fade edeb�l�r.
Yen� b�r ürün ortaya koyar.
Grup b�l�nc�n� ve paylaşımı öğren�r.

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ

ROBOTİK KODLAMA
2,3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Robot�k Atölyes�, öğrenc�ler� hayal etmeye,
tasarlamaya,üretmeye yönel�k robot k�tler�n� kullanarak,
robot tasarımı ve programlamasını öğretmey� hedeﬂer.
Robot�k Atölyes�nde eğ�t�m; Robotun Mekan�k Yapısı,
Elektron�k Yapısı ve Programsal Yazılımı olmak üzere üç
aşamada ver�l�r.

Bilim Ve Teknoloji Kulüpleri

Bu atölye sayes�nde çocuklar:
Hayal güçler�n� teknoloj� kullanarak �fade etmey�,
Robotların b�rleşt�r�lmes� ve robotlara program yükleme �ç�n
gerekl� kurulumların yapılmasını,
Robotun temel parçalarından olan algılayıcı ve
denet�mc�n�n görevler� açıklanarak robotlarda bu
b�leşenler�n nasıl kullanılacağının uygulanmasını,
Algor�tma kurma mantığı uygulamalı olarak denenmes�n�,
Temel robot k�t b�leşenler�ne �lave gel�şm�ş yetenekler�n
uygulamalı olarak eklenmes�n� öğren�rler.

DİL KULUPLERİ

RUSÇA
2,3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Rusya, Orta Asya ve bazı Doğu Avrupa ülkeler� g�b� gen�ş b�r
coğrafyada konuşulan b�r d�ld�r. Akt�v�te esaslı öğret�len bu d�lde
öğrenme üzer�ne odaklanmıyor, en doğal şek�lde bu d�l� çocuğa
kazandırmaya odaklanıyoruz. Çocuklar terc�h ett�kler� oyun atmosfer�
�ç�nde Almanca d�l�n� dokunma ve görme algılarını kullanarak onlara
h�ç de yabancı olmayan, anlaşılab�l�r b�r öğrenme şekl� �le elde
etmekted�r.

Kulüp Kazanımları

Dil Kulupleri

Öğrend�ğ� d�l�n kültürünü de tanır.
Kend�n�, etrafındak�ler�, okulunu ve arkadaşlarını tanıtab�l�r.
B�r konu hakkında kısa konuşmalar yapab�l�r.
B�r konuyu tartışab�l�r ve kend�n� savunab�l�r.
Başka b�r d�l öğrenmen�n farkındalığını yaşar.

SANASAL KULÜPLER

TAKI TASARIM

TAKI TASARIM
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Bu kulüpte renk b�lg�s�, estet�k ve farklı taşların b�lg�s�
kazandırılarak ve yapılacak tasarımları objeler üzer�ne
taşıyarak yen� tasarımlar yaptırılır. Renkte, b�ç�mde farklı
tasarımlar ortaya çıkarmak, aksesuarın önem�n�
ben�msemek �ç�n yapılacak olan takı tasarım çalışmaları,
öğrenc�ler�m�z� d�nlend�recek ve aynı zamanda kend�
�ht�yaçlarını karşılayab�lmey� ve kend�n� sanatla �fade
edeb�lmey� sağlayacaktır.
Kulüp Kazanımları
Boncukların nasıl sıralanacağını b�l�r.
Farklı boncuklarla takılar yaparlar.
Bayanların kullanab�leceğ� şık ve eﬆet�k tasarımlar oluşturur.
El becer�ler�n�n artırılmasıyla yapılacak küçük ama zevkl�

Sanasal Kulüpler

çalışmalar �le özgün ürün tasarımı yapab�l�rler.

SORTİF KULÜPLER

VOLEYBOL
2,3, 4,5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Voleybol, genel anlamda her spor dalının sağladığı ﬁz�ksel
gel�ş�m� sağlamakla b�rl�kte vücudun esnekl�k kazanmasına,
d�ğer toplu sporlara nazaran daha fazla yardımcı
olmaktadır.
Uzun ve kısa vadede hedef bel�rley�p bu hedeﬂere ulaşma
konusunda yöntem gel�şt�rmey� öğret�r.

Öğrenc�ler�m�z�n farklı sport�f branşlarda faal�yet
göstermes�, pusula yardımı �le yön bulma kab�l�yetler�n�
gel�şt�rme, başarma duygusunun sağladığı özgüven
b�l�nc�n� gel�şt�rme.

Sortif Kulüpler

Hem b�reysel hemde takım olarak hedef koyma
ve bu hededﬂere ulaşmak �ç�n, grupla çalışma becer�s�n�
kazandırmaktadır. Böylece öğrenc�ler�m�z, hayatı
planlamayı
ve zamanı ver�ml� kullanmayı öğren�r. Hedefe ulaşmada
zamanın ne kadar öneml� olduğunu kavrar.Dolayısıyla spor
dışında k� hayatını planlayıp programlayarak, kend�s� �ç�n
hem kısa hemde uzun vadel� hedeﬂer koyma becer�s� ve
sorumluluğuna sah�p olmakla b�rl�kte ve zamanı ver�ml� b�r
şek�lde kullanmayı öğrend�ğ� �ç�n zamanını boşa
harcamamaktadır.

ZİHİNSEL BECERİ KULÜPLERİ

SIRADIŞI DÜŞÜNME

SIRADIŞI DÜŞÜNME BECERİLERİ
2, 3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Öğrenc�ler�m�ze kend� potans�yeller�n� göstermek, aklın
sınırlarını gen�şletmek ve b�r problem �ç�n özgün çözüm
yolları bulmalarını sağlamak, düşünmen�n boyutlarını
öğretmek ve gel�şt�rmek bu kulübün ana maksadıdır. Sıra
Dışı Düşünme Kulübü düşüncey� s�stemat�ze eden b�r
eğ�t�m faal�yet�d�r.

Kulüp Kazanımları:
Geleceğ�n yönet�c�ler� olan çocuklarımızın stratej�k
düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı
becer�ler�ne katkı sağlanması hedeflenmekted�r.

B�lg�y�, düşüncey� ve hayal� doğru şek�lde organ�ze etmek,
bu kulübün temel kazanımıdır.

Zihinsel Beceri Kulüpleri

Kazanılan bu becer�ler �le b�leşenler� doğru
�l�şk�lend�reb�lmek ve sonuca ulaşmak �ç�n günlük
faal�yetler�n�n her adımında kullanab�lecekler� b�r bakış
açısı kazandırılmaktadır.

DÜŞÜNDÜREN
MASAL
ATÖLYESİ
ZİHİNSEL BECERİ KULÜPLERİ

DÜŞÜNDÜREN MASAL ATÖLYESİ
2, 3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc� kontenjanından oluşur .
Yen�l�kç� Okuryazarlık b�r �nsanın tüm yaşamı ve eğ�t�m hayatı
boyunca �ht�yaç duyacağı, sorgulayıcı ve üret�c� düşünme yet�s�n�
gel�şt�r�r. Çocuklar onlarla paylaşılan b�r h�kâye, f�lm ya da res�m
üzer�nde b�rl�kte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da
yen� sorular sormaya, f�k�rler�n� paylaşmaya hazırlanırlar.
Arkadaşlarını d�nlemel�, onların düşünceler�ne �t�raz ederken özenl�
olmayı ya da aynı düşünceye katılarak o düşüncey� �şb�rl�ğ� �ç�nde
gel�şt�rmey� öğren�r.

Kulüp Kazanımları:
K�ş�l�k Gel�şt�ren Yet�ler:
Çocukların kend�ler�ne güven duymaları,
Kend� f�k�rler�n� kr�t�k edeb�lme,
Başkalarına karşı kend� görüşler�n� savunab�lme ve gerekt�ğ�nde
hayır d�yeb�lme.

Mantıksal Yet�ler:
Del�llend�rme gücü ve yet�s�n� gel�şt�rme,
Sorgulayıcı ve mantıklı düşünme,

Zihinsel Beceri Kulüpleri

Sosyal Yet�ler:
Tartışmaya hazır bulunuşluk,
Başka görüşler� kabullenme,
Farklı çözüm ve öner�lere açık olma,
B�z duygusunu yaşama,
İlet�ş�m becer�ler�n�n artması,
Farklı görüşler� zeng�nl�k olarak tanıma ve kabul etme

SANATSAL KULÜPLER

AHŞAP TASARIM

AHŞAP TASARIM KULÜBÜ
3,4,5,6,7 ve 8. sınıf sev�yes�nde 14 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Öğrenc�ler�m�z�n hayaller�n� ve tasarımlarını doğal b�r
malzeme olan ahşap �le üretmeye �mkân sağlayan b�r
kulüptür. Öğrenc�ler�m�z hazır ç�z�mlerden de yola çıkarak
proje hal�ndek� b�r tasarımı üreteb�lecekler ve
renklend�reb�leceklerd�r. Ayrıca, dönem �çer�s�nde ahşap
oyma, kend� oyuncağını tasarlama veya �sted�ğ� b�r f�gürü
ahşaptan üretme vb. çalışmaları yapab�leceklerd�r.

Kulüp Kazanımları:
Öğrenc�ler�m�z farklı kas gruplarının çalışması, el göz
koord�nasyonu, hayal gücü vb. tasarımdan üret�me tüm
aşamaları yaşayarak öğrenme �mkânına sah�p olacaklar.
Kend� becer�ler�n� deney�mleme �mkânı bulacak ve bu
ben�m eser�m d�yeb�lecekler� b�r ürüne sah�p olacaklardır.

Sanatsal Kulüpler

Yapılan tüm çalışmalar dönem sonu serg�lend�kten sonra
öğrenc�m�ze tesl�m ed�lecekt�r.

SANAT
ETKİNLİKLERİ
SANATSAL KULÜPLER

SANAT ETKİNLİKLERİ KULÜBÜ
2,3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Sanat etk�nl�kler� kulübünü terc�h eden öğrenc�ler�m�z üç
farklı çalışma yapab�lme �mkânına sah�p olacaklar.

Kulüp Kazanımları:
Kulüp öğrenc�ler� bulundukları yaş düzey�nden başlayarak
bütün yaşamları boyunca kend�ler�n� �fade etme yollarını
farklı ortamlarda sürdüreb�lecekler�n�n farkına varırlar.
Duygu ve düşünceler�n� şek�llend�rmek, renklend�rmek,
boyut ve hac�m kazandırmak kend�ler�ne olan güven
duygusunu pek�şt�rmekted�r.

Tamamlanan eserler dönem sonu serg�lend�kten sonra
öğrenc�m�ze tesl�m ed�lecekt�r.

Sanatsal Kulüpler

Öğrenc�n�n d�kkat gel�ş�m�, farkında olma, hayata bakış,
başarı duygusu, anımsama, k�ş�l�k özell�kler�n�n gel�ş�m�,
bakış açısı, duygusal gel�ş�m, algılama, ayırt edeb�lme,
yorumlama vb. özell�kler�n�n gel�ş�m�ne yardımcı olur.

SANATSAL KULÜPLER

ÇÖMLEK YAPIM

ÇÖMLEK YAPIM KULÜBÜ
5, 6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Çömlek tornası üzer�ndek� çamura şek�l vermek ve kullanılab�l�r
eﬆet�k b�r ürün ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Seram�k k�l�
kullanılarak yapılan çalışmalarda hayal�n�zdek� tasarımları
üretme ve renklend�rme şansına sah�p olacaksınız.

Kulüp Kazanımları:
Sabır, denge ve estet�ğ�n çok öneml� olduğu bu
çalışmalar öğrenc�ler�m�zde d�kkat gel�ş�m�, odaklanma,
el göz koord�nasyonu, sabır vb. yönler�n gel�ş�m�n�
destekleyecekt�r.
Kend� becer�ler�n� deney�mleme �mkânı bulacak ve bu
ben�m eser�m d�yeb�lecekler� b�r ürüne sah�p olacaklardır.

Sanatsal Kulüpler

Yapılan tüm çalışmalar dönem sonu serg�lend�kten sonra
öğrenc�m�ze tesl�m ed�lecekt�r.

SANATSAL KULÜPLER

RESİM-TUVAL ÜZERİ
AKRİLİK BOYA

RESİM TUVAL ÜZERİ AKRİLİK
5, 6, 7 ve 8 sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Res�m sanatı öğrenc�n�n duygu düşünce ve �zlen�mler�n�
estet�k kurallar çerçeves�nde �k� boyutlu yüzey üzer�ne ç�zg�
ve renklerle yorumlamasıdır. Res�m renk, ışık-gölge,
mekân, yön-hareket, doku vb. sanat unsurlarını �çer�r. Her
öğrenc� dönemde 50x70 ebatlarında 2 adet tuval üzer�ne
akr�l�k çalışma yapab�lecekt�r.

Kulüp Kazanımları:
Sabır, denge ve estet�ğ�n çok öneml� olduğu bu çalışmalar
öğrenc�ler�m�zde d�kkat gel�ş�m�, odaklanma, el göz
koord�nasyonu, sabır vb. yönler�n gel�ş�m�n�
destekleyecekt�r.
Kend� becer�ler�n� deney�mleme �mkânı bulacak ve bu
ben�m eser�m d�yeb�lecekler� b�r ürüne sah�p olacaklardır.

Sanatsal Kulüpler

Yapılan tüm çalışmalar dönem sonu serg�lend�kten sonra
öğrenc�m�ze tesl�m ed�lecekt�r.

SORTİF KULÜPLER

BİSİKLET

BİSİKLET KULÜBÜ
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Ek�p hal�nde hareket etmen�n, b�s�klet sürerken
sosyalleşmen�n, dayanışmanın ve yen� dostlukların
temeller� atılmaktadır.
B�s�klet kulübünde pedal çev�r�rken m�s g�b� orman havası
ve tab�atın keyf�n� çıkarmaktadırlar.
B�s�klet sürerken f�z�ksel anlamda güçlenerek sağlıklı b�r
vücuda kavuşmak hedeflenmekd�r.
Okulumuz etrafındak� orman yolları ve farklı rotalar
keşfed�lmekted�r.
Tab�atta pedaller çevr�ld�kçe şehr�n stres�nden uzaklaşma
hedeflenmekted�r.

Sortif kulüpler

Not: Bu kulübe katılan öğrenc�ler�n kend� b�s�kletler�n� ve
koruyucu ek�pmanlarını get�rmeler� gerekmekted�r.

SANATSAL KULÜPLER

AMİGURUMİ

AMİGURUMİ (İPLE OYUNCAK ÜRETİMİ)
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 14 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Am�gurum�, tığ �le örülen �ç�ne elyaf doldurularak şek�l
ver�len b�r Japon sanatıdır. Bell� tekn�kler�n b�r araya get�r�l�p
örülmes�yle çıngırak, d�ş kaşıyıcı, uyku arkadaşı,
anahtarlık, toka, oyun arkadaşı, kaleml�k, kalem süsler� g�b�
ürünler üret�leb�l�r.

Kulüp Kazanımları:

Sanatsal Kulüpler

Bu sanat, el becer�ler�n�n gel�ş�m�ne katkı sağlarken,
üret�yor olmanın lezzet�n� duyacak ve ürett�kler� ürünler�
akt�f olarak kullanab�lecekler. Kolay tem�zl�ğ� sayes�nde
tekrar tekrar kullanıma uygundur. Kullanılan �pler�n pamuklu
olması sebeb�yle sağlığı kötü etk�lemez. Batma, yutma,
kırılma tehl�kes� yoktur. Eğlenerek öğren�rken, sosyal
becer�ler�n gel�ş�m�ne de katkı sağlar.
Atölye �çer�s�nde kullanılan malzemeler öğrenc�ler
tarafından tem�n ed�l�r.

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

ARDUİNO

ARDUİNO
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc� kontenjanından oluşur.
Günümüz b�lg� çağı, ekonom�m�z de b�lg� ekonom�s�d�r. Artık
t�carette doğru b�lg�ye ulaşma ve bu b�lg�y� doğru kullanab�lme
b�l�ş�mle saptanab�lmekted�r. Teknoloj�dek� bu hızlı gel�şme;
�nternet kullanımının yaygınlaşması, b�lg�ye er�ş�m�n günlük
yaşantımızı bu denl� etk�leyeb�l�r konuma gelmes�, sosyal
yaşantımızın farklılaşma r�sk�n� beraber�nde get�rmekted�r.
Ardun�o kulübünde öğrenc�ler�m�ze çağımızın gerekt�rd�ğ�
teknoloj�k araçların kullanımının üst düzeyde öğret�lmes� ve
yazılım oluşturma becer�s� kazandırmak hedeﬂen�r.

Kulüp Kazanımları:
Yazılım noktasında �zlen�len yolla b�rl�kte anal�t�k düşünce
becer�s�n� gel�şt�r�r.
İht�yaca yönel�k programlama b�lg�s�ne sah�p olur.
Met�nlerle ve res�mlerle an�masyonlar oluşturab�l�r.

Bilim Ve Teknoloji Kulübü

Doğru �nternet kullanımını öğren�r.

AKADEMİK GELİŞİM

BOL BOL ÇÖZ

BOL BOL ÇÖZ
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc� kontenjanından oluşur.
Kulübümüz öğrenc�ler�, sınav hazırlığı kapsamında soru çözümler�
yaparlar. Soru çözüm yöntem ve tekn�kler�n�, gün �ç�nde
zamanlarını sınav hazırlığı �ç�n doğru kullanmayı öğren�rler.

Kulüp Kazanımları:
Soru çözüm yöntemler�n� kavrar,
Kend�ne güven,
Zaman koord�nasyonu,
Farklı düşünme ve yorumlama becer�s�,
Sınav prat�ğ�,

Akademik Gelişim

Test tekn�ğ�.

AKADEMİK VE DİL GELİŞİMİ

EĞLENCELİ
MATEMATİK

EĞLENCELİ MATEMATİK
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Bu kulübün amacı soyut kavramları hayatımızdan örneklerle
sunulmasıdır. Günlük hayatta kullanılan materyaller olsun,
yaptığımız alışver�ş olsun, herhang� b�r oyun olsun, �ç�ndek�
matemat�ğ� keşfed�p kullanmak. Or�gam�, tangram, uçurtma
yapımı, maket, nohut kürdan vb çokça çeş�tler �le malzeme
oluşturarak matemat�ğ� sevd�rmek. Günlük hayattak� matemat�ğ�
tablet oyunları �le kolay yoldan öğrenme becer�s� kazandırmak.

Kulüp Kazanımları:
El becer�s�,
D�kkat koord�nasyonu,
Kend�ne güven,
Temel matemat�k becer�ler�n� oyunla sevd�rerek kazadırır,

Akademik Ve Dil Gelişimi

Matemat�ğ�n günlük yaşamda kullanma becer�s� kazandırır.

DİL KULÜPLERİ

ENGLISH SPEAKING

ENGLISH SPEAKING
5, 6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından oluşur.

İng�l�zcen�n yabancı d�l olmayıp �k�nc� b�r d�l olarak
görüldüğü ve uygulandığı b�r eğ�t�m s�stem� �çer�s�nde kulüp
çalışmalarımızla da öğrenc�ler�m�z� gel�şt�rmektey�z.
Öğren�len b�r d�l ancak prat�k sayes�nde pek�ş�r ve gel�ş�r.
Derslerde öğren�len b�lg�ler farklı uygulama alanlarıyla
prat�k yapma �mkânı bulur. D�l öğret�m�nde �ş�tsel ve görsel
bütünlüğün sağlanması �ç�n farklı materyaller�n yanında
akıllı d�l sınıfları kullanılmaktadır. Dramat�zasyon
çalışmalarıyla da d�l öğret�m� daha eğlencel� hale
get�r�lmekted�r.

Kulüp Kazanımları:
Kend�n�, etrafındak�ler�, okulunu ve arkadaşlarını tanıtab�l�r.
B�r konu hakkında kısa konuşmalar yapab�l�r.
B�r konuyu tartışab�l�r ve kend�n� savunab�l�r.

Dil Kulupleri

İk�nc� b�r d�l öğrenmen�n farkındalığını yaşar.

KÜLTÜR VE SANAT KULÜPLERİ

ETAMİN KULÜBÜ

ETAMİN KULÜBÜ
5, 6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
El �ş� ve el sanatı olarak kabul ed�len etam�n, bel�rl�
desenler� ortaya çıkarmak �ç�n �pler�n çapraz ve yarı çapraz
şek�lde �şlenmes� �le yapılan b�r faal�yett�r. Elde ed�lmek
�stenen desen küçük kareler�n sayılmasıyla kumaşa
�şlenmekted�r.
Zor b�r el �ş� türü g�b� göründüğünden çağımızda pek terc�h
ed�lmeyen b�r nakış türüydü. Fakat son yıllarda ürün
yelpazes�n�n gen�şl�ğ� ve estet�k görünümünden dolayı
tekrar hob� l�steler�n�n başına yükseld�.

Kültür Ve Sanat Kulüpleri

Bu el�m�z�n emeğ� ve gerçekten gözümüzün nuru el �ş�
sanatını �cra ederkenk� süreçte esas öneml� nokta �se
sabırlı olmaktır. Uğraşanların stres�n� azaltan terap�
n�tel�ğ�nde b�r hob� olduğu �se yadsınamaz b�r gerçek.

SOSYAL KULÜPLER

HAYATA HAZIRLIK

HAYATA HAZIRLIK
2,3,4. sınıf sev�yeler�nde 16 öğrenc� kontenjanından oluşuyor.
Hayata hazırlık atölyes�ne katılan öğrenc�, günlük yaşantısında
kullanab�leceğ� becer�ler ed�n�r.

Kulüp Kazanımları:
Kıyafet katlama, d�k�ş d�kme, dolap ve yatak düzenleme, ütü
yapma, yemek masası hazırlama, ayakkabı bağlama, yaﬆık
yapma, makas kullanma, keçeden tasarımlar yapma, günlük
hayatında hazırlayab�leceğ� prat�k y�yecekler hazırlama g�b� b�r çok
becer� kazanır.
Atölye öğrenc�ye becer� kazandırırken aynı zamanda öğrenc�n�n
özd�s�pl�n�n� sağlamasını da deﬆekler.

Sosyal Kulüpler

Not: Atölye malzemeler� okul tarafından karşılanacaktır.

KÜLTÜREL KULÜPLER

İLAHİ

İLAHİ
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Kulübümüz öğrenc�ler�, öğrend�kler� �lah�lerle programlarda yer
alır, ses gel�ş�m�, makam sanatı öğren�m� sağlanır. Okul �ç� ya
da okul dışı manev� programlarda �lah� söylemey� öğren�r.

Kulüp Kazanımları:
Kültür b�l�nc�ne sah�p olur,
Ses gel�ş�m� ve doğru nefes kullanmayı öğren�r,
Özgüven� gel�ş�r.

Kültürel Kulüpler

Ezber ve öğrenme yeteneğ� kazanır.

KÜLTÜREL VE SANATSAL KULÜPLER

KALİGRAFİ
AHŞAP YAKMA

KALİGRAFİ AHŞAP YAKMA
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc�
kontenjanından oluşur.
Kal�graf�, yazı karakter ve unsurları kullanılarak
gel�şt�r�len, sıklıkla dekorat�f amaçla kullanılan, b�r el
sanatı çeş�d�d�r. Kal�graf� sanatını �cra eden sanatçıya,
kal�graf den�r. Bu sanat dalının b�r d�ğer tanımı �se
"�şaretlere anlamlı, ahenkl� ve hünerl� b�r şek�lde b�ç�m
ver�lmes� sanatı" şekl�nded�r.
B�r resm�n veya yazının ahşap üzer�ne transfer ed�lerek,
gölgelend�rme tekn�ğ� �le yakılan ağaca ahşap yakma
sanatı adı ver�l�r.

Kulüp Kazanımları:

Odaklanma, d�kkat gel�ş�m�, el ve göz koord�nasyonu
sağlar.
Eﬆet�k becer�ler� kazanır.

Kültürel Ve Sanatsal Kulüpler

Öğrenc�ler�n düşünme, araştırma, b�lg� ve becer�ye
dayalı kazanımlarını yazıya dökme konusunda gel�ş�m�n�
sağlamaktadır.

KÜLTÜREL KULÜPLER

TARİH
OKUR-YAZARLIĞI

TARİH OKUR-YAZARLIĞI
7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından oluşur.

Kulübümüz öğrenc�ler�, tar�h boyunca �nsanların
faal�yetler�n� ve ortaya çıkan değ�ş�mler�, Türk ve dünya
tar�h�nde yaşanmış, tar�h�n akışını değ�şt�ren öneml� olaylar
ve tar�he yön veren k�ş�ler�, akadem�k b�r bakış açısıyla
�nceler, araştırır ve tartışır.

Kulüp Kazanımları

Kültürel Kulüpler

Kültür b�l�nc�ne sah�p olur,
Tar�h b�l�nc� aşılanır ve tar�h sevg�s� kazandırılır,
Tar�h� k�ş�ler ve tar�h� mekanları tanır

AKADEMİK VE DİL KULÜPLERİ

WATERLOO
MATH CONTEST

WATERLOO MATH CONTEST
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Kanada Waterloo Ün�vers�tes� tarafından her yıl uluslararası
olarak düzenlenen İng�l�zce Matemat�k Sınavlarına hazırlıkların
yapıldığı öğrenc� kulübüdür. Öğrenc�ler�m�z bu kulüp kapsamında Matemat�k �le �lg�l� temel ter�mler� İng�l�zce olarak öğren�rler.
Sınav kapsamına g�ren konularda da Matemat�k eğ�t�m� almaya
devam ederler. Özell�kle İng�l�zce ve Matemat�k becer�ler�n�
gel�şt�rmeye hevesl� öğrenc�ler�m�z tarafından terc�h ed�lmel�d�r.

Kulüp Kazanımları:
Katılmış olduğu yarışmalarda okulumuzu tems�l eder.
Sayısal zekâsının gel�ş�m�ne katkı sağlar.
Matemat�k b�lg�s�n� akadem�k sev�yede artırır.

Akademik Ve Dil Kulüpleri

Matemat�k b�lg�s�n� d�l becer�s� �le zeng�nleşt�r�r.

SPORTİF SAĞLIKLI YAŞAM KULÜPLERİ

POSTURAL GELİŞİM

POSTURAL (OMURGA) GELİŞİM
2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc�
kontenjanından oluşur. Günümüzün en büyük
sorunlarından b�r�s� bulaşıcı olmayan hastalıklar olan
omurga rahatsızlıkları ve obez�ted�r. Bu programın amacı;
sağlıklı kalmanın şartı olan postürel gel�ş�m farkındalığı
oluşturmaktır. Omurganın doğal formunu koruyacak ve
obez�teye karşı koyacak b�lg� ve becer�ye sah�p, b�l�m�n
ışığında, nefes farkındalığı olan, sağlıklı yaşlanma
farkındalığı olan önce kend�s�n�n sonra da çevres�ndek�ler�n
b�l�nçlenmes�n� sağlayacak çocuklar yet�şt�rmekt�r.

•Düzenl� ver�lecek postürel gel�ş�m eğ�t�mler� �le b�rey�n
sağlıklı yaş alması �ç�n ulaşması gereken b�l�nc�, öğrenmes�
ve �çselleşt�rmes� sağlanacaktır.
•Özell�kle uzun süre masa-sıra başında çalışan b�reyler�n
omurgasında oluşan deform�teler� engellemeye yönel�k ve
d�nlenme, ayakta durma, oturma (ders çalışma), yürüme,
tablet, telefon, b�lg�sayar kullanma g�b� günlük hayatın
vücutta oluşturduğu deform�telere yönel�k farkındalığı
artırılacaktır.
•K�ş�ler�n sağlıklı gel�ş�mler� �ç�n günlük tüket�lmes� gereken
bes�n değerler� �le �lg�l� yemek yeme farkındalığı
artırılacaktır.
•Doğru nefes almak �ç�n; nefes egzers�zler� ve egzers�z
sırasında doğru nefes tekn�ğ� eğ�t�mler� �le d�yaframat�k
nefes farkındalığı sağlanacaktır.

Sportif Sağlıklı Yaşam Kulüpleri

Kulüp Kazanımları:

SOSYAL KULÜPLER

KİŞİSEL GELİŞİM

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 10 öğrenc� kontenjanından oluşur.
Program, katılımcılara; bedensel, z�h�nsel ve ruhsal özell�kler�yle
b�rl�kte, kend�n� tanıyıp kend�n� gel�şt�rme �lkeler�n� öğrenerek
k�ş�sel gel�ş�m�ne �l�şk�n karar alab�lme, uygulayab�lme ve
sonuçlandırab�lme becer�s� kazandırmayı hedeﬂer. B�rey�n �let�ş�m
sürec� �ç�nde �ş, sosyal ve kültürel hayatında �let�ş�m araçlarını
kullanarak etk�l� �let�ş�m kurması, yen�l�kç�, g�r�ş�mc� �ş f�k�rler�
ortaya koyarak, kend�ne uygun �ş f�kr�n� hayata geç�reb�lmes� ve
meslekte kend�n� gel�şt�rmek �ç�n gerekl� planlamayı yapab�lme
yeteneğ�n�n kazandırılması amaçlanmıştır.
Konu Başlıkları: B�reysel gel�ş�m (bedensel özell�kler, z�h�nsel
özell�kler, ruhsal özell�kler, kend�n� tanıma, kend�n� gel�şt�rme),
meslek� gel�ş�m (etk�n problem çözme ve proje gel�şt�rme, �let�ş�m,
sunum ve �kna becer�ler�, zamanı ver�ml� kullanma, ﬆres yönet�m�,
k�ş�sel mot�vasyon, �let�ş�m ve sosyal uyum, meslek� becer�ler�
gel�şt�rme).

B�reylere, meslek� ve k�ş�sel gel�ş�mler�nde katkı sağlamayı
amaçlayan, b�rçok yönden yaşamsal becer�ler öğreten, atılganlık,
kend�n� �fade ve sosyal uyum becer�ler� kazandıran b�r eğ�t�m
programıdır.

Sosyal Kulüpler

Kulüp Kazanımları:

KÜLTÜREL KULÜPLER

KİTAP KULÜBÜ

KİTAP KULÜBÜ
5 ,6, 7 ve 8. sınıf sev�yeler�nde 12 öğrenc� kontenjanından
oluşur.
Okumayı, araştırmayı seven ve öğrend�kler�n� başkaları �le
paylaşmaktan zevk alan k�tap kurtlarına yönel�kt�r. Farklı
tarzda k�tapları okuyup üzer�ne sohbetler ederek f�kr�
tartışma �mkânı bulab�leceğ� ve k�tabı sınıfın dışına taşırıp
her koşulda ve her yerde okunab�leceğ�n� göﬆermek �ﬆeyen
heyecanlı arkadaşlara öğrenc�lere h�tap etmekted�r.

Kulüp Kazanımları:
Okuma, anlama ve kend�n� �fade etme becer�s�n� gel�şt�r�r.
Sözcük dağarcığını arttırarak daha zeng�n düşünme ve farklı
bakış açılarını gel�şt�r�r.

Kültürel Kulüpler

Yorumlama ve değerlend�rme kab�l�yet� artar.

KÜLTÜREL VE SANATSAL KULÜPLER

GELENEKSEL
ÇOCUK OYUNLARI

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
Oyun; b�rey�n z�h�nsel kapas�tes�n� gel�şt�ren, dış dünyayı
kavramasını , �çsel duygularını yansıtmasını sağlayan,
b�reyler�n sosyalleşmes�nde öneml� rol oynayan araçtır.
Çocukluğunuzdan en çok neler� hatırlarsınız?
Sokakta oynanan geleneksel oyunlar evde kapalı ortamda
oynanan b�lg�sayar ve d�ğer teknoloj�k oyunlarla
kıyaslandığında çocukların gel�ş�m� açısından daha
faydalıdırlar.
Aynı zamanda açık hava oyunları akt�f younlar olduğundan
çocukların motor gel�ş�m�n� de deﬆekler.
Oyunlar çocukları hayata ve geleceğe hazırlarlar. Oyunlar
sayes�nde çocuklar hayatın b�rçok kuralını öğren�r. Oyun
sayes�nde paylaşmayı öğren�r. Başka �nsanları sevmey�, onların
hakkına saygı göﬆermey� öğren�r. Üzüntüyü, sev�nc� öğren�r.
Daha b�rçok duyguyu oyunlar sayes�nde tatar ve öğren�r. Oyun,
b�r başka benzetmeyle; aslında çocuklar �ç�n hayatın b�r t�yatro
sahnes� g�b�d�r.

L�derl�k, kurallara uyma, paylaşmayı b�lme, zamanı ver�ml�
kullanma, z�h�nsel becer�ler, kend� kültürünü tanıma g�b�
becer�ler vs.

Kültürel Ve Sanatsal Kulüpler

KAZANIMLAR

SANATSAL KULÜPLER

BOYAMA ATÖLYEM

BOYAMA ATÖLYEM
2,3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde 8 öğrenc� kontenjanından
oluşur.

Kültürel Kulüpler

Kulüp öğrenc�ler� en az 3 farklı boya çeş�d� �le tanışır ve
farklı tekn�klerde boyama yapmayı öğren�r. Ahşap boyama,
t�şört boyama, bez çanta boyama ve cam boyama olmak
üzere 4 farklı yüzeyde çalışma yapar. Boyama yaparken
İnce motor becer�ler� �le b�rl�kte estet�k bakış açıları da
gel�ş�r. Renkler�n uyumu, fırça tutuşu, vern�kleme,
zımparalama, baskı yapma vb. b�lg�ler�n yanında tem�z
çalışmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı da öğren�rler.
Boyama kulübünü terc�h eden öğrenc�ler�m�z 4 farklı
çalışma yapab�lme �mkânına sah�p olacaktır. Tamamlanan
eserler dönem sonu serg�lend�kten sonra öğrenc�ler�m�ze
tesl�m ed�lecekt�r.

AKADEMİK VE DİL KULÜPLERİ

EĞLENCELİ
DENEY KULÜBÜ

EĞLENCELİ DENEY KULÜBÜ
Kulübümüz en etk�l� eğ�t�m yöntem� olarak kabul ed�len
yaparak-yaşayarak öğrenme model�n� öğrenc�ye katmayı
hedeﬂer. Derslerde yaparak yaşayarak öğrenmen�n
keyf�ne varan öğrenc�ler�m�z her hafta fen b�lg�s�
ders�nde öğrend�kler�n�n g�zem�n� kulüp çalışmalarında
çözmeye çalışırlar.

Akademik Ve Dil Kulüpleri

Derﬆe öğrend�kler� b�lg�ler ışığında problem çözme,
anal�t�k düşünme, takımla b�rl�kte b�r süreç yönetme,
sorumluluk alma sayes�nde paylaşmayı öğrenerek
öğren�lenler� pek�şt�receklerd�r. Bu sayede günlük
hayatta karşılaştıkları çok sıradan olayların nedenler�n�,
etk�ler�n�, sonuçlarını öğrend�kler�nde olayları daha
anlamlı ve değerl� kabul edeceklerd�r.

