Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz;
2021 - 2022 eğitim öğretim yılı kulüp çalışmalarını sizlere tanıtmak amacıyla hazırladığımız kitapçığımızda bu yıl programımızda
yer alan etkinlikleri, içerikleri ve çalışma bilgilerini bulacaksınız.
Eğitim ve öğretim faaliyetimizin ayrılmaz bir parçası olan bu etkinliklerde öğrencilerimiz için sosyal, kültürel, zihinsel, bedensel
birçok alana yer vererek hem gelişimsel hem de keyifli ve verimli süreçlerin gerçekleşmesini hedeflemekteyiz.
Kulüplerimiz 1 ve 2. ; 3 ve 4. ; 5 ve 6. ; 7 ve 8. sınıflara yönelik
dört seviye grubunda çalışmalarını sürdürecektir.
1 ve 2. sınıflar için salı günleri 12.45 -14.10 saatleri arasında,
3 ve 4. sınıflar için salı günleri 14.20 -15.45 saatleri arasında,
5 ve 6. sınıflar için çarşamba günleri 12.45 -14.10 saatleri arasında,
7 ve 8. sınıflar için ise çarşamba günleri 14.20 - 15.45 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz kulüp çalışmaları için
aşağıda ilettiğimiz bilgiler doğrultusunda 12 Eylül 2021 Pazar günü 22.00'ye kadar tercih girişlerini yapmanızı rica ederiz.
Kulüp tercihleri bu yıl online olarak sizler tarafından yapılacaktır.
7 Eylül 2021 Salı günü 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerimizin kulüp tanıtımları, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü ise 5, 6, 7 ve 8. Sınıf
seviyelerimizin yönelik kulüp tanıtımları sonrası sistem sizlere açılacak ve kulüp seçim işlemi başlayacaktır.
Tercih sonrası kontenjanı aşan kulüplerimiz için kura çekimi yapılarak öğrencilerimiz diğer tercihlerine yerleştirilecektir.

Kulüp Çalışmaları
Yaş grubu ve etkinlik özelliklerine göre planlanmıştır.
Her öğrenci bir eğitim öğretim yılı boyunca tercih ettiği ve yerleştiği bir kulüpte yer alacaktır.
Tercihler istenen kulüp çalışmalarının en çok istenenden en az istenilene doğru sıralanması şeklinde olacaktır. Her etkinliğe
kontenjan dâhilinde öğrenci katılabilecektir.
Tercih listesinde aynı alandan en fazla iki tercih yapılabilecektir. Toplam dört tercih hakkı vardır.
Tercihlerin öğrencimizin istek ve eğilimleri doğrultusunda yapılması önemlidir.
Tercihler konusunda kararsızlık yaşadığınızda veya desteğe ihtiyaç duyduğunuzda rehberlik servisimiz yanınızda olacaktır.
Kulüplere yeterli talep olmadığı takdirde ilgili kulüp açılmayacaktır.
Eğitim öğretim yılı boyunca özel durumlar dışında kulüp değişikliği yapılamayacaktır.
Bazı kulüplerin ek materyal ihtiyacı bulunmaktadır. Bu anlamda kulüp içeriğinin ve gerekliliklerinin dikkatle okunması ve
bu doğrultuda kulüp seçimi yapılması önemlidir.
Keyifli ve verimli etkinlikler dileği ile...
Burcu Aybat
Okul Müdürü
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Voleybol Kulübü
Atletizm Kulübü
Okçuluk Kulübü
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Step-Aerobik Kulübü
2. GRUP
Piyano Kulübü
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İŞİTSEL SANATLAR KULÜPLERİ
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Okul Radyosu Kulübü
Pop-Rock Orkestrası Kul.
3. GRUP
Modern Dans Kulübü

SAHNE SANATLARI KULÜPLERİ
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Doodle Art ve Grafiti Kul.
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Seramik Kulübü
Sanat Kaşifleri Kulübü
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BİLİM, EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ
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Yaratıcı Yazma Kulübü
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Vex Robotics Kulübü
Uzay Kaşifleri Kulübü
Stem&Maker Kulübü
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Robotik App Kulübü
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Şu Kaşifleri Kulübü
6. GRUP
Elişi Kulübü**
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GÖRSEL SANATLAR KULÜPLERİ

Modern Sanatlar Kulübü

Eğlenceli Mat. Atölyesi Kul.
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YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER KULÜPLERİ
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Almanca Masallar Kulübü**
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Fun Club***
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**Etkinlik dili “Almanca” dır.
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Schreibwerkstatt Kul.**
(Yaratıcı Yazma Kulübü)
Erasmus Kulübü**

***Etkinlik dili “İngilizce” dir.
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SPOR KULÜPLERİ
HAREKET VE KOORDİNASYON EĞİTİMİ (1 ve 2. Sınıflar)
Hareket ve Koordinasyon Eğitimleri ile öğrencilerimizin erken
yaşlarda sağlıklı yaşamın koşulu olan spor konusunda
bilinçlendirmeyi, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline
getirmeyi hedefliyoruz. Öğrenciler temel hareket becerilerini
uygularken bu becerilerle ilgili “vücut farkındalığı” ( vücut bölümleri
ve bunların yapabileceği hareketler vb.), “ alan ( mekan) farkındalığı”(
kişisel alan ve genel alan), hareketin niteliği ile ilgili olan “efor”( hızlıyavaş, güçlü- güçsüz, serbest-zorunlu vb.) ve diğer kişi ve nesnelerle
olan “ hareket ilişkileri” kavramlarını öğrenir ve yerinde kullanır.
Sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik, denge ve koordinasyon özellikleri
gelişir.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi
BASKETBOL (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Basketbol Kulübü olarak amacımız; öğrencilerimize seviyelerine göre
tanıtıcı, geliştirici ve hazırlayıcı programlar uygulayarak basketbol
kültürünü aşılamaktır. Küçük sınıflarda çalışmalarımızı temel bilgiler
üzerine kurarak önümüzdeki dönemlere altyapı hazırlamaktayız. Bu
bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerimize işbirliği içinde çalışma,
sosyal iletişim kurma, arkadaşlık ve dayanışma konularında da
rehberlik etmekteyiz.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi / 7 ve 8.
Sınıflar: 14 kişi

FUTBOL (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Kulübümüzün amacı, Futbola hazırlayıcı temel teknik hareketleri ve
koordinasyonu geliştirmek, öğrencilerimize kazanma ve kaybetme
hissini öğretmek, öğrencilerimizin kendini ifade etmesini sağlamak,
özgüvenlerini geliştirmek, toplumsal ilişkilerde daha iyi
olabilmelerine yardımcı olabilmek.
NOT: Futbol Kulübü çalışmaları, kulüp saatleri içerisinde “Alemdağ
Kapalı Halı Sahası” nda gerçekleştirilecektir. Ulaşım okul servisleri
ile yapılacaktır.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi / 7 ve 8.
Sınıflar: 14 kişi
CİMNASTİK (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar)
Kulübümüzün amacı bütün sporların temeli olan cimnastiği
öğrencilerimize sevdirmek ve yapılacak olan çalışmalarla kuvvet,
esneklik ile birlikte grupla disiplinli ve düzenli hareket edebilme
becerisini ve estetik bir vücut duruşunu kazandırmaktır.
Derslerimizde; cimnastik sporunun temelini oluşturan çalışmalar ve
yılsonunda sergilediğimiz gösterilerimizin koreografi çalışmalarını
yaparak çalışmalarımızı keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlamaktayız.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi
MASA TENİSİ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Tüm dünyada Ping Pong olarak da bilinen masa tenisi, 300
milyondan fazla oyuncusuyla en çok oynanan raket oyunudur. 1988
yılında olimpik bir spor hâline gelen masa tenisi çok fazla hareket ve
fiziksel çaba gerektirir. Bu kulüpteki amacımız; öğrencilerimizin el göz
koordinasyonlarını, tepki verebilme yeteneklerini, reflekslerini
geliştirip güçlü esnek bacak kaslarına sahip olmalarını sağlamak ve
keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır.
Kontenjan:1 ve 2. sınıflar :8 / 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi / 5 ve 6.
Sınıflar: 10 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 10 kişi

VOLEYBOL ( 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Kulübümüzün temel hedefi, öğrencilerimize temel bilgi ve becerileri
vererek onlara voleybolu tanıtmak, sevdirmek ve bu sporu
hayatlarının bir parçası hâline getirebilmektir. Kulübümüz 2; 3, 4. ; 5,
6; 7 ve 8. sınıflara yönelik olacak şekilde seviye grubunda
çalışmalarını sürdürmektedir. Derslerimizde öğrencilerimize oyunun
kurallarını öğretip takım olabilmeyi, yardımlaşmayı ve onların tüm
bu kuralları özümseyerek voleybol oynamalarını amaçlamaktayız.
Kontenjan: 2. Sınıflar:14 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6.
Sınıflar: 14 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 12 kişi
SATRANÇ (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar)
İLERİ SATRANÇ (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Satranç Kulübü' nün amacı; öğrencilerimize satrancı sevdirmek,
bakıp görmeyi öğretmek, öğrencilerimizin süratli, doğru ve çabuk
düşünebilmelerine yardımcı olarak dikkat ve konsantrasyonlarının
gelişimine katkıda bulunmak, satranç sporunun kurallarına uyarak
oynanmasını sağlamak, oyundaki taktik ve stratejileri
öğrencilerimize öğretip onları turnuvalara hazırlamaktır. Satranç
sporu yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve
öğrencilerimizin sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6.
Sınıflar: 14 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 14 kişi
OKÇULUK (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Okçuluk kulübünün amacı; okçuluk sporunu tanıtarak temel bilgi ve
tekniklerini öğreterek konsantrasyon, koordinasyon, denge ve
zihinsel mukayese gücünü geliştirmektir.
Okçuluk sporuyla, vücuduna hakim olması, sabırlı olması, stresle baş
etmeyi öğrenmesi ve zorlukları yenmesi amaçlanır.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 6 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 6 kişi

ATLETİZM (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Tüm sporların temeli olarak kabul edilen atletizm branşında koşu
drilleri ile motor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
Koşu drilleri ile çalışmak değişen hareket düzlemlerinde; formunuzu,
gücünüzü, verimliliğinizi ve genel atletizminizi geliştirmeye yardımcı
olur.
Atletizm doğru becerileri geliştirmek ve spora yeni başlayanlar için
önemli bir yoldur.
NOT: Atletizm Kulübü çalışmaları, kulüp saatleri içerisinde
“Alemdağ Stadı” nda gerçekleştirilecektir. Ulaşım okul servisleri ile
yapılacaktır.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 12 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 12 kişi / 7 ve 8.
Sınıflar: 12 kişi
STEP AEROBİK (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Step-aerobik kulübü; Step tahtası üzerinde müzikle yapılan,
birbirinden farklı hareket serilerinden oluşan bir spor dalıdır. StepAerobik branşı genellikle yüksek tempolu müziklerden oluşur.
Öğrenciler farklı hareket serilerini birleştirerek ve müziğe
uyarlayarak kareografiler hazırlarlar. Step-Aerobik branşı bireyin
kondisyonunu arttırarak ve nabzını yükselterek yapılan eğlenceli bir
branştır.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 12 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 12 kişi

İŞİTSEL SANATLAR KULÜPLERİ
PİYANO (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Piyano kulübü, piyano eğitimi almaya istekli ve yetenekli
öğrencilerden seçilerek oluşturulur. Bu kulübün amacı, öğrencilere
piyanoyu sevdirmek, doğru bir teknikle yaptıkları çalışmaları
sürdürebilmelerini sağlamaktır.
Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul
dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 5 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 5 kişi
KEMAN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Keman Kulübü, keman çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik
kulağına sahip olan öğrencilerden seçilerek oluşturulur. Yaylı çalgı
eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden oluşturulan keman
kulübünün amacı, öğrencilere kemanı sevdirmek, çalacakları eserleri
doğru teknik kullanarak yorumlamalarını sağlamaktır.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 8 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 8 kişi / 5 ve 6.
Sınıflar: 8 kişi /
7 ve 8. Sınıflar: 8 kişi
UKULELE KULÜBÜ (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Ukulele Kulübü, ukulele eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrenciler
arasından seçilerek oluşturulur. Ukulele kulübünün amacı Ukulele
sevdirmek ve birlikte çalma alışkanlığını kazandırmaktır. Kulüp
çalışmalarında öğrencilere Türk ve dünya müziğinden örnekler
çaldırılır. Kendi yaş ve seviyelerine uygun bir müzik dağarcığı
oluşturabilmeleri sağlanır.
Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul
dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 8 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 8 kişi / 5 ve 6.
Sınıflar: 8 kişi

RİTİM-BATERİ KULÜBÜ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Ritim-Bateri Kulübü, ritim ve bateri eğitimi almaya istekli ve
yetenekli öğrenciler arasından seçilerek oluşturulur. Kulübünün
amacı ritim dünya müziklerinde kullanılan ritim kalıplarını bilmek,
öğrencilerin ritim çalgılarını tanımalarını sağlamak ve birlikte çalma
alışkanlığını geliştirmektir.
Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul
dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 5 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 5 kişi / 5 ve 6.
Sınıflar: 5 kişi /
7 ve 8. Sınıflar: 5 kişi
OKUL RADYOSU KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Okul Radyosu Kulübü radyoculuk deneyimi yaşamak isteyen istekli
öğrencilerden seçilerek oluşturulur. Kulüp öğrencileri kültür, sanat,
müzik programları hazırlayarak sabah okul girişlerinde, teneffüslerde
ve belirli günlerde çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 8 kişi
POP-ROCK ORKESTRASI (7 ve 8. Sınıflar)
Pop- Rock Orkestrası Kulübü, bateri, bas ve elektro gitar eğitimine
devam eden istekli öğrencilerden seçilerek oluşturulur. Kulübünün
amacı dünya müziklerinden bir repertuar oluşturmak ve birlikte
çalma alışkanlığını geliştirmektir.
Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul
dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.
Kontenjan: 7 ve 8. Sınıflar: 8 kişi

SAHNE SANATLARI KULÜPLERİ

GÖRSEL SANATLAR KULÜPLERİ

MODERN DANS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Modern dans, ruhun ve bedenin birbiriyle dans etmesidir.
Öğrencilerimiz kulübümüzde, müzik eşliğinde beden dilini
kullanmanın zevkine varacaklardır.
Amacımız, öğrencilerimizde öz güven oluşturarak onlara özgürce ve
rahat hareket edebilme duygusunu aşılamaktır. Öğrencilerimiz
öğrendikleri koreografileri önemli günlerde ve yılsonu şenliklerinde
sergileyeceklerdir.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6.
Sınıflar: 14 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 14 kişi

KARİKATÜR VE ÖYKÜ RESİMLEME KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
Karikatür ve illüstrasyon sanatının mizahi, eleştirel, eğlenceli ve
sıradışı tekniklerinin tanıtımı ile başlayan derslerimiz, tanınmış Türk
ve yabancı karikatür sanatçılarının eserlerini inceleyerek
ilerleyecektir. Resimleme tekniklerinin ve inceliklerinin öğretilmesiyle
sürdürülen etkinlikler öykü kitabı resimlendirme, karakter
oluşturma, kart tasarımı, maket yapma çalışmaları, metinsiz görsel
okuma kitabı oluşturmaya kadar uzanan bir yolculuk ile devam
edecek.
Kontenjan:1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi

DRAMA KULÜBÜ (3 ve 4. sınıflar)
Tiyatro bireyin kendini ifade etmesinde etkin bir rol oynar. Yapısı
gereği 'oyun' kavramını içinde barındırır. Öğrencilerimizin oyun
yoluyla tiyatro ile tanışmaları, onları iyi bir sanat izleyicisi olma
yolunda teşvik edecektir. Kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz drama
tekniklerinden yararlanarak ses, nefes çalışmaları, diksiyon,
konsantrasyon çalışmaları, doğaçlamalar, kişi ve karaktere göre oyun
seçimi, okuma çalışmaları ile provalar gerçekleştirilecektir. Bu
doğrultuda öğrencilerimizin kendilerini ifade etme, seslerini uygun
tonda kullanma becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi, grup
içerisinde sorumluluk üstlenerek rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve
mimiklerini kullanmayı, doğaçlama yapmayı doğru ve etkin bir
şekilde konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Kulüp
çalışmamızda öğrencilerimizin tiyatro sanatını deneyimlemeleri için
birlikte seçilen bir tiyatro metnini okulumuz sahnesinde
sergileyeceklerdir.
Kontenjan: 3 ve 4 Sınıflar: 14 kişi

MODERN SANATLAR KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
Modern resim tekniklerinin öğretildiği Modern Sanatlar Kulübünde
öğrenciler, nesneleri renk, ışık, gölge ve dokularını gözlemleyerek,
kağıt üzerine aktarırlar.Kulüp öğrencileri, iyi desen çizmeyi, resimde
olan ön, arka plan ilişkisini yapabilmeyi, modern sanat öncü
ressamlarını ve eserlerini öğrenerek 2 dönemi uygulamalı olarak
tamamlarlar. Tercih doğrultusunda bireysel sergiler açabilir, ayda bir
sanatçı tanıtım videoları çekebilir, okul panolarına dikkati çeken
güncel konuları yayınlayarak okul toplumu için farkındalık
yaratabilirler.
Kontenjan:1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi

GÖRSEL SANATLAR KULÜPLERİ
DOODLE ART VE GRAFFİTİ KULÜBÜ (3, 4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar)
Eğlenceli, şaşırtıcı, yaratıcı, sıradışı çizgilerin, harflerin, desenlerin
içimizden geldiği gibi, anlamlı veya anlamsız, konuşurken, müzik
dinlerken veya dersteyken çizdiğimiz resimlerin, estetik bir uyum
içinde, birleştiği son yılların gözde sanatı doodle art ve yazıları eşsiz
sanat eserine dönüştüren grafiti sanatının buluştuğu kulübe
öğrencilerimizi bekliyoruz...
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi / 7 ve 8.
Sınıflar: 10 kişi

SANAT KAŞİFLERİ (5 ve 6. Sınıflar)
Sanat kaşifleri kulübünde öğrenciler farklı kültürlerdeki renkleri,
buluşları araştırarak dünya üzerindeki farklılıklarımızı ve
benzerliklerimizi anlamak, yorumlamak; ve bu değerlerin
güzelliklerini kendi bakış açılarıyla ön plana çıkarmak için üretirler.
Disiplinlerarası bağlantılar kurup 2 ve 3 boyutlu tasarımlar yaparak
düşüncelerini görselleştirmek isteyen öğrencilerimizi bu kulübe
bekliyoruz.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi

SERAMİK KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar/ 7 ve 8. Sınıflar)
Seramik Kulübü biçim, form ve estetik algısını esas alan üç boyutlu
uygulamalar yaparak öğrencilerin seramik ve heykel sanatı ile ilgili
bilgilendirilmelerini esas alır. İlgili öğrencilerimizi kulüp
çalışmalarımıza bekliyoruz.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi/ 7 ve 8. Sınıflar: 10 kişi

BİLİM, EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ
EĞLENCELİ MATEMATİK ATÖLYESİ (3 ve 4. Sınıflar)
Amacımız öğrencilerimizde matematiksel zekâyı ve farklı bakış
açılarını geliştirmek; matematiğin günlük yaşamdaki öneminin fark
edilebilmesini sağlamak; düşünceyi el becerisi ile birleştirmek;
yaratıcılığı ön plana çıkarmak; matematiksel oyunlar ve zihinsel
aktivitelerle eğlenirken keşfetmeyi sağlamak; bir takımın üyesi olarak
özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirmektir. Tüm bunları
geliştirmek için sene boyunca matematik dünyasında çeşitli
alanlarda çalışacağız. Matematiğin sonsuz ve eğlenceli dünyasını
keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 8 kişi

MATEMATİK KULÜBÜ ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Amacımız öğrencilerimizde matematiksel zekâyı ve farklı bakış
açılarını geliştirmek; matematiğin günlük yaşamdaki öneminin fark
edilebilmesini sağlamak; düşünceyi el becerisi ile birleştirmek;
yaratıcılığı ön plana çıkarmak; matematiksel oyunlar ve zihinsel
aktivitelerle eğlenirken keşfetmeyi sağlamak; bir takımın üyesi olarak
öz güven ve sorumluluk bilincini geliştirmektir. Tüm bunları
geliştirmek için sene boyunca matematik dünyasında çeşitli alanlarda
çalışacağız. Matematiğin sonsuz ve eğlenceli dünyasını keşfetmek
isteyen herkesi bekliyoruz.
Kontenjan: (5 ve 6 Sınıflar: 6 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 6 kişi)

FIRST LEGO League Explore Kulübü (3 ve 4. Sınıflar)
FIRST LEGO League Explore rekabetçi olmayan, el becerisi
gerektiren, 6-10 yaş arası çocuklar için düzenlenen bir STEM
programıdır. Bu program kapsamında öğrenciler LEGO setleri ile
kendilerine özgü robot tasarımları yaparak bu tasarımları WeDo 2.0
programı ile kodlamaktadır. Öğrenciler LEGO Education WeDo ile
çalıştıkça temel mühendislik ve programlama becerilerini öğrenir ve
öğrendikleri kavramları kendi modellerini hareket ettirmek için
uygularlar.
Takım çalışması ruhu ile yürütülen etkinliklerle öğrenciler verilen
tema doğrultusunda ürünler ortaya koyarlar. Takım olarak ürünlerini
2. Dönem yapılacak olan 2021-2022 Türkiye Sezonu FLL fuarlarında
sergileme ve sunma şansı edinirler.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 6 kişi
YARATICI YAZMA KULÜBÜ (3 ve 4.Sınıflar)
Yazma, bireyin kendisini ifade etmesinde etkin bir rol oynar. Yazmaya
ilk adımın anahtar sözcüğü yaratıcılıktır. Yaratıcı yazmanın temelinde
ise özgür düşünce yatar. Yaratıcı yazmak, düşünceleri ve duyguları
açıklamak olan her şeydir. Yaratıcı yazma, hayal gücünü, iletişim
becerisini geliştirdiği gibi, eleştirel ve farklı bakış açıları kazandırıp,
yeni ve özgün düşünceler üretmeyi amaçlar.
Yaratıcı yazarlık kulübü, yazma yolculuğumuz sürecinde, içinizdeki
yaratıcı gizil gücü kullanarak düşünebilen ve bunu yazılı olarak ifade
edebilen çağdaş bireyler olabileceğinizin heyecanını yaşatır…
Yaratıcı Yazarlık Kulübü; okuduklarını paylaşabileceğin, gözlemlerini,
duygularını, düşüncelerini, sevgilerini, kurguladığın öykü, şiir, roman,
çizgi, drama, günlük, anı türlerinde, aklın dili kalemini kullanarak
özgürce yazabileceğin, “Benim de söyleyecek sözüm var!”
diyebileceğin bir kulüp…

VEX ROBOTICS KULÜBÜ (7. ve 8. Sınıflar)
Öğrencilerimizde bilim ve teknolojiye merak uyandırmak, toplumsal
konulara ilgi ve farkındalık oluşturmak, gelişen teknoloji ile
öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanarak karşılaştığı problemlere
çözümler üretmelerini sağlamak amacıyla kurulan kulübümüz; takım
olarak hareket edebilmenin de zevkini yaşarken, mühendislik
tasarım sürecini kullanarak fonksiyonel programlanmış bir Vex IQ
robotu oluşturma, robot kontrolü de dahil olmak üzere mühendis
gibi sorun giderme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
Kulüpteki her öğrencinin tasarım yapma, robotu programlama vb.
farklı görevleri vardır. Takım olarak oluşturdukları robotla ulusal ve
uluslararası düzenlenen “VEX Robotics Yarışmaları” na katılarak
okulumuzu temsil ederler.
NOT: İlgili öğrenciler arasında yapılacak seçim sonucunda 5-7
öğrenci ile takım oluşturulacaktır.
Kontenjan: 7 ve 8. Sınıflar: 7 kişi
UZAY KAŞİFLERİ KULÜBÜ (5 ve 6.Sınıflar)
Amacımız; öğrencilerimizin astronomiye olan ilgilerini arttırmak;
temel astronomi bilgilerine ulaşmalarına rehberlik etmek; ulusal ve
uluslararası paydaşlarla bir araya gelerek projeler üretmek; uzayı
keşfetmek; TUA (Türkiye Uzay Ajansı), ESA ( Avrupa Uzay Ajansı) ve
NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) gibi kuruluşların çalışma
alanları ve kariyer olanaklarının farkında olmalarını sağlamaktır. Yıl
boyunca araştırma, gözlem ve modelleme çalışmaları yaparak ve
uzmanlarla bir araya gelerek etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz.
Çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan ürünleri dönem sonu
sergilerinde paylaşacağız. Uzayın derinliklerinde keşfe çıkmak
isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 12 kişi

STEM & MAKER KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
“STEM” çocukların küçük yaşlarda sahip olduğu “yaratıcılığı”
kullanarak ve destekleyerek, problem odaklı çalışmaya yönelten,
matematik ve fen derslerinde edindiği bilgileri gerçek hayatta
uygulama ortamı sunan, çocuklardaki “merak” duygusuyla çözümler
üretmenlerini sağlayan bir sistemdir. Maker hareketi ise teknoloji ve
kendin yap kültürünü bir araya getiren, dünyada her geçen gün daha
çok yayılan bir akımdır.
STEM & MAKER kulübünde öğrencilerimiz, tüketimden üretime
geçerek inovasyon sürecine adım atarlar. Öğrencilerimizin
yaratıcılıklarının ortaya çıkmasına ortam sağlayan kulübümüzde
hayal et, tasarla ve üret felsefesiyle proje temelli olarak çalışır. Atık
malzemeler, ledler ve basit motorlar, lego, elektronik devler vb
araçları fikirlerle birleştirerek stem ve maker projeleri yaparlar.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 12 kişi
MAKER KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar)
Maker hareketi teknoloji ve kendin yap kültürünü bir araya getiren,
dünyada her geçen gün daha çok yayılan bir akımdır. Maker
kulübünde öğrencilerimiz, tüketimden üretime geçerek inovasyon
sürecine adım atarlar. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya
çıkararak icat çıkarmalarına ortam sağlamak amacıyla kurulan
kulübümüz hayal et, tasarla, kodla ve üret felsefesiyle proje temelli
olarak çalışır. Maker kulüplerinde öğrenciler yaş gruplarına göre
algoritma, tasarım, 3 boyutlu modelleme, elektronik devrelerle ürün
tasarlama ve elektronik aygıtları programlama eğitimi alırken kendi
projelerini üretecekler.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 12 kişi
MAKER & ROBOTİK KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Maker & Robotik kulübü kendin yap kültürünü öğrencilerimize
kazandırmayı amaçlar. Hayal et, tasarla, kodla ve üret felsefesine
dayanır. Öğrencilerin, tasarım aşamasında ihtiyaçları olan sanatsal ve
estetik bakış açısını kazanmaları ve bu bakış açısıyla yaratıcılıklarını
ve teknolojiyi birleştirerek özgün ürünler meydana getirmeleri
hedeflenmektedir. Maker & Robotik kulübünde öğrenciler atık
malzemeleri dönüştürmekten, 3 boyutlu düşünmeye, kendi
kuracakları elektronik devreleri kodlamaktan perspektif bakış açısıyla
ürün tasarlamaya kadar geniş bir yelpaze ile maker felsefesinin
içerisinde yer alacaklar.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 12 kişi

ROBOTİK APP KULÜBÜ (7. Sınıflar)
App Inventor ile Android üzerinde çalışan ve Arduino devrelerini
farklı amaçlara yönelik olarak kontrol edebilen mobil uygulamalar
geliştireceğiz. App Inventor, MIT ( Massachusetts Institute of
Technology) tarafından geliştirilen özgür bir web uygulamasıdır.
Güçlü fikirlerin ve aktif öğrenmenin bağ kurduğunda daha yararlı
olduğunu savunan yorumlayıcı öğrenme felsefesini temel alır.
Sürükle ve bırak yöntemi ile programlanabildiğinden öğrenciler
kolaylıkla ve eğlenerek uygulama geliştirmenin keyfini çıkararak
maker kulübüyle de ortak etkinlikler yapabilecekler.
Kontenjan: 7. Sınıflar: 10 kişi
SU KAŞİFLERİ KULÜBÜ (1, 2, 3 ve 4.Sınıflar)
6-14 yaşındaki öğrencilere su dolu dünyamızı kurtarmak için bir
göreve teşvik eden uluslararası bir okul programıdır.
Water Explorer, dünyanın dört bir yanındaki 6-14 yaş arası
öğrencilere dünyamızın suyunu korumak üzere harekete geçmeleri
için su tasarrufu sağlar, eğlenceli görevler aracılığıyla ilham verir ve
bilgilerle donatır.
Biz ve ekibimiz, çeşitli çalışmaları tamamlayarak bu büyük etkiye
katkı verme şansına sahip olacağız.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi / 3 ve 4. Sınıflar :10 kişi

ALMANCA MASALLAR KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
Ünlü Alman masallarından Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız,
Külkedisi vb. kahramanların hikayelerini işleyip, onların rolüne girip
kısa canlandırmalar ve hikaye defterleri oluşturmak ister misin? Biz
çok isteriz.
Eğer sende masalları seviyorsan, seni mutlaka bu kulübe bekliyoruz.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflarda 10 kişi
ALMANCA EL İŞİ KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar)
Etkinlikler boyunca Almancanızı geliştirecek, yaratıcılığınızı ve el
becerilerinizi kullanarak yıl sonunda gerçekleştireceğimiz sergimizde
ürünlerinizi tanıtabilme fırsatı bulacaksınız.
İlk kişisel serginize hazır mısınız?
Kontenjan: 3 ve 4. sınıflardan 8 kişi
ALMANCA YARATICI YAZMA ATÖLYESİ (5 ve 6. Sınıflar)
Almanca bilgilerini pekiştirip, hayal dünyanı harekete geçirmek
istiyor ve bol bol yazı yazmaktan hoşlanıyorsan Almanca Yaratıcı
Yazma Atölyesi tam sana göre. İhtiyacın olan tek şey kalemin,
defterin ve hayal gücün.
Kontenjan: 5 ve 6. sınıflardan 10 kişi
ALMANCA YARATICI YAZMA ATÖLYESİ (7 ve 8. Sınıflar)
Yazıyorsun ve hikayen sadece yazdığın kağıdın üzerinde kalıyor,
hikayelerinden kimsenin haberi bile olmuyor, değil mi?
Bunu değiştirmek için gelmen gereken yer, ALMANCA YARATICI
YAZMA ATÖLYESİ.Hayal gücünü kullanarak ve bol bol yazarak yazma
becerilerini geliştirebilme şansı elde edeceksin. Her hafta bizimle
buluşarak bol bol yaratıcı yazma çalışmaları yapmaya ne dersiniz?
Kontenjan: 7 ve 8. sınıflardan 10 kişi

ALMANCA ERASMUS+ KULÜBÜ (7 ve 8. Sınıflar)
Avrupa'daki en büyük uluslararası öğrenci ağının parçası olmaya ne
dersi? Bu amaçla Erasmus plus kulübü olarak dönem içinde
katıldığımız projeler yoluyla ülkemizi tanıtmak ve
gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile evrensel bir
farkındalık sağlamaktır. Erasmus Kulübü uluslararası seviyede
okulumuzu temsil etmek ve tanıtmak, Erasmus ve diğer değişim
programları üzerinde çalışmak, diğer ülkeler ile fikir alışverişinde
bulunmak amacı taşımaktadır.
Kontenjan: 7 ve 8. sınıflardan 10 kişi
FUN CLUB (1 ve 2. Sınıflar)
Hem eğleneceğimiz, hem de öğrenerek çeşitli aktivitelerle dört dil
becerisini geliştirebileceğimiz Fun Club' ımızda çok keyifli vakit
geçireceğiz. Board Games, Karaoke, Art & Craft, Role eğlenerek
öğrenmek, öğrendiklerini pekiştirmek, aktif öğrenme temelli
hazırlanan etkinlikleri somutlaştırmak tır. Bu amaca uygun olarak,
İngilizceyi sınıf ortamı ve ders kitaplarının dışına taşıyarak, siz
öğrencilerimizin İngilizceyi günlük hayatınızda daha etkin bir şekilde
kullanmanız mümkün olacaktır.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi

