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Kulüp Çalışmaları

Keyifli ve verimli etkinlikler dileği ile...

Burcu Aybat
Okul Müdürü

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 istenene doğru sıralanması şeklinde olacaktır. 
Her etkinliğe kontenjan dâhilinde öğrenci katılabilecektir.  

Kulüplere yeterli talep olmadığı takdirde ilgili kulüp açılmayacaktır.

Tercihlerin öğrencimizin istek ve eğilimleri doğrultusunda yapılması önemlidir.

Tercihler konusunda kararsızlık yaşadığınızda veya desteğe ihtiyaç duyduğunuzda rehberlik servisimiz 
yanınızda olacaktır.

Bazı kulüplerin ek materyal ihtiyacı bulunmaktadır. Bu anlamda kulüp içeriğinin ve gerekliliklerinin dikkatle 
okunması ve bu doğrultuda kulüp seçimi yapılması önemlidir.

Eğitim öğretim yılı boyunca özel durumlar dışında kulüp değişikliği yapılamayacaktır.

Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz;

1 ve 2. sınıflar için salı günleri 12.45 -14.15 saatleri arasında, 
3 ve 4. sınıflar için salı günleri 14.25 -15.45 saatleri arasında, 
5 ve 6. sınıflar için çarşamba günleri 12.45 -14.15 saatleri arasında, 
7 ve 8. sınıflar için ise çarşamba günleri 14.25 - 15.45 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz kulüp çalışmaları için 
aşağıda ilettiğimiz bilgiler doğrultusunda 13 Eylül 2019 Cuma günü 17.00'ye kadar tercih girişlerini yapmanızı 
rica ederiz.

2019 - 2020 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. 

Kulüp tercihleri bu yıl SmartClass Okul Bilgi ve Yönetim Sistemi üzerinden sizler tarafından yapılacaktır. 
10 Eylül 2019 Salı günü 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerimizin kulüp tanıtımları, 11 Eylül 2019 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. 

Tercihlerin listesinde aynı alandan en fazla 2 tercih yapılabilecektir. Toplam dört tercih hakkı vardır.
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Kulüp / Sınıf Seviyesi 1. Sınıflar 2. Sınıflar

 

3. Sınıflar

 

4. Sınıflar 5. Sınıflar

 

6. Sınıflar

 

7. Sınıflar

 

8. Sınıflar

 

 

Hareket ve Koord. Eğitimi x x

Basketbol Kulübü x x x x

Futbol Kulübü

Cimnastik Kulübü

Masa Tenisi Kulübü

 

Voleybol Kulübü

Okçuluk Kulübü

 

Piyano Kulübü

Keman Kulübü

Ukulele Kulübü 

  

Batari Kulübü

Okul Radyosu Kulübü

Tiyatro Kulübü 

Renkli Sanat Kili Kulübü

 

Eğlenceli Mat. Atölyesi Kul.

 

Matematik Kulübü

Vex Robotics Kulübü 

 

 

“DI” Fen Kulübü

Almanca Masallar Kulübü

Almanca Müzik ve Dans Kul.**

      

 

Yüzme Kulübü

Doodle Art ve Grafiti Kul. 

Seramik Kulübü

Yaratıcı Yazma Kulübü

Stem&Maker Kulübü

Almanca Elişi **Kulübü

Almanca Kreativ Kulübü** 

Santranç Kulübü

İleri Satranç Kulübü
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Modern Dans Kulübü

x x x x

Maker&Robotic Kulübü

Maker&Art Kulübü

Robotik App Kulübü

6. GRUP YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER KULÜPLERİ
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Almanca Teknoloji Kul.***

Almanca Müzikal Kulübü

 

 

2. GRUP İŞİTSEL SANATLAR KULÜPLERİ

3. GRUP SAHNE SANATLARI KULÜPLERİ

GÖRSEL SANATLAR KULÜPLERİ

5. GRUP BİLİM, EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ

4. GRUP

SPOR KULÜPLERİ1.GRUP 

İzcilik Kulübü

x x x x

x

x x x x

Pop-Rock Orkestrası Kul. 

x x

x x x xx x

x x

Karikatür ve Öykü 
Resimleme Kulübü 

x x

 
**Etkinlik dili “Almanca” dır. ***Etkinlik dili “İngilizce” dir.

x

x x

TEDxYouth Kulübü***

Fun Club***

x x

x x

x x

x x

x xYaratıcı Yazarlık Kulübü
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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”( hızlı-yavaş, 
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. 
Kulüp çalışmalarında başarılı gördüğümüz ve çalışmalarını beğendiğimiz öğrencilerimizi okul 
takımımıza ve vakfımız bünyesinde bulunan “İstanbulspor Kulübü” ne kazandırmaktayız. Bu 
bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerimize iş birliği içinde çalışma, sosyal iletişim kurma, 
arkadaşlık ve dayanışma konularında da rehberlik etmekteyiz.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 16 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 16 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 16 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, 4, 5 ve 6. 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 / 5 ve 6. Sınıflar: 14 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

İZCİLİK (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Kulübümüzün amacı, öğrencilerimize izciliğin ana felsefesini öğretmek 
ve temel bilgilerini vermektir. Bu teorik bilgileri pratiğe geçirmek için 
hafta sonu kampları düzenlemekteyiz. 
Gerçekleştirdiğimiz izci kamplarında, öğrencilerimiz izcilik ile ilgili her 
türlü bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatına sahip olurlar. Yaz döneminde 
İstanbul' da “Survival Kampı” ve yurt dışında yabancı izcilerle kamplar 
yapılmaktadır.
NOT: İzcilik kulübünde ayda bir hafta sonu kampları düzenlenmekte ve 
ek malzeme temini gerekmektedir. (Çadır, uyku tulumu, mat vb.) 
Kulübü seçen öğrencilerin velileri ile detaylı tanıtım toplantısı 
yapılacaktır.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 16 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 16 kişi
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MASA TENİSİ (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 sağlayarak okul takımlarımıza 
öğrenci yetiştirmektir.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 10 
kişi

VOLEYBOL ( 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 3, 4. ; 5, 6; 7 ve 8. sınıflara yönelik olacak 
şekilde üç seviye grubunda çalışmalarını sürdürmektedir. Derslerimizde 
öğrencilerimize oyunun kurallarını öğretip takım olabilmeyi, yardımlaşmayı ve 
onların tüm bu kuralları özümseyerek voleybol oynamalarını amaçlamaktayız.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 14 
kişi

YÜZME ( 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
 2, 3 ve 4. Sınıf düzeyinde öğrencilerimiz bu kulüpte hem yüzme ile tanışacaklar 
hem de çok keyifli zaman geçirme fırsatı bulacaklar. Öğrencilerimizin fiziksel 
gelişimine çok fayda sağlayacak olan yüzme sporunda öğrencilerimiz öncelikle 
yüzme sporunun temel kurallarını ve tekniklerini öğrenecekler. Bununla birlikte 
serbest, sırtüstü, kurbağa ve kelebek stillerinde kendilerini geliştirme fırsatı 
bulacaklar. Tüm vücut kaslarını aynı anda çalıştıran bu sporda öğrencilerimiz; 
kuvvet, dayanıklılık, esneklik gibi özelliklerini geliştirecekler. Yüzme sporunun 
boy uzamasını ve kalp dolaşım sisteminin gelişmesini olumlu yönde tetiklediği 
bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. 5, 6 ve 7, 8. Sınıf düzeyinde öğrencilerimiz bu 
kulüpte yüzme sporunun temel tekniklerini ve kurallarını öğrenmenin yanı sıra 
keyifli vakit geçirme fırsatı da bulacaklar. Öğrencilerimiz bu kulüpte serbest, 
sırtüstü, kurbağa ve kelebek stillerinde kendilerini geliştireceklerdir.
Gerekli Malzemeler: Mayo (erkeklerde tercihen slip, kızlarda tercihen yüzücü 
mayosu), bone,  gözlük,  havlu (tercihen bornoz), havuz terliği, ıslak malzeme 
poşeti.
Not: Yüzme Kulübü çalışmaları, kulüp saatleri içerisinde “Özyeğin Üniversitesi 
Kapalı Yüzme Havuzu” nda gerçekleştirilecektir. Ulaşım okul servisleri ile 
yapılacaktır.  
Kontenjan: 2. Sınıflar: 8 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 12 kişi / 
7 ve 8. Sınıflar: 12 kişi

OKÇULUK
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   



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

BATERİ KULÜBÜ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Bateri Kulübü, bateri eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrenciler 
arasından seçilerek oluşturulur. Bateri kulübünün amacı bateriyi 
sevdirmek, orkestrada 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: 5 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 5 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 
5 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 5 kişi

SAHNE SANATLARI 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

TİYATRO KULÜBÜ (3 ve 4. sınıflar)
Tiyatro bireyin kendini ifade etmesinde etkin bir rol oynar. Yapısı gereği 
'oyun' kavramını içinde barındırır. Oyun, mutluluk ve eğlenceyle 
beraberdir. Çocuklarımızın oyun yoluyla tiyatroyla tanışmaları, onları iyi 
bir sanat izleyicisi olma yolunda teşvik edecektir. Tiyatro kulübünün 
öncelikli amacı da tiyatroya duyulan merakı desteklemek ve bu merakı 
sanatsal bir üretime çevirmektir. 
Kontenjan: 3 ve 4 Sınıflar:14 kişi
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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. Kulübün amacı, 
öğrencilerimize dünya ve Türk müziğinden bir repertuar sağlamak ve pop-
rock orkestrasında görev alarak okul içi ve okul dışı etkinliklerde 
çalışmalarını sergileme fırsatı sağlamaktır.
Kontenjan: 7 ve 8. Sınıflar: 8 kişi



BİLİM, EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ

KARİKATÜR VE ÖYKÜ RESİMLEME KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
Karikatür ve illüstrasyon sanatının mizahi, eleştirel, eğlenceli ve sıra dışı 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

RENKLİ SANAT KİLİ KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
Çocuklarımız zekâ ve el becerilerinin gelişimini sağlayan Sanat Kili ile hayal güçlerini sınırlandıran hazır oyuncaklara bağlı kalmayacaklar. Renkli sanat killeri 
ile ' kendine ait' modellemeler yaparak bir yandan eğitici ve keyifli zamanlar geçirirken bir yandan en güzel çağlarından, çocukluk yıllarından gelecekteki 
kendilerine güzel anılar bırakmış olacaklar.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi

DOODLE ART VE GRAFİTİ KULÜBÜ (3,4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar) 
Eğlenceli, şaşırtıcı, yaratıcı, sıra dışı 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 

SERAMİK KULÜBÜ (3, 4, 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

GÖRSEL SANATLAR 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 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: 3 ve 4. Sınıflar: 8 kişi
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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)

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…
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi 

YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ (7 ve 8. Sınıflar)
Yazarlığa ilk adımı atmak konusunda anahtar kelime yaratıcılıktır ve bunun temelinde ise özgür düşünce yatar. Yaratıcı Yazarlık Kulübü, öğrencilere yazma 
becerisinin yanında eleştirel ve yaratıcı bakış açısı kazandırıp onların yeni ve farklı düşünceler üretmesini amaçlamaktadır.
Yazmaktan büyük mutluluk duyuyorsan, içindeki yaratıcı gizil gücü kullanarak düşünebiliyorsan ve bunu yazılı olarak ifade edebiliyorsan doğru kulüptesin. 
Kontenjan: 7 ve 8. Sınıflar: 8 kişi 

VEX ROBOTICS KULÜBÜ (5 ve 6. 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: 5 ve 6. Sınıflar: 7 kişi

“DESTINATION IMAGINATION” FEN KULÜBÜ (7 ve 8.Sınıflar)
ABD' nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanan dünyanın en büyük yaratıcılık takım çalışması ve çözüm geliştirme turnuvasıdır. Kulüpteki 
öğrencilerimizin bütün yıl boyunca anlık verilen görev için o anda verilen malzemeler ile tiyatro, doğaçlama ve teknik becerilerini yaratıcılıklarıyla birleştirip 
görevi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Takımlar, süreç boyunca sınırsız düşünmenin keyfini çıkararak hazırlandıkları “Destination Imagination” 
turnuvasına katılırlar. Turnuvada öğrencilerimizin sahip olacağı gerçek ödüller, oluşturdukları bir takım, yarattıkları eserler ve adrenalin olacaktır. 
Kontenjan: 7 ve 8. Sınıflar: 7 kişi
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STEM & MAKER KULÜBÜ (1, 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: 22 kişi 

MAKER & ROBOTİK KULÜBÜ (3, 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: 16 kişi

MAKER & ART KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar) 
(Bilişim teknolojileri ile ortak kulüp)
Teknoloji ve sanatın bir araya gelerek kendin yap kültürünü sanatsal bir 
bakış açısıyla 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&Art 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: 14 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

YABANCI DİLLER VE 
KÜLTÜRLER KULÜPLERİ
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ALMANCA MASALLAR KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
Ünlü Alman masallarından Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedisi 
vb. kahramanların rolüne girip, kendi kostümünü tasarlayıp sene sonunda 
arkadaşlarına bir tiyatro gösterisi olarak sergilemek ister misin? Biz çok 
isteriz.
Eğer sende masalları seviyorsan, seni mutlaka bu kulübe bekliyoruz!
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflarda 12 kişi

ALMANCA MÜZİK & DANS KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar) 
Almancayı sınıf ortamının dışında daha da eğlenceli kılmak ve pekiştirmek 
istiyoruz. Kulübümüzde, şarkı söyleyerek, dans ederek sahip olduğunuz dil 
becerisini eğlenceli bir şekilde hayata geçireceksiniz. Haydi, gelin; hep 
birlikte eğlenelim! 
Kontenjan: 3 ve 4. sınıflardan 8 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 KREATİV KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Etkinlikler boyunca Almancanızı geliştirecek, yaratıcılığınızı ve el 
becerilerinizi kullanarak yıl sonunda gerçekleştireceğimiz sergimizde 
ürünlerinizi tanıtabilme fırsatı bulacaksınız. Ayrıca ünlü ressamların ve 
heykelcilerin eserleri hakkında bilgi toplayıp, kendi eserinizi 
yaratabilirsiniz. 

İlk kişisel serginize hazır mısınız?
Kontenjan: 5 ve 6. sınıflardan 8 kişi
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ALMANCA TEKNOLOJİ KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)  
Yalnızca birkaç dokunuşla iPad'i ve aynı zamanda Almanca dilini kullanarak keyifli bir internet yolculuğuna çıkıp farklı App'leri ve sunum programlarını 
tanımak istiyorsan, seni Almanca Teknoloji kulübüne bekliyorum. Hem Almanca dilini geliştirme fırsatı elde edeceksin, hem de iPad'in inceliklerini 
keşfedeceksin.
iPad'le yalnızca izlemek, dinlemek veya okumakla kalmazsın, aynı zamanda yaratabilirsin de. iPad'de her ödevi harika bir projeye çeviren güçlü uygulamalar 
bulunur. Bir çoklu ortam sunumu, bir fotoğraf belgeseli veya sürükleyici bir araştırma projesi. 
Herkes farklı şekilde öğrenir. Sen de gel ve sıradan ödevlerin harika projelere dönüşsün. 
Kontenjan: 5 ve 6. sınıflardan 10 kişi

ALMANCA MÜZİKAL KULÜBÜ (5. ve 6. Sınıflar)
Eğer sende müzik ve tiyatro ile ilgileniyorsan, bu kulüp tam sana göre!  Sene sonunda arkadaşlarına kısa bir müzikal sergilemek ister misin? Herkesin 
severek izlediği Vampirlerin Dansı, Cats veya Mamma Mia müzikallerinden birini seçip, rol dağılımı gerçekleştireceğiz. Şarkı söylemeyi seven veya müzik 
enstrümanı çalabilen öğrencileri de mutlaka kulübümüze bekliyoruz. Yıl içerisinde müzikalin Almanca metinleri üzerinde çalışıp, ilgili şarklılar seçeceğiz. 
Sene sonunda kendi kostümlerimizi ve sahne dekorumuzu tasarlayıp, arkadaşlarına unutamayacakları bir müzikal sergilemeye hazır mısın? Biz çok 
heyecanlıyız! Seni de aramızda görmekten çok mutlu oluruz!
Kontenjan: 5. ve 6. Sınıflarda 12 Kişi 

TEDxYouth KULÜBÜ (7 ve 8. Sınıflar)
TED, ilk olarak 1984 yılında (adını aldığı) Teknoloji, Eğlence ve Tasarım konularını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bir konferans olarak hayata 
geçirildi. Yıllar içinde kapsamı genişletilerek sürekli daha büyük bir azimle çalışıldı. Organizasyon henüz tam anlamıyla ünlü olmayan, yeni tanınan sanatçı, 
bilim adamı ve düşünürleri bulup TED topluluğuyla tanıştırıyor. Dünyayı değiştirebilecek güce sahip fikirler, tutku, kahkaha, güzellik ve beceri...
Bir yıllık emek sonucu ortaya çıkacak ve okulumuzun adını dünya çapında duyuracak TEDxYouth etkinliğinde organizasyon planlama, takım çalışmaları 
gerçekleştirme, yönergeler çerçevesinde ortak karar alma, fikir birliği ve materyaller oluşturma, etkinlik günü için görev dağılımı yapma, konuşmacılarla ve 
katılımcılarla iletişim kurma becerileri edinecek ve etkinliğin hazırlık aşamasında dostluklar edineceğiz.  Hem kendimizi geliştirebileceğimiz, hem de 
geleceğimiz için sıradışı bir tecrübe edineceğimiz bu etkinlik için yaratıcı ruhlu gönüllülere ihtiyaç duymaktayız.
Kontenjan: 7 ve 8. sınıflardan 22 kişi

FUN CLUB (3 ve 4. 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 Plays, Animations gibi etkinlikler yıl boyunca bizleri bekliyor olacak. Kulübümüzde, siz öğrencilerimizin bağımsız ve özgün 
çalışabilmeleri için motivasyon sağlayacağız. Kulübümüzün amacı; İngilizceyi eğlenerek öğrenmek, öğrendiklerini pekiştirmek, aktif öğrenme temelli 
hazırlanan etkinlikleri somutlaştırmaktır. 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: 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi



İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Kulüp kitapçığını dikkatle okuyup kulüp tanıtımlarına katılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıda sıraladığım 

kulüplerden birinde çalışmaya karar verdim. Kararımı ailemle paylaştım.

Kulüp çalışmaları ile ilgili kullanacağım müzik aleti, özel araç ve gereçleri temin edeceğimi ve sağlıkla ilgili bir 
mazeretim olmadığı sürece kulüp değiştirme talebinde bulunmayacağımı belirtir, bilgilerinize sunarım.

Not: Lütfen, kulüp tercihlerinizi en geç 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar SmartClass Okul Bilgi ve 
Yönetim Sistemi üzerinden giriniz.

Sistem üzerinden giriş yapan velilerimizin form doldurmalarına gerek yoktur. Sistem sorunu yaşayan velilerimiz 
tercih formlarını doldurarak sınıf öğretmenine teslim edebilir. 

Her etkinliğe kontenjan dâhilinde öğrenci katılabilecektir.  
Tercih listesinde aynı alandan en fazla iki tercih yapabilirsiniz.
 
Alanlar 
1. Spor Kulüpleri 2. İşitsel Sanatlar Kulüpleri 3. Sahne Sanatları Kulüpleri
4. Görsel Sanatlar Kulüpleri 5. Bilim, Edebiyat ve Teknoloji Kulüpleri 6. Yabancı Diller ve Kültürler Kulüpleri



İELEV Özel 
Ana Sınıfı/ lkokulu/Ortaokuluİ

Cağaloğlu
0212 512 7887 

İELEV Özel 125. Yıl 
Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu

Çekmeköy
0216 304 6909    

İELEV Özel Lisesi
Çekmeköy

0216 304 3092

İELEV Okulları, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı kuruluşudur. 

İELEV OKULLARI

www.ielev.k12.tr


