2021-2022

Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz;
2021 - 2022 eğitim öğretim yılı kulüp çalışmalarımızın içeriklerini ve çalışma bilgilerini hazırladığımız Kulüp Kitapçığında
bulabilirsiniz. Kulüp Kitapçığına K12NET sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.
9 Eylül 2021 Perşembe günü 1-6. sınıf öğrencilerimize kulüp tanıtımları ilgili öğretmenler tarafından sınıflarında yapılmıştır.
Kulüplerimiz 1 ve 2. ; 3 ve 4. ; 5 ve 6. sınıflara yönelik üç seviye grubunda perşembe günleri aşağıda belirtilen ders saatlerinde
gerçekleştirilecektir.
- 1 ve 2. sınıflar: 5 ve 6. ders saatlerinde
- 3 ve 4. sınıflar: 3 ve 4. ders saatlerinde
- 5 ve 6. sınıflar: 8 ve 9. ders saatlerinde
Kulüp seçimleri bu yıl K12NET sisteminden öğrencilerimiz ile birlikte sizler tarafından yapılacaktır. Kulüp seçimleri için
hazırladığımız yönergeyi ekte bulabilirsiniz.
Sistem 14 - 15 Eylül 2021 tarihleri arasında açık olacak. Tercihlerinizi en geç 15 Eylül 2021 saat 17.00'ye kadar
yapmanızı rica ederiz.
Öğrencimiz tercihler konusunda kararsızlık yaşadığında veya desteğe ihtiyaç duyduğunda ilgili rehber öğretmenimiz ile
iletişime geçmenizi rica ederiz.

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 öğrencimizin mutlu olacağı, en çok istediği dört kulüpten oluşmalıdır.
Tercih listesinde aynı alandan en fazla iki tercih yapılabilecektir.
Her etkinliğe kontenjan dâhilinde öğrenci katılabilecektir.
Kulüpler yeterli talep olmadığı takdirde açılmayacaktır.
Eğitim öğretim yılı boyunca özel durumlar dışında kulüp değişikliği yapılmayacaktır.
Bazı kulüplerin ek materyal ihtiyacı bulunmaktadır. Bu anlamda kulüp içeriğinin ve gerekliliklerinin dikkatle okunması
ve bu doğrultuda kulüp seçimi yapılması önemlidir.
Sağlıklı, keyifli ve verimli etkinlikler dileği ile…
İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu
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SPOR KULÜPLERİ
BASKETBOL (3, 4, 5 ve 6.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 kazandırmaktayız. Bu
bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerimize işbirliği içinde çalışma,
sosyal iletişim kurma, arkadaşlık ve dayanışma konularında da
rehberlik etmekteyiz.
Kontenjanlar: 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar: 24 öğrenci
VOLEYBOL (3, 4, 5 ve 6. 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 ve
6.sınıflara yönelik olacak şekilde iki seviye grubunda çalışmalarını
sürdürmektedir. Derslerimizde öğrencilerimize oyunun kurallarını
öğretip takım olabilmeyi, yardımlaşmayı öğretmeyi, onların tüm bu
kuralları özümseyerek voleybol oynamalarını amaçlamaktayız.
Kontenjanlar: 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar: 14 öğrenci
TENİS (1 ve 2. Sınıflar)
Tenis kulübündeki amacımız öğrencilerimize ülkemizde gelişmekte
olan tenisi tanıtmak, sevdirmek ve yetenekli öğrencilerimizi tespit
ederek onların daha ileri düzey performans programlarına
girmelerini sağlamaktır. Eğitim programımız öğrencilerimizin kısa
sürede genel koordinasyonlarını, top becerilerini ve özgüvenlerini
geliştirmeye yöneliktir. Çalışmalarımızda temel tenis vuruşları, koşu
teknikleri, sportif oyunlar ve yarışmalar yer almaktadır.
Kontenjanlar: 1 ve 2. Sınıflar: 14 öğrenci

JİMNASTİK (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Jimnastik kulübümüzde temel amacımız öğrencilerimizin;
koordinasyon, dayanıklılık, esneklik, kuvvet, denge, çabukluk gibi
biomotor özelliklerini geliştirirmek, mutlu, özgüvenli bireyler olarak
yetişmelerini sağlamaktır. Jimnastik sporu dünya genelinde kabul
edildiği üzere, gelişim açısından tüm spor branşlarına geçiş
döneminde, temel ve başlangıç evresidir. ''Gerek takım sporları gerek
bireysel sporlar olsun, gereken kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon
temel jimnastik eğitimi ile kazanılmaktadır.”
Kontenjanlar: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar: 14 öğrenci

SATRANÇ (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Satranç, öğrencilerin yeteneklerini farkına varmalarına,
geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına
katkıda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra satranç, öğrencilerin
planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz,
öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de
yardımcı olmaktadır.
Kontenjanlar:1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar: 14 öğrenci

MÜZİK KULÜPLERİ
PİYANO KULÜBÜ (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Bu kulüpte yapılacak çalışmalarla müziği analiz eden, dinleyen ve
doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmeyi
hedeflenmektedir. El ve göz koordinasyonunun gelişiminde büyük
etkeni olan, müzikal yönden kulak gelişimini olumlu yönde etkileyen
kulüplerimizden biridir.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 4, 3 ve 4. Sınıflar: 4, 5 ve
6. Sınıflar: 4 öğrenci
KEMAN KULÜBÜ (2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Keman kulübündeki amacımız; İnsanı derinden etkileyen, eşsiz
güzellikteki sesiyle yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesi ve insan
sesine en yakın sesi çıkaran kemanı öğreterek müziği analiz eden,
dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmektir.
Kontenjan: 2. Sınıflar: 3 / 3 ve 4. Sınıflar: 6 / 5 ve
6. Sınıflar: 6 öğrenci

OKUL ORKESTRASI (5 ve 6. Sınıflar)
Müziği analiz eden dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan
öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. El ve göz koordinasyonun
gelişiminde büyük etkeni olan müzikal yönden kulak gelişimini
olumlu yönde etkileyen kulüplerimizden biridir.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 5 öğrenci

GİTAR KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar)
Klasik gitar kulübündeki amacımız: Türk ve dünya müziğinden
örneklerle öğrencilerimizin sosyal ve sanatsal bilgi ve
becerilerini geliştirmesini; kendi yaş ve seviyelerine uygun bir
müzik dağarcığı oluşturabilmelerini sağlamaktır. Gösteri ve
etkinliklerle öğrencilerimizin özgüveni gelişirken
üretkenliklerinin de ortaya çıkması sağlanır.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 10 öğrenci

SAHNE SANATLARI KULÜPLERİ

GÖRSEL SANATLAR KULÜPLERİ

SERAMİK İLE HAYALLERİMİZİ OLUŞTURUYORUZ (1 ve 2. Sınıflar)
Bu kulübümüz, öğrencilerimizin seramik malzemelerini tanıyarak,
şekillendirme yöntem ve tekniklerini öğrenebileceği, seramik
sanatının farklı kullanım alanlarını öğrenerek yaratıcılığını
geliştirebileceği, sanatsal iki ve üç boyutlu tasarımlar
yapabilmelerine olanak sağlayan kil malzemesiyle sanata karşı daha
duyarlı bireyler olmalarını amaçlayan bir kulüptür.
Kontenjan: 1. ve 2. Sınıflar: 12 öğrenci

MODERN DANS (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Modern dans sürekli kendini yenileyen, doğaçlamalara açık,
bedenin doğru kullanımı, kondisyon ve kas esnekliğinin
arttırılması, denge ve koordinasyon üzerinde duran bir dans
disiplinidir. Öğrencilerimizin yaratıcılık, doğaçlama, beden
ritim koordinasyon kavramları arasında ilişki kurma
becerilerini geliştirmeyi sağlıklı sanat dolu bedenler
yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
Kontenjanlar: 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi öğrenci

RENKLERİN VE BİÇİMLERİN MASAL DÜNYASI (3 ve 4. Sınıflar)
Amacımız öğrencilerimizin kendilerini sanat yolu ile ifade edebilme
imkanı vererek iç dünyalarını sağlıklı bir şekilde dışa vurarak
düşünme, üretme, yaratıcılık güçlerini deneyerek geliştirmelerini ve
öğrencilerimizin özgüvenlerinin oluşmasını sağlayabilmektir. Bu
kulübümüz, öğrencilerimizin değişik malzeme ve farklı teknikleri
deneyerek eğlenceli çalışmalar yapabilecekleri bir kulüptür.
Kontenjan: 3, 4 Sınıflar: 20 öğrenci
TASARIM KULÜBÜ (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Hayatımızda önemli bir yeri olan tasarım kültürünü öğrencilerimize
tanıtmak öncelikli hedefimizdir. Günlük hayatta kullanabilecekleri
eşyalardan, hayali kahramanlara, eğlenceli animasyonlara kadar
birçok farklı konuda yıl içinde öğrencilerimiz tasarım tekniklerini
öğrenerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı yakalayacaklardır.
Kulübümüzde karakalem, dijital çizim, seramik, kolaj, karikatür gibi
farklı teknikleri de öğrencilerimiz tasarımlarını yorumlamada
kullanabileceklerdir.
Kontenjan: 3, 4. ve 5, 6. Sınıflar: 15 öğrenci

BALE (1 ve 2. Sınıflar)
Bale dersinin bütün dans tarzlarının alt yapısı için önemi çok
büyüktür. Vücudun olumlu gelişimini, omurganın ve bacakların
güçlü, ellerin ve kolların zarif olmasını sağlar. Kararlılık, dayanıklılık,
çalışkanlık, gerektiren bale dersi zarafet ve dansa uyum yeteneğini
geliştirir. Sağlıklı, dengeli, özgüvenli ve sanat dolu bakış açısına sahip
bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 14 öğrenci
TİYATRO KULÜBÜ (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Amacımız öğrencilerimizin bir tiyatro oyununu çalışarak bu sanat
dalının yaratım ve sahneye konulma sürecini yaşaması ve disiplinini
anlamasını sağlamak. Bu süreçte öğrencilerimizin eğlenirken sahne
sanatlarının yardımcı ögelerini tanımalarını hedeflemekteyiz.
Öğrencilerimizi dünyaca ve kendi kültürümüzce ünlü yazarlar, onların
eserleri ve kıymetli tiyatro sanatçılarımızın performanslarıyla
tanıştıracağız. Özel günlerde ise öğrencilerimizin kendi seçtiği ve
oynadığı mini sahne gösterileri sunacağız.
Kontenjanlar: 5. 6 sınıflar En az 5-En fazla 15 öğrenci

BİLİM, EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ
GELECEĞİ TASARLAYANLAR KULÜBÜ (4. Sınıflar)
“Eğer bugünün öğrencilerini dünün öğrencilerini eğittiğimiz gibi
eğitirsek, onların yarınlarını çalmış oluruz!”
John Dewey
Bu kulübümüzde; öğrencilerin girişimcilik, yaratıcılık, inisiyatif
alabilme, iş birlikli çalışma gibi becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Ülke ve dünya kaynaklarının insan ve doğa yararına
kullanılması için ürün ve yatırım projeleri tasarlanacaktır.
Kontenjan: 4. Sınıflar: 5 - 10 öğrenci
ASTRONOMİ KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Amacımız astronomiye ilgi duyan öğrencilerimizin araştırma,
uzmanlarla buluşma ve geziler aracılığı ile ilgilerini arttırmak, temel
astronomi bilgilerini kazanmalarını sağlamak, öğrencilerimizin bilgi
ve deneyim kazanmalarını sağlamak için ulusal ve uluslararası
paydaşlarla bir araya gelerek projeler üretmek, uzay çalışmalarının
tarihçesini öğrenmek, 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.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 8 - 12 öğrenci
MAKER KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar)
Maker felsefesinin temelinde üretme arzusu yatar. Amacımız
öğrencilerimize üretme arzusunu aşılamak ve onların çevrelerindeki
materyalleri kullanarak yeni projeler üretmelerine katkı sağlamak.
Kontanjan:3 ve 4. Sınıflar 10 öğrenci

STEM & MAKER KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
STEM Nedir? STEM eğitimi, fen (science), teknoloji (technology),
mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört
önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim
modeli olarak tanımlanıyor. Öğrencilere günlük yaşamda
problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp,
farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama
kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşım. Öğrenciler, fen
bilgisi, matematik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini,
gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacak aktivitelerle
geliştiriyorlar. Yani, modelin öne çıkan bir diğer temel özelliği de,
öğrencilere, bu dört disiplinden hem günlük yaşamlarında, hem de
ileride meslek hayatlarında kullanabilecekleri pratiklerin öğretilmesi.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 8 öğrenci
MAKER & ROBOTİK KULÜBÜ ( 5 ve 6. 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 yapacakları icatlara ortam sağlamak amacıyla
kurulan kulübümüz hayal et, tasarla, kodla, 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.
Kontenjanlar: 5 ve 6. Sınıflar: 15 öğrenci
SİHİRLİ DOKUNUŞLAR KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)
Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan,
keçe, boya, iğne ve çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu
tasarımlar yapabilmelerine olanak sağlar. Sanata karşı daha duyarlı
bireyler olmalarını amaçlayan, bir kulüptür.
Kontanjan: 1 ve 2. Sınıflar 10 öğrenci

YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER KULÜPLERİ
Deutsch in Bewegung (3 ve 4. Sınıflar)
Amacımız öğrencilerimizin Almancayı el işi, el göz denge
koordinasyon becerileri ile harmanlayarak dili aktif bir şekilde
kullanmalarını sağlamaktır.
Kontanjan: 3 ve 4. Sınıflar: 15 öğrenci
Mit Deutsch um die Welt (5 ve 6. Sınıflar)
Amacımız öğrencilerimizin dünya kültürlerini araştırarak
tanımalarını sağlamaktır.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 15 öğrenci
Hast du Lust zu spielen?(1 ve 2. Sınıflar)
Öğrencilerin açık hava ve sınıf ortamında eğlenceli etkinliklerle dil
becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 20 öğrenci
Dreamworks- Hot of the Presses- Ingilizce (5 ve 6. Sınıflar)
Bu kulüpte öğrenciler İngilizce becerilerini kullanarak internet için
bloglar hazırlamaları yine istedikleri bir hikayeden esinlenerek kısa
film çekebilmeleri planlanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin yazma
ve konuşma becerileri gelişecektir. Yine kendilerine izletilen çeşitli
videolardan sonra konuyla ilgili araştırmalar yaparak sunumlar
hazırlayacaklardır.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 12 öğrenci
World Cultures- İngilizce (5 ve 6. Sınıflar)
Öğrenciler sınıfta her hafta internetten seçtikleri bir ülke ile ilgili
araştırma yapacaklar ve daha sonra bunu İngilizce olarak sunacaklar.
Bu ülkenin kültürünü öğrenecekler ve kendi kültürleri ile
karşılaştırma yapabilecekler. Öğrencilerimiz;konuşma, sunum
becerisinin yanında 21. yüzyıl becerilerinden olan “digital literacy”
alanında da kendilerini geliştireceklerdir. İnternette hangi bilginin
doğru ve yararlı olduğunu eleyebileceklerdir.
Kontenjan : 5 ve 6. Sınıflar : 12 öğrenci

Once Upon a Time Chatterbox- İngilizce (3 ve 4. Sınıflar)
A study of popular nursery rhymes, fairy tales, fables, and children's
books. Students will participate in creative writing in all of these
genres and ultimately create a children's book to publish their
original works. Skills include creative writing, word processing,
illustrating, and dramatic presentation.
İngilizce becerilerini kullanarak öğrencilerin konuşma becerilerini
geliştirmeyi hedefleyen bir kulüptür. Kulüpte role play oyunlar ile
öğrenciler birbirleri ile iletişim kuracaklar. 3. ve 4.siniflar bu kulüpte
ayrıca sunum becerileri ve tekniklerini öğrenecekler. Bu sayede
telaffuzları gelişecek ve İngilizce kurallarını doğru şekilde kullanmayı
öğreneceklerdir.
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 12 öğrenci
Crazy Science İngilizce (1 ve 2. Sınıflar)
Yaparak yaşayarak öğrenmenin keyfine varan öğrencilerimiz ile
birlikte her hafta birbirinden eğlenceli ve çekici deneyler yapacağız.
Kulüp öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma
yapma, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini
geliştireceklerdir.
Aynı zamanda farklı bir dili kullanarak ve yaratıcılıklarını zorlayarak
süreç içerisinde projeler üretecekler ve ürettikleri projelerin
sunumlarını yapacaklardır.
‘'Hadi bir denesek!'' diyelim ve birlikte eğlenelim ve öğrenelim!
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıf: 12 öğrenci

