
İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu

2018-2019



2018 - 2019 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. 

Zamanında yapılan geri dönüşün yerleştirmede önemli olduğunu hatırlatarak formun 2 Ekim 2018 Pazartesi günü 
tarafımıza ulaştırılmasını rica ederiz.

Kulüp Çalışmaları

Keyifli ve verimli etkinlikler dileği ile...

M. Banu KESKİN
Okul Müdürü
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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;
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Kulüp / Sınıf Seviyesi *
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3. GRUP SAHNE SANATLARI KULÜPLERİ
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4. GRUP GÖRSEL SANATLAR KULÜPLERİ
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5. GRUP BİLİM, EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ
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6. GRUP YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER KULÜPLERİ
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BASKETBOL (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)

Basketbol Kulübü olarak 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.

Kontenjanlar: 3 ve 4. Sınıflar: 24 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 24 kişi 

JİMNASTİK (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)

Kulübümüzün amacı bütün sporların temeli olan jimnastiği öğrencilerimize sevdirmek ve 

yapılacak çalışmalarla kuvvet, esneklik ile grupla disiplinli ve düzenli hareket edebilme becerisini 

ve estetik bir vücut duruşu kazandırmaktır.

Jimnastik sporunun temelini oluşturan çalışmalar ve yıl sonunda sergilediğimiz gösterilerimizin 

koreografi çalışmalarını yaparak çalışmalarımızı keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlamaktayız.

Kontenjanlar: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi

MASA TENİSİ (3, 4, 5 ve 6. 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.

Kontenjanlar: 3 ve 4. Sınıflar: 8 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 8 kişi / 7 ve 8. Sınıflar: 10 kişi

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, 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.

Kontenjanlar: 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi 

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. Çalışmalarımız temel tenis vuruşları, koşu teknikleri, sportif 

oyunlar ve yarışmaların yanı sıra; ünlü Türk tenisçiler ile antrenman, imza günleri, tenis 

turnuvalarını yerinde izleme gibi aktiviteleri de içermektedir.

Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 14
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SPOR KULÜPLERİ



İZCİLİK (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar) 
Kulübümüzün amacı öğrencilerimize izciliğin ana felsefesini öğretmek ve temel 
bilgilerini vermektir.  Kontenjanlar: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi / 3 ve 4. Sınıflar: 14 
kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi    

SATRANÇ (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 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.  Kontenjanlar: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi 
/ 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 14 kişi    

DART KULÜBÜ (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Dart Kulübündeki amacımız öğrencilerimize ülkemizde gelişmekte olan dart 
sporunu tanıtmak, temel bilgi ve beceriyi vererek, dikkati, bedensel ve ruhsal 
koordinasyonu geliştirmektir. Kontenjan: 4. 5. Sınıflar – 14 Kişi    

PİYANO KULÜBÜ (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Piyano kulübündeki amacımız; öğrencilerimizin beyin ile beden arasındaki 
bağlantıyı kurmalarını, el kaslarını ve müzikal yönden kulak gelişimlerinin 
desteklenmesini sağlamaktır. Derslerde notalar, el tutuşu, oturuş şekli ve 
diğer teknikler öğretilirken öğrencilerimizin bir repertuar oluşturmaları da 
amaçlanmaktadır. Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 4,  3 ve 4. Sınıflar: 4,  5 ve 
6. Sınıflar: 4

KEMAN KULÜBÜ (2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Keman Kulübündeki amacımız: insanı 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 

KLASİK GİTAR KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar)
Klasik Gitar Kulübündeki amacımız: Türk ve dünya müziğinden örneklerle 
öğrencilerimizin sosyal ve sanatsal bilgi ve becerilerinin geliştirmesini; 
kendi yaş ve seviyelerine uygun bir müzik dağarcığı oluşturabilmelerini 
sağlamaktır. Gösteri ve etkinliklerle öğrencilerimizin özgüveni gelişirken 
üretkenliklerinin de ortaya çıkmasını sağlar.  Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 
10

SOLO ve VOKAL (7. 8. Sınıflar)

Koro branşında bulunan öğrencilerimiz rock orkestrasında ya da 

etkinliklerimizde solo veya vokal olarak katılabilmek için kulübümüzün 

çalışmalarında aktif performans sergileyebileceklerdir. Kontenjan: 7. 8. 

ELEKTRO GİTAR VE BAS GİTAR KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Bas ve elektro Gitar Kulübündeki amacımız: okul orkestramızı 
zenginleştirmek ve öğrencilerimizin sosyal, sanatsal bilgi ve becerilerinin 
gelişmesini sağlamaktır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin özgüveni 
güçlenecek, üretkenlik yönleri de ortaya çıkacaktır.  Kontenjan: 5 ve 6. 
Sınıflar: 4

FLÜT KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Yan Flüt Kulübündeki amacımız: öğrencilerimizi yeteneklerine göre 
değerlendirip, yönlendirirken müziği sevmelerini ve bir enstrüman 
çalabilme becerisi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan 
öğrencilerimize çok sesli çalma alışkanlığını kazandırarak, grup olarak 
veya orkestra çalışmaları ile bir arada çalışma alışkanlığını geliştirilerek 
sosyalleşmeleri ve özgüven geliştirmeleri de hedeflenmektedir.  
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 4

BATERİ KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Bateri Kulübündeki amacımız: okul orkestrasının temelini oluşturmaktır. 
Ritim yeteneği olan öğrencilerimizle denge ve akıcılık temeline dayalı 
çalışmalar yapılacak: metronom ile üçlemeler, double-stroke vb. 
tekniklerle eğitim verilecektir.  Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 4 
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BASKI KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Çeşitli araç ve malzeme ile doğrudan veya kalıplar yapmak yoluyla kâğıda veya benzeri malzeme üzerine, sanatçısı tarafından yapılıp basılan resimlere 
“özgün baskı resim” denir. Bunlar kalıbın yapılması ve basılması süreci içerisinde yaratılmış grafik resimlerdir Baskı kulübü, öğrencilerin sanat tarihinde 
önemli bir yere sahip olan ustaları ve baskılarını tanıyacakları, birçok özgün baskı tekniğini deneyimleyecekleri eğlenceli bir içeriğe sahip. Çocukların kalıp 
yapma, boyama, baskı ve diğer süreçleri yaparak yaşayarak deneyimleyecekleri bu atölyede, teknik becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcı 
potansiyellerini de kullanma fırsatı yakalayacaklar. Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi

RESİM KULÜBÜ (MAKER ART) (5 ve 6. Sınıflar)
Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalıdır. Resimde 
hacim, mekan, hareket ve ışık etkileri, resimsel ögeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, kompozisyon, grafik, renk, tonlamalar, doku özellikleri 
vb'dir. Bunlar renk tonu veya renk olarak Kompozisyon gerçek ya da gerçek dışı olay ve olguları anlatmaya, bir öyküyü betimlemeye ya da yalnızca soyut 
görsel imgeler yaratmaya olanak verir.    Resim çalışmaları, sanatsal semboller, sanat eserleri incelenerek, çeşitli teknikler ve farklı materyaller ile 
uygulanacaktır. Öğrencilerimizin seviyelerine göre, çizim ve renk bilgileri bireysel rehberlik yapılarak, geliştirilecektir. Öğrencilerimizin hayal gücü, yaratıcılık 
ve el becerileri dikkate alınıp geleneksel ve çağdaş resim teknikleri ile özgün çalışmalar yapılacaktır Çalışmalara maker grubu ile ortak tasarımlar üretilerek 
kinetik ve teknolojik özellikler katılacaktır. Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi

GÖRSEL SANATLAR KULÜPLERİ

MODERN DANS (3 ve 4. 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.
Günümüzdeki “pop müzik” ezgileriyle dans fırtınası estireceğiz. Kontenjanlar: 3 ve 4. Sınıflar: 14 kişi 

BALE (1 ve 2. Sınıflar) 
El ayak koordinasyonlarını ve vücut esnekliklerini sağlamak, ritim duygularını geliştirmek isteyen öğrencilerimizi beklediğimiz kulübümüzde öğrencilerimiz 
yıl boyunca çalıştıkları dansları önemli günlerde ve yıl sonu şenliklerinde sergileyeceklerdir.Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 14 kişi 

JİMNASTİK (1, 2,  3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Jimnastik Kulübündeki amacımız öğrencilerimize sporun temelini oluşturacak kuvvet ve esnekliği kazandırmak; grupla birlikte, disiplinli ve düzenli hareket 
ederken onlara estetik bir duruş kazandırabilmektir. 
Derslerimizde temel duruşlar, ritimli yürüyüşler öğretmekte; basit beden çalışmaları ve eğlendirici oyunlar oynanmaktadır. Kontenjan: 1. 2. Sınıflar: 14 / 3. 
4. Sınıflar: 14 kişi / 5. 6. Sınıflar: 14 kişi 

TİYATRO (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar)
Tiyatro kulübünün hedefi ses ve konuşma, pantomim ve drama tekniklerini kullanarak, öğrencilerimizin kendini özgürce ifade edebildiği, dünya tiyatro 
klasik eserlerini eğlenerek öğreneceği bir yaratım ortamı oluşturmaktır. Öğrencilerimiz kendi seçtikleri bir oyunu da kulüp saatlerinde çalışarak sene 
sonunda sergileyeceklerdir. Kontenjanlar: 3 ve 4 Sınıflar:15 kişi, 5 ve 6. Sınıflar: 15 kişi

SAHNE SANATLARI KULÜPLERİ



TÜBİTAK  Kulübü )7 ve 8. Sınıflar)
Matematiksel zekayı ve farklı bakış açılarını geliştirmeyi hedeflediğimiz 
kulübümüzde bu sene de 7. ve 8. sınıflarımızın istekli öğrencileri  arasında 
sınavla oluşturacağımız gruplarla sene başından itibaren TÜBİTAK yarışması 
için çalışacağız. Kontenjan: 7 ve 8. Sınıflar: 10 kişi

DESTİNATİON IMAGİNATİON DREAMER FM KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)

ABD'nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanan dünyanın en büyük 

yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme turnuvasıdır. Kulüpteki 

öğrencilerimiz 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 tema doğrultusunda 

hazırladıkları ürünle Destination Imagination turnuvasına katılırlar. 

Öğrencilerimiz sahip olacakları gerçek ödülleri, oluşturdukları takım, 

yarattıkları eserler ve adrenalin olacaktır. Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 7 kişi

6

BİLİM, EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ KULÜPLERİ

KAMİL MASARACI KARİKATÜR ATÖLYESİ (3, 4 ve 5. Sınıflar)
Usta karikatürcü Kamil MASARACI öğrencilerimize karikatür atölyesi 
yapacaktır. Karikatür; bir iletişim sanatıdır. Yani çizgi-mizahla bir düşünceyi 
ifade etme sanatıdır. Karikatürcü; mizahı kullanır, ifadesinde abartmalara 
yer verir, şaşırtıcı benzetmeler yapar ve söylemek istediğini kestirmeden 
söyler. Karikatür; tarihi. Türk kültüründeki yeri, dünyanın en tanınmış 
karikatür sanatçıları ile ilgili bilgi vermek. Karikatürde çizim teknikleri 
gösterilerek karikatür tasarım ve çizim gücünü geliştirme sağlanır. 
Motivasyon verir, tartışma fırsatı yaratır. Gerek tarihsel, gerekse aktüel tüm 
konular karikatürle karmaşıklık ve soyutluktan.  Öğrenciyle iletişim kurmada 
mizahi yaklaşımın çekiciliğinden söz edilebilir. Karikatürle iletişim kurmak 
karmaşık olmayan kolay bir iletişimdir. Dikkat çekicidir, şaşırtıcıdır, akılda 
kalan bir yanı olacaktır. Karikatürün sıcaklığı, sevimliliği, gülmenin ve 
gülümsemenin verdiği rahatlık ve gevşemeden yararlanarak istenilen mesajı 
öğrencinin belleğine yerleştirmek amaçtır. 
Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 5 kişi / 6. Sınıflar: 15 kişi

EBRU KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar)

Geleneksel el sanatlarından olan ebru renklerin suyla dansı, renklerin 

uyumu ya da renklerin ahengini yakalayacakları bir çalışma yapacaklar. 

Görsel olarak harikalar yaratabileceğiniz, her insanda farklı duygular 

uyandıran; el göz düşünce koordinasyon gibi becerileri geliştiren ve 

yaratıcılığı destekleyen çalışmaları deneyimleyebileceğimiz bir atölye 

çalışması yapabilirsiniz.  Uygulamada; Ebru çeşitleri ve teknikleri ;Battal 

ebru, gelgit ebru, şal ebru, bülbül yuvası, taraklı ebru, zemin ebru, Lale, 

çiçekli ebru  v.b  gibi yapılacaktır. Kontenjan: 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi

SANAT KİLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME TEKNİĞİ KULUBÜ (1 ve 2. Sınıflar)

Sanat kili hava ile kuruyan yeni formda bir polimer kil çeşididir. Çocukların 

üç boyutlu düşünce ve el becerileri ile birlikte, kile şekil verilerek objeler 

ortaya çıkarmak, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirir. İnce kas gelişimine de 

ayrıca katkıda bulunur. Kil çocukların ellerinde kolayca biçimlendirebildiği, 

bilgi yetenek ve isteklerinin yansımasına yardımcı olacak biçimleri 

oluşturabildiği bir malzemedir. Çocuklar kili yoğururken el becerilerini 

geliştirip, yeni eserler ortaya koyarlar. Kendi dünyası ve çevresi ile ilgili 

gözlemlerini ve duygularını anlatırken üretici olmanın mutluluğunu yakalar. 

Öğrenciler sanat kilini yaşayarak tanırlar ve yaratıcılıkları gelişirken eserin 

kalıcılığından zevk alırlar. Öğrencilerimizin duygularını daha kolay ve güçlü 

bir şekilde ifade edebilmelerini, tasarım ve yaratma güçlerini 

geliştirmelerini sağlar. Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi

SERAMİK KULÜBÜ (1 ve 2. Sınıflar)

Seramik sanatı öğrencilerin yaratıcılığın ve özgüvenini geliştiren; el ve 

parmak kaslarını güçlendiren; duygu ve düşüncelerini, özgürce ve hayal 

gücü sınırlaması olmadan, istediği gibi hamuru şekillendirerek ifade eden 

eserleri meydana getirmeyi hedefler. Çamura hayat veren bu eller; seramik 

sanatıyla, çamura renk hayatlarına sanat ve anlam katıyorlar.. Kulüp 

öğrencileri yaratıcılıklarını bu sanat dalıyla dile getirerek çevresine de bu 

konuda ilham vermektedir.  Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi
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İELEGO KULÜBÜ (5ve 6. Sınıflar)
Lego kulübünde,
-Lego malzemelerinin tanıtımı ve kullanım amaçları
-Başlangıç ve orta seviyede EV3 programlama,
-Robot mekanik tasarım dersleri verilir.
Bu dersler verildikten sonra öğrenciler, Uluslararası First Lego League organizasyonun belirlediği tema doğrultusunda robot tasarlar ve tasarladıkları 
robotla önceden belirlenen görevleri yerine getirmek için robotun programını gerçekleştirirler. Ayrıca, öğrencilerden bu kulüpte belirlenen tema 
doğrultusunda bilimsel proje yürütüp sunmaları istenir. First lego League yarışmasından sonra öğrenciler bireysel veya gruplar halinde özel tasarımlar 
oluştururlar.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 8

MAKER &ROBOTİK KULÜBÜ (3, 4, 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 icat çıkarmalarına 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: 3 ve 4. Sınıflar: 12 kişi / 5 ve 6. Sınıflar: 15 kişi

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar)
Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara 
verilen genel bir isimdir. Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. 
“Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik 
başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 8 

KÜLTÜR VE EDEBİYAT (7 ve 8. Sınıflar)

Öğrencilerimizin okuma, konuşma, yazma alanlarında geliştirilmesi kulübümüzün temel hedefleri arasındadır. Dergi, gazete çalışmalarıyla öğrencilerimizin 

okuma yazma alanlarında geliştirilmesi sağlanırken piyes, tiyatro gibi görsel sanatların hazırlanmasına etkili bir şekilde katılmalarını sağlayarak konuşma 

alanına ait kazanımların beceriye dönüştürülmesi hedeflenir.

Kontenjan: 7 ve 8. Sınıflar: 10 kişi

FİLOZOF ÇOCUKLAR KULÜBÜ

Günlük hayatta tartışmalar sırasında karşılık veremeyip kalakaldığın oluyor mu? Eve gelip yaşadıklarını düşününce “Ah keşke şu cümleyi de kursaydım!” 

diye geçiriyor musun aklından? Eğer yeterince soru sorup tartışırsan “keşke” yerine “iyi ki” ile başlayan cümlelerin mutlaka artacaktır.  “Sorgulanmamış 

hayat yaşanmaya değmez” diyen Sokrates, doğru sorular sorarak bir inşaat işçisine geometri sorusu çözdürmüştür. Doğru sorular sormak insanın kendisini 

tanımasını, hayatı anlamasını, günlük hayatta doğru davranmasını sağlar. Ve belki en önemlisi karşısındakini anlamasını, empati kurarak farklı hayatlar 

üzerine düşünmeyi becermesini de!  

Ünlü yazar Ursula K. LeGuin ise, kitapların en güzel yanının başka hayatlar yaşamayı sağlamak olduğunu söyler. Eğer sen de yaşamakla ilgili düşünmeye 

değer veriyosan, birlikte okuyup öyküler kurarak, kahramanlar yaratıp farklı rollere bürünerek düşünce ve ifade gücünü artırmaya ne dersin? Kendi 

hayatının kahramanı olmak senin elinde… Kontenjan: ??
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ALMANCA OYUNLAR  (1 ve 2. Sınıflar) 
Almanca Oyunlar kulübünde öğrencilerimiz geleneksel çocuk oyunları, 
hafıza oyunları vb. oynayarak, Almanca çocuk şarkıları söyleyerek ve ara 
ara multimedya kullanarak öğrendikleri yabancı dili etkin kullanacaklar. 
Kontenjanlar: 1 ve 2. Sınıflar: 10 kişi 

MULTİMEDYA ALMANCA (3 ve 4. Sınıflar)  
Multimedya Almanca kulübünde Almanca filmler (çizgi filmleri, masallar, 
klasik çocuk filmleri) izleyerek, şarkılar söyleyerek ve iPad uygulamaları 
kullanarak öğrendikleri yabancı dili eğlenceli bir şekilde pekiştirecekler.
Kontenjanlar: 3 ve 4. Sınıflar: 10 kişi 

ALMANYA KÜLTÜRÜ KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar) 
Kim eğlenerek öğrenmek ister?
Bu kulüpte Almanya'nın kültürünü ve tarihini keşfedebilirsin. Grup 
çalışmaları ve bireysel çalışmalar ile projeler hazırlayıp sunacağız. Ayrıca 
üç boyutlu Almanya Haritası oluşturacağız. Herkes kulübe davetlidir.
Kontenjanlar: 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi 

KAĞIT TÜKETİMİNİN DOĞAYA ETKİSİ (5 ve 6. Sınıflar)
Oyun oynayarak Almanca öğrenmek ve doğa dostu olmak ister misiniz?
Bu projede atık ayrıştırma ve kâğıt kullanımı konularını Almanca 
öğrenebilir siniz.  bKaynakların dikkatli kullanımını ve tehdit altındaki 
hayvanların ve bitkilerin koruma yöntemlerini mercek altına alacağız.
Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi 

FİLM KULÜBÜ (1ve 2. Sınıflar)
Heidi, Pippi Uzunçorap, Micky Maus- bu kulüpte birçok komik ve 
eğlenceli karakterler tanışacaksınız. Burada birlikte okuyacağız, filmler 
izleyeceğiz ve tiyatro yapacağız. Bunun yanında oyunlar oynayacağız, el 
işi, boyama ve buna benzer eğlenceli aktiviteler olacak. 
Kontenjan: 1 ve 2. Sınıflar: 10 Kişi 

ENGLISH FUN CLUB (5 ve 6. Sınıflar)

English Fun Club eğlence ve kültür kulübüdür. Bu yüzden başlıca amacımız 

öğrencilerimizi sosyal ve kültürel bir çatı altında toplamak ve İngilizce dil 

bilgisini en üst düzeye çıkarmaktır. Drama çalışmalarında ise jest, mimik, 

ses tonu çalışmaları yaparak öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini 

pekiştirmek birincil amacımızdır. Bu amaca ek olarak öğrencilerimiz, 

İngilizce drama çalışmalarında sene sonunda sahnelenecek tiyatro 

oyununda İngilizce bilgilerini drama teknikleri ile birleştirme fırsatı elde 

edeceklerdir.

Kulüp etkinlikleri içinde sene boyunca konuşma, sunum teknikleri, IPAD 

uygulamaları ile dil becerilerini geliştirme, oyun yazma, broşür hazırlama 

ve şarkı söyleme gibi çalışmalarda yer alacaktır.

Kontenjanlar: 5 ve 6. Sınıflar: 10 kişi

ALMANCA-İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ (3 ve 4. Sınıflar)

Almanca-İngilizce drama kulübünde amacımız öğrencilerin eğlenerek jest, 

mimik, ses tonu çalışmaları yaparak Almanca ve İngilizce dil becerilerini 

pekiştirmek ve dil becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerimiz yaratıcılıklarını 

kullanarak Almanca-İngilizce drama çalışmalarında sene sonunda 

sahnelenecek olan Almanca ve İngilizce tiyatro oyununda bilgilerini drama 

teknikleri ile birleştirme fırsatı elde edeceklerdir.

Kulüp etkinlikleri içinde sene boyunca  konuşma, sunum teknikleri, dil 

becerilerini geliştirme, şarkı söyleme gibi çalışmalar yer alacaktır. 

Kontenjan: 3 ve 4. sınıflar: 10 kişi

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ (5 ve 6. Sınıflar) 

İngilizce drama kulübünde amacımız öğrencilerin eğlenerek jest, mimik, ses 

tonu çalışmaları yaparak öğrendikleri becerileri İngilizce dil edinimini ile 

davranışa dönüştürmelerini sağlamaktır.  Öğrencilerimiz yaratıcılıklarını 

kullanarak İngilizce drama çalışmalarında sene sonunda sahnelenecek olan 

tiyatro oyununda İngilizce bilgilerini drama teknikleri ile birleştirme fırsatı 

elde edeceklerdir. Kulüp etkinlikleri  içinde sene boyunca  konuşma, sunum 

teknikleri, IPAD uygulamaları ile dil becerilerini geliştirme,  şarkı söyleme 

gibi çalışmalar yer alacaktır.

Kontenjan: 5 ve 6. Sınıflar : 10 kişi 



NOTLAR
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İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu

Kulüp kitapçığını dikkatle okuyup kulüp tanıtımlarına katılarak 2017 - 2018 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 tercih formunuzu en geç 1 Ekim 2019 Pazartesi gününe kadar sınıf öğretmeninize 

teslim ediniz. (Bu sayfayı teslim etmeniz yeterlidir. )

Öğrenciler etkinliğe kontenjan dâhilinde katılabilecektir.  
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