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1 ve 2. Sınıf Kulüpleri

CİMNASTİK

Cimnastik temel teknik ve taktik eğitiminin verildiği kulübümüzde 

öğrencilerimize eğitsel oyunlar ve koordinasyon, esneklik, vücut 

tutuşu ve duruş, alan farkındalığı, ritim ve müzik eşliğinde özel gün ve 

törenlerde gösteriler sergilemek üzere çalışmalar yapacağız.

Bu kulübe seçilen öğrenciler yıl boyunca devam ederler.

Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: Esin ESEN

KİTAPLAR KONUŞUYOR - DIE BÜCHER SPRECHEN 

Türkçe ve Almanca dillerinde okunacak hikaye kitaplarında yer alan kahramanlar dile 
gelecek. Kahramanların kuklaları, maketleri yapılacak. Yapılan kuklalar sahnede
canlanacak ve öğrenciler kitabı drama yoluyla konuşturacak. Okuma, anlama,
konuşma becerilerini geliştirecek olan bu kulüp aynı zamanda öğrencilerin topluluk 
önünde konuşma, sahneye çıkma ve iletişim becerilerine de hizmet edecek.

Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: Burcu DEMİR, Elif PÖGE



FUTBOL

Futbolun temel teknik ve taktik eğitiminin verildiği kulübümüzde

öğrencilerimize eğitsel oyunlar ve koordinasyon parkurları ile alan

farkındalığı, hareket bilinci, takım oyunu, sorumluluk almak gibi önemli yaşam beceri-

lerini kazandırmayı amaçlandırıyoruz.

Öğrenci Sayısı: 16
Sorumlu Öğretmeni: Ahmet VATANSEVER

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK OYUNLARI KULÜBÜ

Geçmişten günümüze geleneksel çocuk oyunlarını deneyimlemek, 
psiko-motor, duygusal ve sosyal gelişiminizi geliştirmek ve gelişim sürecinize katkı 
sağlamak istiyorsanız sizleri kulübümüze bekliyoruz.

Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: Özlem SEVER - Murat NALCIOĞLU



KÜÇÜK ELLER BÜYÜK İŞLER 
KLEINE HÄNDE SCHAFFEN GRO  ES

• İnce motor kaslarının gelişimi
• El-göz koordinasyonu
• Yaratıcılık
• Tasarım
• İş birliği
• Takım çalışması
Hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanarak hazırlayacağımız etkinlilerde, eğlenceli
vakit geçirirken bol bol Almanca konuşacağız.

Öğrenci Sayısı: 16
Sorumlu Öğretmeni: Nihan İLKİNÖNÜ- Gül ÇINAR

DÜŞLER ATÖLYESİ

Düşler atölyesi ürün odaklı işbirlikli çalışma, deneyimle öğrenme, takım çalışması, 
yaratıcılık gibi geleceğin bireylerinde olması gereken becerileri kazandırır.
Çocukların yaratıcılık, özgüven ve iletişim gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi 
hedeflenerek her hafta farklı alanlarda çalışma yapmaları planlanmaktadır.
Cubetto ile kodlama,
Stopmotion tekniği ile video oluşturma,
Kaplalar ile dengeli bir kule oluşturma,
Reçine ile bardak altı tasarımı,
Basit elektrik devresi kurulumu,
Rozet tasarımı ve basımı,
Torna makinesi ile ahşap tornalama,
Foldify uygulaması ile kağıt katlama ve kutu oluşturma,
Takım halinde anlık görev çözme, 
Arttırılmış gerçeklik, deneyimleme vb etkinlikler yapılacaktır.
Öğrenci Sayısı: 16
Sorumlu Öğretmeni: Lamia AKTAŞ GÜLEN - Çiğdem ALDAĞ



THEATER SPIELEN MIT ANNA UND BENNO 
ANNA VE BENNO İLE ROL OYUNLAR

Anna, onun arkadasi Benno ve diger arkadaslarının kısa diyalogları 
ve rollerini,  şarkı ve videolarla birlikte, bol bol almanca konuşarak  
gündelik konuları yaşayacağız. 

Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: Cornelia GÜNGÖREN

KLASSENMUSIZIEREN - OKUL MÜZİSYENLERİ

Orff Schulwerk yaklaşımını temel alarak, birlikte müzik yapmak, şarkı söylemek, be-
den ve hareket eksenli çalışmaların yanı sıra Almanca öykülerle canlandırma çalışmala-
rını ve kültürel etkinlikleri Almanca canlandırmak.

Öğrenci Sayısı: 18
Sorumlu Öğretmeni: Arda YAMAN, Gülen ÜÇKARDEŞLER



TASARIM ATÖLYESİ  

Bir sanat eseri üretmeyi seviyorsan, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirecek çeşitli 
eserler üretmeyi istiyoruz.  Atık materyaller, ebru, akrilik boya vb kullanarak 
kuklalar,  paper mache  kullanım eşyaları, tişört tasarımları vb. çalışmalar 
gerçekleştireceğiz. Birlikte tasarım serüvenine çıkmaya ne dersin? 

Bu atölye öğrencilerimizin, 
• Hayal gücünü geliştirerek, düşündüklerini çeşitli nesneler üzerinde somutlaştırma,
• Sanat eseri oluştururken uygulama basamaklarını kullanabilme,
• Farklı materyalleri tanıyarak, kullanabilmek becerisi kazanma,
• Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip katılarak sanata daha
duyarlı bireyler olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: A. Evrim KÜÇÜKÖMER

SEVİMLİ HEYKELTIRAŞLAR

• Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler aracılığıyla  el becerilerinizi ve
yaratıcılıklarınızı geliştireceğiz.
• Boya, kil, modelaj kalemi, atık malzeme, kağıt hamuru gibi çeşitli
malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım yapacağız.
• Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip katılacağız.
• Sanat eseri analizi yöntemiyle kendini daha iyi ifade etme, sorun çözme, eleştirel
düşünme becerilerini geliştireceğiz.

Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: Ezgi SÖNMEZ - Şebnem SÖZER



DANS KULÜBÜ

Enerjimizi dans ile özgürce ifade ettiğimiz, duygularımızı doğaçlama 
yöntemi ile harekete geçirdiğimiz kulübümüzde; modern dans,
hip-hop ve kültürümüzün tanıtıldığı foklorik çalışmalardan oluşan 
gösteriler hazırlanacaktır. Bu kulübe seçilen öğrenciler yıl boyunca devam edecektir.

Öğrenci Sayısı: 24
Sorumlu Öğretmeni: Aslı DEMİRKAYA KARAASLAN - Tolga KARAASLAN
Kulüp Ücreti: 1. Dönem 300 TL

2. Dönem 300 TL

SATRANÇ  

Okulumuzda satranç takımı oluşturmak, satranca ilgi duyan ve satrançta başarılı 
öğrencilerimizi turnuvalara hazırlamak, seviyelerini yükselterek yarışmalara 
katılmak, okulumuzu temsil etmek ve başarılı olmalarını sağlamak amacıyla 
satranç eğitimi verilecektir.

Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: Mine YILMAZ



3 ve 4.Sınıf Kulüpleri

LUSTIGE EXPERIMENTE 
EĞLENCELİ DENEYLER

Bist du bereit, lustige Experimente zu machen? Dann bist du bei uns richtig! Wir 
experimentieren mit Wasser, Luft, Elektrik und Magneten. Ein kreativer Club für 
unsere kleinen Forscher der 3.und 4.Klassen.
Eğlenceli Deneyler
Çılgın ve baş döndüren deneyler, eğlenerek öğrenmeye hazır mısınız?
Şimdi bilgiye dokunma zamanı. Artık kitapların içindesiniz. Elektrik ve manyetizmanın 
gizemli dünyasına birlikte adım atacağız. Su, hava ve toprak bildiğimiz maddeler. Sahi 
tanıyor muyuz bunları?
Deneylerin renkli dünyasına sizleri de bekliyoruz 

Öğrenci Sayısı: 16
Sorumlu Öğretmeni: Derya ÇELİK - Bekir Sıttık OĞAN

BASKETBOL  

Basketbol temel ve ileri düzey teknik ve taktik eğitiminin verildiği kulübümüzde Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu okullar arası
basketbol organizasyonlarına katılacağız. 

Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: Koray Hakkı ÖZTÜRK



CİMNASTİK

Cimnastik temel teknik ve taktik eğitimin verildiği kulübümüzde
öğrencilerimize eğitsel oyunlar ve koordinasyon, esneklik, vücut tutuşu ve 
duruş, alan farkındalığı, ritim ve müzik eşliğinde özel gün ve törenlerde 
gösteriler sergilemek üzere çalışmalar yapacağız.
Bu kulübü seçen öğrenciler yıl boyunca devam ederler.

Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: Esin ESEN

FUTBOL 

Futbolun temel ve ileri düzey teknik ve taktik eğitiminin verildiği kulübümüzde Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu

okullar arası futbol organizasyonlarına katılacağız.  

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: Ahmet VATANSEVER



KOŞ KEŞFETMEYE KOŞ

Keşfederek öğrenmeyi sorgulama, araştırma, drama, yaratıcılık 
ve bulmaca etkinlikleri ile desteklerken; beraberinde özsaygı, 
empati, akran dayanışması, takım ruhu gibi sosyal becerileri birlikte
geliştireceğiz.

Öğrenci Sayısı: 10
Sorumlu Öğretmeni: İncilay ÖZDEMİR – Seda ÖZARDA 

MİNİK GURMELER - KLEINE KÖCHE 

Sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmek, keyif alarak yemek

yapmak, sunum tekniklerini öğrenmek farklı tatları birleştirerek yeni lezzetler ortaya 

çıkarmak temel amacımızdır.

Takım çalışmasıyla iş birliği içinde zamanı doğru kullanarak Türk ve

dünya mutfaklarından farklı lezzetler ortaya koyacağız. 

Atölye çalışmaları ve tadım gezileriyle destekleyeceğimiz

kulübümüzle yemek yapma konusunda farklı bir bakış

açısı kazanacağız. 

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: Tuğrul Cem IŞTIN, Anita HATAY



GENÇ ÜRETMENLER KULÜBÜ
DIE KLEINEN HERSTELLER

Üretmenler; elektronik, robotik, 3 boyutlu baskı, kodlama gibi mühendislik odaklı 
çalışmalar ve metal-tahta işçiliği gibi geleneksel sanatları yapan ve ürettiklerini payla-
şan kişilerdir. Bu kişiler ürettiklerini kullanarak başta yaşadıkları alanlar olmak üzere 
çevrelerini güzelleştirmeyi kendilerine hedef edinirler.

Bu kulüpte öğrenciler lazer kesim, 3D printer, ahşap-torna makinaları ve el işçiliğini 
kullanarak birbirinden farklı ürünler ortaya koyacaktır. 
Üretmenler maker kültürünü benimserler. Maker kültürü bireye; ürün odaklı işbirlikli 
çalışma, deneyimle öğrenme, takım çalışması, yaratıcılık gibi geleceğin bireylerinde 
olması gereken becerileri kazandırır.

Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: Lamia AKTAŞ GÜLEN-UFUK TONKA

ZAMAN YOLCULUĞU 

Sanatı ve tarihi seviyorsan, beraber bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? 
Tarihin çeşitli dönemlerini inceleyerek o dönem özelliklerini iki ve üç boyutlu çalışma-
ları atıklar, teller, akrilik boya, vb. materyalleri kullanarak yapmak çok keyifli ola-
caktır.  Dinozorlar çağına gidip dinozor yumurtaları yapmayı, Mısır uygarlığını ziyaret 
edip Mumya oluşturmayı düşünüyorsan… ve daha bir çok çalışmayı yapmak istiyorsan 
seni zaman makinemize bekliyorum. 
Bu atölyede öğrencilerimizin,
• Dünya tarihinde iz bırakılan dönemlerin farkına varmaları,
• Sanat eseri oluştururken uygulama basamaklarını kullanabilme,
• Farklı materyalleri tanıyarak, kullanabilmek becerisi kazanma,
• Sanat eseri analizi yöntemiyle kendini daha iyi ifade etme, sorun çözme, eleştirel
düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: A. Evrim KÜÇÜKÖMER



KREATIV BASTELN
YARATICI EL FAALİYETLERİ

Bist du bereit, kreativ zu sein und deiner Fantasie freien Lauf zu lassen????
Wenn du gerne bastelst und dabei Deutsch sprechen möchtest, dann bist du bei mir 
richtig.
Ostern, Weihnachten, Halloween, Frühling oder Herbst sind ganz besondere 
Anlässe, um kreativ zu sein.

Yaratıcı olmaya ve yeniliklere yön vermeye hazır mısın?
El faaliyetleri yapmaktan hoşlanıyorsan ve bu esnada Almanca konuşmak istiyorsan bu 
kulüpte doğru yerdesin.
Mevsimlere uygun ve bir çok başka faaliyetler yaparken çok eğleneceğiz.

Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: Deniz AYTAÇ 

DANS KULÜBÜ

Enerjimizi dans ile özgürce ifade ettiğimiz, duygularımızı doğaçlama
yöntemi ile harekete geçirdiğimiz kulübümüzde; modern dans, 
hip-hop ve kültürümüzün tanıtıldığı foklorik çalışmalardan oluşan 
gösteriler hazırlanacaktır. Bu kulübe seçilen öğrenciler yıl boyunca devam edecektir.

Öğrenci Sayısı: 24
Sorumlu Öğretmeni: Aslı DEMİRKAYA KARAASLAN - Tolga KARAASLAN
Kulüp Ücreti: 1. Dönem 300 TL

2. Dönem 300 TL



ONDAN BUNDAN ŞUNDAN

Çocukların yaratıcılık, özgüven ve iletişim gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi
 hedeflenerek her hafta farklı alanlarda çalışma yapmaları planlanmaktadır. 
Teknolojiyi entegre edeceğimiz çalışmalara yer verilerek STEM uygulamalarına 
değinilecektir. Eldeki malzemeler ile “Ne yapabiliriz?” sorusunu cevaplandırdığımız 
aktivitelerimiz ile çocukların hayal dünyalarına ulaşabileceğiz.

Öğrenci Sayısı: 15
Sorumlu Öğretmeni: Ece AYVERDİ - Aydan AKTAŞ

HEYKEL KULÜBÜ

• Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler aracılığıyla  el becerilerinizi ve
yaratıcılıklarınızı geliştireceğiz.
• Boya, kil, modelaj kalemi, atık malzeme, kağıt hamuru gibi çeşitli
malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım yapacağız.
• Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip katılacağız.
• Sanat eseri analizi yöntemiyle kendini daha iyi ifade etme, sorun çözme, eleştirel
düşünme becerilerini geliştireceğiz.

Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: Ezgi SÖNMEZ




