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Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler aracılığıyla el becerilerimizi ve 
yaratıcılığımızı geliştireceğiz. Seramik kili, modelaj kalemi, boya, atık malzeme, kâğıt 
hamuru, sanat kili, oyun hamuru gibi çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu 
tasarımlar  yapacağız. Kil ile yaptığımız seramik ve heykelleri; seramik fırınında 8 
saat pişireceğiz ve daha dayanıklı hâle getirdikten 
sonra rengarenk boyayacağız, sergileyeceğiz.

Sanat eseri analizi yöntemiyle kendini daha iyi ifade 
etme, sorun çözme, eleştirel düşünme becerilerini 
geliştirirken farklı dönemlere ait heykeltıraşları 
tanıyacağız ve onlardan ilham alacağız. 

Öğrencilerin doğa ve toprak ile etkileşimini artırarak sürdürülebilir yaşam hakkında 
farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. 

SEVIMLI HEYKELTIRAŞLAR

1 ve 2. Sınıf Kulüpleri

TOPRAK, DOĞA, PERMAKÜLTÜR

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: EZGI SÖNMEZ

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni:
DAMLA ÇALIŞAN 
TÜRKMEN, 
ECE AYVERDI GÜZEY
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Annelerinizin, babalarınızın eskiden sokakta oynadıkları oyunların neler olduğunu 
biliyor musunuz? Kültürümüzde eskiden beri var olan sokak oyunlarının, yeni nesil 
oyunların hayatımıza katılması ile unutulduğunu düşünüyoruz. Bahçede eğlenceli vakit 
geçirerek farklı oyunlar öğrenmeye ve oynamaya ne dersin?

Öğrencilerimizin motorik becerilerini geliştirmek. Kuvvet, koordinasyon, denge, 
esneklik çalışmaları ile fiziksel gelişimlerini desteklemek. Özel gün, kutlama ve 
törenlerde yapılan çalışmaları sergilemek. Sen de bu becerileri kazanmak istiyorsan 
kulübümüze bekliyoruz.

OYUN OYNAYALIM MI?

JIMNASTIK

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni: M. SEDA ÖZARDA
S. BEKIR OĞAN

Öğrenci Sayısı: 10

Sorumlu Öğretmeni: ESIN DÖNMEZ
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FUTBOL

Mit Freunden spielen, malen und basteln

Futbol kulübü olarak hedeflerimiz öğrencilerimizin koordinasyon, çabukluk, kondisyon 
ve manipülatif becerilerinin gelişimi ile çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimiz ile 
Il Gençlik Spor Müdürlüğü ve Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş oldukları 
turnuvalarda okulumuzu temsil etmektir. Öğrencilerimiz ait olma, birlikte hareket 
etme, fair-play, iş birliği gibi sosyal beceriler kazanacaklardır.

Spielen und Musik hören, basteln und malen, das wollen wir gerne am Nachmittag mit 
euch machen. Dabei hören und sprechen wir Deutsch. 
Siz çocuklarla oyun ve müzik, el işi ve resim yapmak istiyoruz, var mısınız? 
Öğleden sonra Almanca şarkılar dinleyip Almanca konuşarak eğleneceğiz.

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: AHMET VATANSEVER

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: CORNELIA GÜNGÖREN
ŞIMA DINÇER
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MODERN HALK DANSLARI

WIR MACHEN MUSIK

Amacımız Geleneksel Türk Halk Oyunları’nın modernize edilmiş tabiri olan Modern 
Halk Dansları; Kafkas, Zeybek, Horon, Halay, Teke, Üsküp-Makedon, Roman 
oyunlarındaki zengin figürleri harmanlamaktadır. Sürecin sonunda performans 
ortaya koyarak kültürel değerlerimizi yaşamayı hedefliyoruz.

Kulüp çalışması;  temelde dans, hareket ve müzik aletlerinin olduğu bir müzik yapma 
deneyimi sunar. 

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: AYŞE TÜKENMEZ

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: CORNELIA GÜNGÖREN
ŞIMA DINÇER

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: ARDA YAMAN
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BILIMSEL DENEYLER KULÜBÜ
Doğayı anlamalarını ve keşfetmelerini sağlamak, yapılan bilimsel deneylerle öğrencilerin 
araştırma ve merak güdüsünü ortaya çıkartmak ve bu amaçla düzenlediğimiz 
kulübümüzde deneyler yapmak ve sonuçlarını gözlemlemek amacımızdır. Seni de 
kulübümüze bekliyoruz. 

BECERI GELIŞTIRME 
KULÜBÜ

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: PERIHAN AK

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni:
SULTAN DIDEM 
KORKMAZ
MIHRAB ÇAPAN 

El becerini geliştirmek, günlük hayatta sana gerekli olan becerileri kazanmak, 
eğlenceli vakit geçirmek istiyorsan bu kulüp tam sana göre. 

Beceri Geliştirme Kulübünde öğrenciler; birlikte çalışarak 
zaman yönetimini, zorluklarla başa çıkma becerilerini 
geliştirirken bazen doğada bir kâşif, mutfakta bir aşçı, bir 
bilim adamı, bir marangoz, kimi zaman da bir terzi olurlar. Bu 
sayede becerileriyle birlikte yeteneklerini de geliştirirler. 
Yeteneklerini geliştirme amacıyla ayakkabı bağlamaktan, 
çanta düzenlemeye, kahvaltı masası hazırlamaktan, 
kâğıt katlamaya, geri dönüşüm eşyalarını tekrardan 
değerlendirmeye, dikiş dikmeye kadar yapılan pek çok farklı 
ve özel çalışmayı yaparak yaşayarak öğrenirler.
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MINI MAKER KULÜBÜ

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: GÜL ÇINAR - ÖZLEM 
ATAR TOPÇU

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni: LAMIA AKTAŞ GÜLEN
BUKET AVINAL

Bist du bereit für verschiedene tolle Aktivitäten ? Wir basteln, singen, tanzen, 
spielen und lernen dabei Deutsch.Wenn du kreativ bist, dann komm zu uns !
  
Harika aktiviteler için hazır mısınız? Birlikte Almanca eşliğinde, el işi faaliyetleri 
yapacak, şarkılar söyleyecek, danslar edecek ve oyunlar oynayacağız. Eğer 
yetenekliysen seni kulübümüze bekliyoruz.

Mini Maker Kulübü; ürün odaklı iş birlikli çalışma, deneyimle öğrenme, takım çalışması, 
yaratıcılık gibi geleceğin bireylerinde olması gereken becerileri kazandırır.
Çocukların yaratıcılık, öz güven ve iletişim gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi 
hedeflenerek farklı alanlarda çalışma yapmaları planlanmaktadır.

DEUTSCH MACHT SPASS 
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Haydi tasarımcılar buraya! 
Hayal gücünü ve yaratıcılığını,  farklı materyaller kullanarak yeni biçimler 
oluşturmak isteyen, doğaya saygısını yaptığı çalışmalarla  anlatan  çocuklar bu 
atölyede buluşmaya ne dersiniz?
Doğaya saygımızı atık materyallerle, çeşitli sanat malzemelerini kullanarak 
kuklalar,  paper mache  kullanım eşyaları, tişört tasarımları vb.  çalışmalar 
gerçekleştireceğiz.  

Akıl Oyunları Kulübü ile öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme- 
mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek 
alanlarında gelişimi amaçlanmaktadır.

TASARIM ATÖLYESI 

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: EVRIM KÜÇÜKÖMER

AKIL OYUNLARI

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: MINE YILMAZ
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FANTASTIK 
KÜTÜPHANE KULÜBÜ

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: BAHAR GÜZEL
ŞEHRIBAN KIZILKAYA

Kütüphanenin renkli ortamında birbirinden farklı aktivitelerle kitaplara yolculuk 
yapmaya hazır mısınız? Kulübümüzde kitaplardan yola çıkarak teatral çalışmalar 
ve el işi faaliyetleri yapmanın yanı sıra eğlenceli dijital kütüphane oyunları 
da oynayacağız. Bu faaliyetleri yaparken yaratıcılık sınırlarımızı zorlayacak, 
el becerilerimizi geliştirecek ve sorun çözmeye yönelik farklı bakış açıları 
geliştirebileceğiz. Kütüphane atmosferinde gerçekleştireceğimiz eğlenceli 
aktivitelere katılımınızı heyecanla bekliyoruz. 
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HEYKEL KULÜBÜ

3 ve 4. Sınıf Kulüpleri

BASKETBOL

Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler aracılığıyla el becerilerimizi ve 
yaratıcılığımızı geliştireceğiz. Seramik kili, modelaj kalemi, boya, atık malzeme, 
kağıt hamuru, sanat kili, oyun hamuru gibi çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve 
üç boyutlu tasarımlar  yapacağız. Zihnimizde 
canlandırabildiğimiz her şeyin heykelini yapabiliriz! 
Kil ile yaptığımız seramik ve heykelleri seramik 
fırınında 8 saat pişireceğiz ve daha dayanıklı 
hale getirdikten sonra rengarenk boyayacağız, 
sergileyeceğiz. Sanat eseri analizi yöntemiyle 
kendini daha iyi ifade etme, sorun çözme, eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirirken farklı dönemlere 
ait heykeltıraşları tanıyacağız ve onlardan ilham 
alacağız. 

Basketbol kulübü olarak hedeflerimiz öğrencilerimizin koordinasyon, çabukluk, 
kondisyon ve manipülatif becerilerin gelişimi ile çalışmalarda başarılı olan 
öğrencilerimiz ile Il Gençlik Spor Müdürlüğü ve Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin 

düzenlemiş oldukları turnuvalarda okulumuzu temsil etmektir. 
Öğrencilerimiz ait olma, birlikte hareket etme, fair-play, iş 

birliği gibi sosyal beceriler kazanacaklardır.

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: EZGI SÖNMEZ

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: KORAY HAKKI ÖZTÜRK
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FUTBOL

JIMNASTIK

Futbol kulübü olarak hedeflerimiz öğrencilerimizin koordinasyon, çabukluk, kondisyon 
ve manipülatif becerilerin gelişimi ile çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimiz ile Il 
Gençlik Spor Müdürlüğü ve Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş oldukları 
turnuvalarda okulumuzu temsil etmektir. Haydi çocuklar futbola...

Öğrencilerimizin motorik becerilerini geliştirmek. Kuvvet, koordinasyon, denge, 
esneklik çalışmaları ile fiziksel gelişimlerini desteklemek. Özel gün, kutlama ve 
törenlerde yapılan çalışmaları sergilemek. Sen de bu eğlenceli kulübe katılmak 
istemez misin?

Öğrenci Sayısı: 10

Sorumlu Öğretmeni: ESIN DÖNMEZ

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: AHMET VATANSEVER
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Özünde Geleneksel Türk Halk Oyunlarının modernize edilmiş tabiri olan Modern 
Halk Dansları; Kafkas, Zeybek, Horon, Halay, Teke, Üsküp-Makedon, Roman 
oyunlarındaki zengin figürleri harmanlamaktır. Sürecin sonunda performans ortaya 
koyarak kültürel değerlerimizi yaşatmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanarak ürün ortaya çıkarmalarını, zamana karşı en 
iyi çözümü üretmelerini ve ortak hareket ederek takım çalışmalarını güçlendirmelerini 
sağlamak temel amacımızdır. 

STEM alanları  olan  matematik, teknoloji, bilim ve mühendislik konuları çalışmalarımızın 
merkezinde yer alırken ürünlerimizi tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dalları ile 
destekleriz.

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: AYŞE TÜKENMEZ

MODERN HALK DANSLARI

DESTINATION IMAGINATION

Öğrenci Sayısı: 7

Sorumlu Öğretmeni:
NIHAN KABALAK 
BURCU DEMIR  
ISMAIL SERDAR



13

KREATIV BASTELN

FUN WITH ENGLISH

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. 
YARATICI EL FAALIYETLERI
Yaratıcı olmaya ve yeniliklere yön vermeye hazır mısın?
El faaliyetleri yapmaktan hoşlanıyorsan ve bu esnada Almanca konuşmak istiyorsan 
doğru yerdesin.

Ingilizceyi kullanarak müzik ve oyunlar eşliğinde eğlenerek zaman geçirme 
olanağınız olsun ister misiniz? Her hafta yeni oyunlarla etkinlikler yapacak, yeni 
şarkılara eşlik edeceksiniz.

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: DIDEM TEMIZ 

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: DENIZ BAŞARAN, 
GÜLEN ÜÇKARDEŞLER



14

Makerlar; elektronik, robotik, 3 boyutlu baskı, kodlama gibi mühendislik odaklı 
çalışmalar ve metal-tahta işçiliği gibi geleneksel sanatları yapan ve ürettiklerini 
paylaşan 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. 
Bu kulüpteki öğrenciler maker kültürünü 
benimserler. Maker kültürü bireye; ürün odaklı 
işbirlikli çalışma, deneyimle öğrenme, takım 
çalışması, yaratıcılık gibi geleceğin bireylerinde 
olması gereken becerileri kazandırır. 

Herzlich Willkommen in unser Spielgeschäft! 
Bist du bereit in die Welt des kreativen Dramas einzutauchen? Auf dich warten 
Spiele, Kunst, Theater und vieles mehr. Wähl dir etwas aus dem Spielgeschäft aus 
und komm zu unserem Team!
Oyun dünyasına hoş geldin. Yaratıcı dramanın sonsuz oyun dünyasından içeri girmeye 
hazır mısın? Oyun, sanat, tiyatro ve hayal edemediğin bir çok etkinlik seni bekliyor. 
Oyun dükkanından eğlenceni seç ve bize katıl.

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni: LAMIA AKTAŞ GÜLEN
BUKET AVINAL

MAKER KULÜBÜ

MEIN SPIELGESCHÄFT

Öğrenci Sayısı: 18

Sorumlu Öğretmeni: ÖZLEM SEVER
UFUK TONKA
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YARATICI OKUMA

MINIK GURMELER

Yeni kitaplar okuyarak keşif yapmaya ne dersiniz? Her hafta farklı bir kitap okuyarak 
çeşitli çalışmalar yapacağız. Kitap okurken keşfedip yapacağımız çalışmalarla 
eğleneceğiz.

Pratik mutfak bilgisi ve becerisi oluşturmak mı istiyorsunuz?
Haydi, yemek yapmayı sevenleri bekliyoruz!

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: TUĞRUL CEM IŞTIN
ANITA HATAY

Öğrenci Sayısı: 8

Sorumlu Öğretmeni: MIHRIBAN YAVUZ
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Birlikte bir zaman makinası tasarlayıp  yolculuğa çıkmaya ne dersin?
Tarihin çeşitli dönemlerini inceleyerek o dönem özelliklerini iki ve üç boyutlu
çalışmaları atıklar, teller, akrilik boya, vb. materyalleri kullanarak yapmak çok
keyifli olacaktır. 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.

Akıl oyunları kulübü ile öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme- 
mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve 
bellek alanlarında gelişimini sağlamaktır.

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: EVRIM KÜÇÜKÖMER

ZAMAN YOLCULUĞU 

AKIL OYUNLARI

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni: MINE YILMAZ
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P4C tekniği ile katılımcıların:
-Ahlak Felsefesi 
-Estetik
- Ontoloji
- Siyaset Felsefesi
- Epistemoloji
-Bilim felsefesi
Alt başlıklarının barındırdığı konularda, 
formel ve informel mantık kurallarını 
kullanarak argüman üretmeleri, sınıftaki 
tartışma ortamında karşı argümanlarla kendi 
düşüncelerini savunabilmeleri, bu sayede 
hem gündelik hem de akademik hayatlarında 
özgür düşünebilme ve kendilerini doğru ifade 
etme becerilerini alışkanlık haline getirmeleri 
kulübün temel amacıdır.

Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: BURAK HELVACIOĞLU
Ücret: 300 TL

ÇITIR ÇITIR FELSEFE
KULÜBÜ


