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Bu kulüpte öğrencilerimiz taktik, strateji, sabır, sebat düşünme becerilerini 
geliştirme olanağı bulacaklardır. Satrancın oyun aşamalarını (açılış, oyun ortası ve 
oyun sonu) öğrenip kendilerini geliştirirler.

Eğlenerek öğreneceğimiz ve aynı zamanda beden sağlığımızı korumak için kaslarımızın 
aktif olarak kullanılacağı koordinasyon parkurları ile çocuklarımızın manipülatif ve 
motor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen oyun odaklı eğlenceli bir kulübüz.

SATRANÇ KULÜBÜ

1 ve 2. Sınıf Kulüpleri

EĞİTSEL SPORTİF OYUNLAR

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni: ABDURRAHMAN 
ŞAHAP

Öğrenci Sayısı: 20

Sorumlu Öğretmeni: AYŞE TÜKENMEZ, 
AHMET VATANSEVER
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Ukulele kulübünde Almanca şarkılar öğreneceğiz. Öğrendiğimiz şarkılara ukulele ile 
eşlik edeceğiz. Bu küçük müzik aleti ile kendi müziğimizi yapacağız.

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

MEİNE UKULELE

FUTBOL OYNUYORUM

Öğrenci Sayısı: 14 

Sorumlu Öğretmeni: ARDA YAMAN

Öğrenci Sayısı: 18 

Sorumlu Öğretmeni: BEKİR OĞAN, 
ŞEBNEM SÖZER



4

MIT FREUNDEN SPIELEN, 
MALEN  UND BASTELN

KÜÇÜK ELLER BÜYÜK İŞLER

Spielen und Musik hören, basteln und malen, das wollen wir gerne am Nachmittag mit 
euch machen. Dabei hören und sprechen wir Deutsch. 

Sen arkadaşlarınla oyun ve müzik; el işi ve resim yapmak istiyor musun, var mısın? 
Öğleden sonra Almanca şarkılar dinleyip Almanca konuşarak eğleneceğiz.

Hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanarak yapacağımız etkinliklerde ince motor 
kaslarının gelişimini, el-göz koordinasyonunu geliştirmeyi, takım çalışması yaparken iş 
birliğine önem vermeyi ve tabi ki eğlenmeyi hedefliyoruz.

Öğrenci Sayısı: 18 

Sorumlu Öğretmeni:
CORNELİA 
GÜNGÖREN
ŞİMA DİNÇER

Öğrenci Sayısı: 18

Sorumlu Öğretmeni: NİHAN İLKİNÖNÜ 
ÇİĞDEM ALDAĞ
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Neler Öğreneceğiz?
• El becerilerimizi,
• Hayal gücümüzü geliştireceğiz.
• Eğlenceli kitaplar okuyacağız. 
• Akılcı tartışmalar yapılarak kendi düşüncelerimizi özgürce ifade edebilme becerisi kazanacağız.
• Tartışma, eleştirel düşünce ve sorgulama becerileri kazanacağız.

Neler Yapacağız? 
• Kulüp derslerine başlarken ısınmak için oyunlar oynayacağız.
• Okuduğumuz hikayelerin anlatımına başlayıp çeşitli oyuncaklar 
oluşturacağız. 
• Hikâyedeki kavramı belirleyip oluşturulan soru üzerine oyuncaklarımızı 
canlandırarak kendi fikirlerimizi paylaşıp sorgulama yapacağız.

Öğrenci Sayısı: 10 

Sorumlu Öğretmeni: DAMLA ÇALIŞAN 
TÜRKMEN

P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE: 
FİLOZOF OYUNCAKLAR

Hast du Spass an basteln? Wenn ja, dann bist du bei uns richtig. 
Wir werden jede Woche etwas anderes basteln.  
El işi yapmayı seviyor musun? Evet ise bizim kulübümüz tam sana göre. Her hafta yeni 
bir şeyler yapacağız. 

SPİELERİSCH BASTELN

Öğrenci Sayısı: 18

Sorumlu Öğretmeni: ÖZLEM ATAR TOPÇU  
DELFİN KAPU
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Öğrencilerimizin motorik becerilerini geliştirmek. Kuvvet, koordinasyon, denge, 
esneklik çalışmaları ile fiziksel gelişimlerini desteklemek. Özel gün, kutlama ve 
törenlerde yapılan çalışmaları sergilemek.

Bir sanat eseri üretmeyi seviyorsan hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirecek çeşitli 
eserler üretmeyi istiyoruz.  Atıklar materyaller, ebru, akrilik boya vb kullanarak kuklalar,  
paper mache  kullanım eşyaları, tişört tasarımları vb. çalışmalar gerçekleştireceğiz. Birlikte 
tasarım serüvenine çıkmaya ne dersin? 
Bu atölyede öğrencilerimizin 
●Hayal gücünü geliştirerek düşündüklerini çeşitli nesneler üzerinde somutlaştırma,
●Sanat eseri oluştururken uygulama basamaklarını kullanabilme, 
●Farklı materyalleri tanıyarak kullanabilme becerisi kazanma,
●Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip katılarak sanata daha duyarlı 
bireyler olmalarını sağlamayı hedeflenmektedir. 

TEMEL JİMNASTİK

TASARIM ATÖLYESİ 

Öğrenci Sayısı: 14 

Sorumlu Öğretmeni: ESİN DÖNMEZ

Öğrenci Sayısı: 18

Sorumlu Öğretmeni: A.EVRİM KÜÇÜKÖMER
GÜLEN ÜÇKARDEŞLER
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SEVİMLİ HEYKELTIRAŞLAR

DÜŞLER ATÖLYESİ KULÜBÜ

Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler aracılığıyla el becerilerimizi 
veyaratıcılığımızı geliştireceğiz. Seramik kili, modelaj kalemi, boya, atık malzeme, 
kâğıthamuru, 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.

Düşler Atölyesi 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(robotik, ahşap işçiliği vb.) çalışma yapmaları 
planlanmaktadır.

Öğrenci Sayısı: 16 

Sorumlu Öğretmeni: EZGİ SÖNMEZ 
BAHAR GÜZEL

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni: LAMİA AKTAŞ GÜLEN 
SEDA ÖZARDA
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Müzik ve oyunu birleştirdiğimiz eğlenceli kulübümüzde, ritmik oyunlar, kutu oyunları, 
eğlenceli kareografiler ile dans edeceğiz. Ekibimize sizleri de bekliyoruz!

Öğrenci Sayısı: 14 

Sorumlu Öğretmeni:
MİHRAB ÇAPAN
ABDURRAHMAN 
DALGA

MÜZİK VE OYUN KULÜBÜ

Haşır neşir olmak; kaynaşmak bir arada bulunmak, uğraşmak anlamına geliyor. Bilimle 
haşır neşir olmak ise çocukların merak duygularını uyandırmak ve onları bilimle 
kaynaştırmak amacını güdüyor. En çok da keşfedecek ne çok şey olduğunu fark etmeleri 
için yürütülüyor. 
Meraklı mısın? Çeşitli deneyler yaparak keşfetmeyi sever misin? Evet ise haydi deney 
yapmaya!

DENEY KULÜBÜ

Öğrenci Sayısı: 16

Sorumlu Öğretmeni:
ECE ŞUŞOĞLU
BEHİYE HAZAL
OTRAKÇIER
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Basketbol kulübü olarak hedeflerimiz öğrencilerimizin koordinasyon, çabukluk, 
kondisyon ve manipülatif becerilerinin gelişimi ile çalışmalarda başarılı olan 
öğrencilerimiz ile İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüklerinin 
düzenlemiş oldukları turnuvalarda okulumuzu temsil etmeleridir. Kulübümüzde 
öğrencilerimiz ait olma, birlikte hareket etme, fair-play, iş birliği gibi sosyal 
beceriler kazanacaklardır.

Amacımız öğrencilerimizin motorik becerilerini geliştirmektir. Kuvvet, koordinasyon, 
denge, esneklik çalışmaları ile fiziksel gelişimlerini desteklemek. Özel gün, kutlama ve 
törenlerde yapılan çalışmaları sergilemektir.

BASKETBOL

3 ve 4. Sınıf Kulüpleri

JİMNASTİK

Öğrenci Sayısı: 10

Sorumlu Öğretmeni: KORAY HAKKI ÖZTÜRK

Öğrenci Sayısı: 10

Sorumlu Öğretmeni: ESİN DÖNMEZ
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Futbol kulübü olarak hedeflerimiz öğrencilerimizin koordinasyon, çabukluk, kondisyon 
ve manipülatif becerilerinin gelişimi ile çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimiz 
ile İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş 
oldukları turnuvalarda okulumuzu temsil etmeleridir. 
Öğrencilerimiz ait olma, birlikte hareket etme, fair-
play, iş birliği gibi sosyal beceriler kazanacaklardır.

Haşır neşir olmak; kaynaşmak, bir arada bulunmak , uğraşmak anlamına geliyor. Bilimle haşır 
neşir olmak ise çocukların merak duygularını uyandırmak ve onları bilimle kaynaştırmak 
amacını güdüyor. En çok da keşfedecek ne çok şey olduğunu fark etmeleri için yürütülüyor. 

FUTBOL

 BİLİMLE HAŞIR NEŞİR

Öğrenci Sayısı: 14

Sorumlu Öğretmeni: VOLKAN YATKIN

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: SULTAN DİDEM 
KORKMAZ
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MÜZİK VE OYUN KULÜBÜ

HEYKEL KULÜBÜ

Öğrencilerimiz ile birlikte, ritim çalışmaları, orf müzikleri, drama, ardıllık ve halk 
oyunları etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklerle müzikal yönümüzü ve sosyal 
duygusal becerilerimizi geliştirmiş olacağız.

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.

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni:
İNCİLAY ÖZDEMİR 
ABDURRAHMAN 
DALĞA

Öğrenci Sayısı: 15

Sorumlu Öğretmeni: EZGİ SÖNMEZ
BAHAR GÜZEL
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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 iş birlikli çalışma, deneyimle öğrenme, 
takım çalışması, yaratıcılık gibi geleceğin 
bireylerinde olması gereken becerileri 
kazandırır.

Möchtest du mit Spaß basteln und deiner Kreativität freien Lauf lassen?
Wir werden basteln, recyceln, Spaß in der Natur haben, Dekorationen für 
unsere Fenster und Türen gestalten. Dabei werden wir viel deutsch sprechen.
Schnipp Schnapp Almanca
Yaratıcı, yeniliklere ve eğlenceli bir şekilde el işi  aktiviteler yapmaya ne dersin??? 
En başta el faaliyetleri, geri dönüşümü hayata geçirme, doğada eğlenceli etkinlikler, 
kapı ve masa süsleri yapmaktan hoşlanıyor ve bu esnada Almanca konuşmak istiyorsan 
doğru yerdesin.

JR MAKER KULÜBÜ

SCHNİPP SCHNAPP DEUTSCH

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: BUKET AVİNAL
DİDEM TEMİZ

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: DENİZ BAŞARAN
NEJLA KAYNAK



13

Die Welt von Stop-Motion 
Möchtest du deiner Fantasie freien Lauf lassen und uns deine Welt mit Hilfe von 
Stop-Motion zeigen? Dann komm zu uns und dreh dein Video!
Wir werden basteln, recyceln und natürlich viel Spaß haben. 

Stop-Motion Dünyası
Hayal gücünü serbest bırakıp dünyanı Stop-Motion yardımıyla dünyayla paylaşmak 
ister misin? Eğer cevabın evet ise bize katıl ve videonu çek. Artık kullanılmayan 
eşyalarla ya da farklı bir gözle bakacağımız eşyalarla bunları yapıp çokça eğleneceğiz.

Öğrencilerimizle birlikte mutfakta pratikleşmek ve mutfak becerilerini oluşturmayı 
amaçladığımız bu kulüpte çok eğleneceğiz.

DİE WELT VON STOP MOTİON

MİNİK GURMELER 

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: ANİTA HATAY
UFUK TONKA

Öğrenci Sayısı: 10

Sorumlu Öğretmeni: TUĞRUL CEM IŞTIN
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MODA TASARIM KULÜBÜ

SATRANÇ KULÜBÜ

Her tür malzemeyi farklı şekillerde kullanarak yepyeni tasarımlar yapmaya meraklıysan 
bu kulüp tam sana göre. 

Moda Tasarım Kulübü’nde, üretmenin zevkine vararak el becerilerini geliştirecek 
estetik bir bakış açısı kazanacaksın. Hayallerini tasarlayarak üretim yapabilecek ve 
ürettiklerini de kullanabileceksin. 

Bu kulüpte öğrencilerimiz taktik, strateji, sabır, sebat düşünme becerilerini geliştirme 
olanağı bulacaklardır. Öğrencilerimiz bu kulüpte satrancın oyun aşamalarını (açılış, oyun 
ortası ve oyun sonu) öğrenip kendilerini geliştireceklerdir.

Öğrenci Sayısı: 10

Sorumlu Öğretmeni: PERİHAN AK

Öğrenci Sayısı: 12

Sorumlu Öğretmeni: ABDURRAHMAN 
ŞAHAP


