
 

 

 

 

 

RESİM KULÜBÜ: Öğrencilerimiz resim kulübünde, öğrenmiş oldukları resim tekniklerini 

projelerle geliştirirler. Resim yarışmalarına uzun süreli çalışma imkânı ile katılım 

gerçekleştirirler. Okulda gerçekleşecek etkinlerin sahne hazırlığı, pano hazırlığı vb 

durumlarda görev alırlar. Düzenlenecek gezilerle sanat içerikli sergileri görme fırsatı elde 

ederler.   

SATRANÇ KULÜBÜ: M.Ö. 5. yüzyıldan bu yana oynanan bu oyunu öğrenip “Yeni Kasparov’lar”dan biri 

olmak ister misiniz? Satrancı iyi bilenler, az bilenler veya yeni öğrenenler; gelin, hep birlikte ilk hamleyi 

yapıp bir strateji geliştirelim.  

KEMAN KULÜBÜ: Kemana yeni başlayan öğrencilerimizle kemanı tanıma, tutuş 

tekniklerini öğrenme, seviyeye uygun verilen notaları okuyup, çalabilme 

çalışmaları yapılmaktadır. Kemanı tanıyan ve çalabilen öğrencilerimizle ise 

seviye yükseltmeleri için eksik olan yerler giderilir, yeni şarkılar verilerek 

repertuar oluşturulur ve teknik çalışmalar yapılır.  

 

BASKETBOL KULÜBÜ: Basketbol kulübünün amacı pas çeşitleri, serbest atış tekniklerini ve maç 

tekniklerini öğretmektir. 

DANS: Dans etmek, dünyada kendini ispatlamak, doğayı hissetmek, 

duyguları açığa vurmak ve daha birçok güzel hislerimizi ortaya 

çıkarmak amacıyla insanlığın geçmişinden bugüne getirdiği en müthiş 

etkinliklerden birisidir. 

Hareketler ve jestler, bir vücut dili geliştirerek sözcüklerin anlatım 

yükünü üstlendikleri gibi bu anlatım sözcükleri aratmayacak şekilde 

hatta bazı durumlarda sözcüklerden daha da kuvvetli bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

Bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak kendinden 

bir şeyler katarak kompozisyonlar haline getirmeyi amaçlar. Dansın 

öğrencilere kulak, beden ve özellikle de ruhsal gelişimini etkilemesi bakımından katkısı da çok fazladır. 

Öğrenciler bu yaptıkları çalışmalarda müzik ve dansın akışı içerisinde çok mutlu olmaktadırlar.  

ALMANCA KULÜBÜ: Günümüzde ikinci bir dilin değeri tartışılmaz bir gerçek. Kulübümüzün amacı 

oyunlarla, eğlenceli etkinliklerle Almanca diline zevkli bir giriş yaptırmak ve başka bir yabancı dilin 

varlığından haberdar olmalarını sağlamaktır.                                         

 

YARATICI ELLER: El becerilerimizi geliştirirken, yaratıcı ürünler ortaya çıkartıyoruz. Yaratıcı elleriyle 

yeni ürünler ortaya çıkarmak, eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.  
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ORİGAMİ: Origami yapan çocuklar tekrar edilen eylemlerle şematik öğrenme becerilerini kullanırlar. 

Tekrar edilen eylemlerle şematik öğrenme söz konusu olduğunda ise 

çocuk için konsantre olmak, dinlemek, gözlemlemek, verilen 

yönlendirmeleri takip etmek işin içine girer. 

Bu becerilerin gelişimini parça-bütün ilişkisinin anlamlandırılması takip 

eder. Bir objenin yapımını öğrenen ve uygulayan çocuk yapım yöntemleri 

hakkında fikir edinmiş olur. Öğrenme, uygulama ve pratik döngüsü 

içinde, çocuk olumlu sonuçlara ulaşabilmek için sabretmeyi öğrenir. 

Çocuklar kendileri ürettikleri objeler tamamlandığında kişisel tatmin 

olma duygusunu yaşarlar. Bunu sosyal anlamda kabul görme, takdir 

edilme ve ardından kendine güven duygusu izler. 

Origaminin bize kazandıracağı tüm olumlu kazanımlar için kulübümüze 

sizleri bekliyoruz. 

DRAMA KULÜBÜ: ‘Oyun, çocuğun en ciddi uğraşıdır’ sözünden hareketle 

‘Oyun oynama’ üzerine yapılandırılan drama etkinlikleri, çocuğun sadece 

bilişsel gelişimini değil, kişilik gelişimini, duygusal gelişimi ve kişilerarası 

alanlarda işlevsel becerileri kazanmalarını amaçlayan bütüncü bir eğitim 

yaklaşımıdır. Çocukların, yaparak-yaşayarak öğrenme, bilgi ve becerilerini 

farklı problemlerin çözümünde kullanabilme becerilerini geliştiren drama 

etkinlikleriyle özgüveni gelişmiş, sosyal ilişkilerinde yapıcı, yaratıcı, 

akademik başarıları yüksek çocuklar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

  

 

 


