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3. VE 4. SINIFLAR KULÜP TANITIMLARI

BİLGİSAYAR KULÜBÜ: Kulübümüz, Bilişim teknolojileri ve internet konusunda daha çok bilgiye sahip olmak isteyen
öğrencilerimizin, yaşlarına uygun eğitsel oyun ve yazılımlarla bilgi ve becerilerini artırmalarını hedeflemiştir.
Öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri dersindeki eğitim sistemine paralel olarak, yeni programlarla, yeni donanımlarla
tanışma ve onları kullanma imkânı bulmaktadır.
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.
YARATICI ELLER: El becerilerimizi geliştirirken, yaratıcı ürünler ortaya çıkartıyoruz. Yaratıcı
elleriyle yeni ürünler ortaya çıkarmak, eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilerimizi
bekliyoruz.
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.

TENİS KULÜBÜ: Tenis kulübünün amacı temel vuruş tekniklerinin ve oyun kurallarının öğretilmesidir.
Çalışmalarımız, okul dışında belirlenen bir tenis kulübünde yapılmaktadır. Ulaşım, etkinlik saatleri içinde okul servisi
ile sağlanmaktadır.
BASKETBOL KULÜBÜ: Basketbol kulübünün amacı pas çeşitleri, serbest atış tekniklerini ve maç tekniklerini
öğretmektir.
FUTBOL KULÜBÜ: Futbol, dünyanın en yaygın ve en sevilen takım sporlarından biridir.
Futbol bireysel yeteneklerin gelişiminin yanında takım ruhu, birlikte hareket etme,
yardımlaşma, çabuk karar verme, rekabet duygusunun gelişmesinde de etkili bir spor
dalıdır. Kulübe katılan öğrenciler eğlenceli ve hoş vakit geçirmelerinin yanında, futbol
oyunu becerilerini ve vücut koordinasyonunu geliştirici çalışmalarda bulunmaları
amaçlanmaktadır. Kulüp çalışmaları okulumuz dışında kulüp öğretmenimiz ve bir yardımcı
öğretmen eşliğinde yürütülecektir. Gidiş-dönüş, etkinlik saati içinde, okul servisi ile
sağlanmaktadır.

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ: Kulübün amacı öğrencilerini zihinlerini açık ve dinç tutmalarını,
matematiğe karşı farklı bakış açısı ve yaklaşım kazanmalarını, problem çözme ve mantık yürütme
becerilerini geliştirmelerini, eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerle sözcükmantık oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları gibi çeşitli akıl oyunları oynatılacaktır.

DOĞAÇLAMA KULÜBÜ: Doğaçlama; önceden düşünmeden ve
planlamadan harekete geçerek içinde bulunduğun anda yaptığın
ve olduğun şeylerin tamamıdır.
Doğaçlama oyun ise kostüm, dekor, metin olmadan sahnelenen
ve tekrarı olmayan bir gösteri türüdür. Sürprizlere açıktır,
yaratıcı anlar barındırır ve en önemlisi eğlencelidir.
Etkileşimi ve paylaşımı bol, keyifli eğlenceli, doldu dolu bir
deneyim.
"Kendini Keşfet, Pozitif Davran, Sosyalleş" söylemiyle herkesin beraberce doğaçlama yapıp eğlenmesi için
kulübümüze bekliyoruz.

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.
İNGİLİZCE KARAOKE KULÜBÜ: Kulüp saatinde öğrencilerimizle İngilizce şarkılar
söyleyip, konuşma ve karşılıklı konuşma becerilerini geliştirebilecekleri, keyifli vakit
geçirecekleri çalışmalar yapılacaktır.

