
 

 

 

 

 

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.   

 

KEMAN KULÜBÜ: Keman eğitiminin amacı öğrencinin, müzik algısı, dinleme, eşlik etme, uyum, 

taklit, odaklanma, sorumluluk, koordinasyon, takım çalışması, problem çözme, 

öğrenme, özgüven, emek, disiplin, duygu kontrolü, saygı, sevgi, empati, 

yaratıcılık, estetik düşünce, sanat algısı, klasik müzik kültürü özelliklerini ve 

yeteneklerini geliştirmek, bir müzik aleti çalmasını sağlamak ve öğrenciyi keman 

eğitimi sayesinde iyi ve mutlu bir birey haline getirmektir. 

 Kullanacağımız metot “Suzuki Metodu”dur. Bu metot Japon müzisyen ve 

eğitimci olan Shinichi Suzuki tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir metottur. 

Shinichi Suzuki tüm dünyada “Yetenek Eğitimi”nin kurucusu olarak 

bilinmektedir. Suzuki tüm Hayatını eğitim metotlarını geliştirmeye adamıştır.  

Suzuki eğitimi küçük yaşlardaki çocuklara, müzik aleti çalmada yüksek derecede ustalık kazandıran 

bir eğitimdir. Suzuki küçük yaşlardan itibaren, çocukların kendi dillerini çevrelerine göre özümsediklerini 

gözlemlemiş ve aynı yöntemi “Ana Dil Metodu” olarak müziğe uyarlamıştır. Bu sistem ile yeteneğin 

doğuştan gelmediğini, çevrenin bir ürünü olduğunu, doğru bir eğitimle oluşturulup geliştirilebileceğini ve 

aynı yöntem uygulandığı sürece, her çocuğun konuşmayı öğrendiği gibi keman da çalabileceğini 

göstermiştir. 

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

tekniklerini öğretmektir. 

DANS KULÜBÜ: Kulübümüzde, ritim ve müziğin evrensel coşkusunu 

hissederek çeşitli koreografiler hazırlayacak ve temel dans figürleriyle 

dans tutkusunu birlikte yaşayacağız. Hazırladığımız gösterileri okulumuzun 

çeşitli etkinliklerinde sergileyeceğiz. 
 

ALMANCA KULÜBÜ: Günümüzde ikinci bir dilin değeri tartışılmaz bir 

gerçek. Kulübümüzün amaçları arasında farklı bir yabancı dilin varlığından haberdar olmalarını sağlamak, 

Almanca diline zevkli bir giriş yaptırmak ve öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek olacaktır. Bu doğrultuda 

da Almancayı sevdirmek adına eğlenceli aktiviteler ve Alman kültürü tanıma ile ilgili çeşitli etkinlikler 

planlanacaktır. Bu etkinliklerde öğrenciler aktif rol alarak Almanca konuşulan ülkeleri de daha yakından 

tanıma fırsatı bulacaklardır.  

 

 

YARATICI ATÖLYE: El becerilerimizi geliştirirken, yaratıcı ürünler ortaya 

çıkartıyoruz. Yaratıcı elleriyle yeni ürünler ortaya çıkarmak, eğlenirken öğrenmek 

isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.  

 

 

 

2019- 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

1. ve 2. SINIFLAR KULÜP TANITIMLARI 



FRANSIZCA KULÜBÜ: Kulübümüzün amacı oyunlarla, eğlenceli etkinliklerle Fransızca diline zevkli bir 

giriş yaptırmak ve Fransızcanın varlığından haberdar olmalarını sağlamaktır.  

 

ORFF- BEDEN PERKÜSYONU VE RİTİM- KULÜBÜ: Hem ritim zevki 

hem de ezgi. 

Orff çalgıları Ksilofonlar, Metalofonlar ve ritim çalgılarından 

oluşmuşlardır. Ünlü besteci Carl Orff bu çalgıları okul çağındaki 

öğrenciler için geliştirmiştir. Bu çalgılar ağaç ya da metal plakalara 

bagetlerle (küçük sopalar) vurularak çalınmaktadır. Orff çalgıları 

özellikle küçük yaş öğrencilerinin motor hareketlerine uygundur. Kişide 

ritim duygusunu, ezgisel işitmeyi geliştirir. Yapısının özelliği açısından 

mantıksal-matematiksel gelişimi destekler. 

Yılsonunda ilgi çekici bir konserin parçası olmak isteyen öğrencilerimizi              

                                                    bekliyoruz. 

 

SPORTİF OYUNLAR KULÜBÜ: Öğrencilerimize sporu sevdirirken yeteneklerini ön plana çıkartıp uygun 

kulüplere yönlendirmek temel amacımızdır. Bunun yanında fiziksel ve psikolojik açıdan gelişimlerini 

geliştirmek ve hayatları boyunca sporun içerisinde yer almalarını sağlamaktır. 

 

 

MİNİK MUCİTLER KULÜBÜ: Küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, 

problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola 

çıkarak çözümler bulmaya odaklı çalışmaları kapsamaktadır. İlk olarak 

her hafta konuya uygun  problem belirleniyor , çözümleme sürecinde 

öğrendiği konuları hatırlayıp, teknoloji, mühendislik ve resim  ile ilgili 

yeteneklerini kullanarak uygulamaya çeviriyor ve çözüme ulaşıyor (bu 

süreçte yeni bilgilerde öğreniyor) , böylece öğrenme de kalıcı hale 

geliyor.   
 

 

YARATICI ATÖLYE KULÜBÜ:      Yaratıcı düşünme, düşündüğünü uygulama, farklı malzemelerle özgün 

ürünler ortaya koyma, el becerilerini geliştirme, özgüven gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yapılacak 

çalışmaları kapsamaktadır. 

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.  

BALE KULÜBÜ : Gelişim çağındaki çocukların kas ve iskelet sistemini doğru 

yönde çalıştırarak; koordinasyon, duyarlılık, ritim duygusunu geliştirir. 

Çocuklarda takım ruhu ve özgüven gelişiminde önemli rol oynar. 

Öğrencilerimiz estetik duygu ve vücut esnekliği kazanarak, ritim ve 

hareketler arasındaki ilişkiyi fark edecekleri çalışmaları kapsamaktadır. 

 

 

 



KİTAP KURDU KULÜBÜ: Kitapların eğlenceli dünyasına girmeyi, kitap okuma 

sevgisi aşılamayı hedeflemektedir. Kitapların içindeki karakterleri 

canlandırmayı, yeni kapak tasarımlarını, afiş hazırlamayı kapsar. Küçük 

ipuçları ile tahminler yapılıp, farklı sonlar ile yaratıcılığı geliştirmeyi 

hedefler. Okunan kitapların farklı bakış açıları ile sonlandırılıp, canlandırma 

ile empati kurma becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır. 

 

YAP-BOZ-EĞLEN KULÜBÜ: Öğrencilerimizin yapboz parçalarını 

tasarlaması, bu parçaları bir araya getirerek kendi yapbozunu oluşturmasını 

temel alan bir kulüptür. Bir bütünü oluşturmak, karmaşık duran parçaları 

düzgün bir biçimde bir araya getirmek, zihinsel bir çaba göstermek, düşünmek 

ve çözüm bulmak gibi birçok farklı beceri ve sürece katkı sağlayacak eğlenceli 

bir sosyal kulüptür. 

 Kulübün ilerleyen haftalarında alternatif yapboz çalışmaları yapılarak, grup çalışması, 

işbirliğine yönelik adımlar atılacaktır. 

 

 

 

 

 

                                        

 

  

 

 


