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Öğrencilerimizin kendilerini tanıyabilmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilmeleri, planlı çalışma 

alışkanlığı edinebilmeleri, girişimci olabilmeleri, grup çalışmalarına katılabilmeleri ve aldıkları 

sorumlulukları yerine getirebilmeleri gibi olumlu tutum ve davranışları kazanabilmeleri amacıyla 

kendi tercihleri doğrultusunda 1. Sınıflarda haftada dört ders, diğer sınıflarda ise haftada iki ders olmak 

üzere sosyal etkinlik programı uygulanmaktadır. 

 Sosyal etkinliklerimiz 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7.sınıf öğrencileri için olup, her öğrenci seçtiği bir 

etkinlik alanında bir yıl boyunca etkinlik çalışmalarına devam eder. 

 Yaş gruplarına ya da öğrenci tercihlerine göre sosyal etkinlik alanları değişiklik gösterir. 

 Her sınıf seviyesinde öğrenci ve velinin seçimlerini kolaylaştıracak bilgileri içeren tanıtıcı 

sosyal etkinlik bilgilendirmeleri bu el kitabı aracılığı ile paylaşılmaktadır. 

 Dönem sonlarında öğrenci hakkındaki değerlendirmeleri içeren gelişim raporları, karne günü 

öğrencilere verilir. 

 Yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan kulüpler açılmayacaktır. Bu kulübü seçmiş olan öğrenciler 

diğer tercihlerine yerleştirilir. 

 Kulüpler, yıl boyunca devamlılığı olan programlara sahiptir. Dolayısıyla kulüp değişim 

talepleri hem öğrencilerimizin hem de kulüplerin verimliliğini olumsuz etkileyeceğinden 

değişime izin verilmeyecektir. 

 Yapılan yerleştirmelerin ardından kulüplerin öğrenci listeleri belirlenecek ve sizlerle 

paylaşılacaktır.  

 

 

 

ÖZEL MARMARA  
İLKOKULU VE ORTAOKULU 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
SOSYAL ETKİNLİK TANITIM EL KİTABI 



                                                                                                                                                    

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 
 

 

ÖZEL MARMARA İLKOKULU / ORTAOKULU 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

SOSYAL ETKİNLİK ALANLARI 
 

 

 

S.N ETKİNLİK ADI 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF

1 DRAMA

2 e-TWINNING CLUB

3 İNGİLİZCE DRAMA

4 ENGLISH FUN CLUB

5 STOP MOTION VE FİLM YAPMA

6 MUN CLUB

7 DESTINATION IMAGINATION CLUB

8 YOUNG WRITERS' CLUB

9 KEMAN

10 PİYANO-ORG

11 GİTAR

12 RESİM-SANATSAL  TASARIM

13 TAKI TASARIM

14 AHŞAP BOYAMA-SERAMİK OBJE SÜSLEME

15 MOZAİK

16 BEBEK TASARIM

17 HEYKEL

18 CİMNASTİK

19 BALE

20 HALK OYUNLARI

21 DANS

22 STEP

23 YÜZME

24 SU TOPU

25 TENİS

26 VOLEYBOL

27 BASKETBOL

28 FUTBOL

29 MASA TENİSİ

30 İZCİLİK

31 SATRANÇ

32 MATEMATİK 

33 DOĞA DOSTLARIMIZ

34 BİLİŞİM VE İNTERNET UYGULAMALARI

35 ROBOTİK / MAKER / KODLAMA

36 GENÇ BİLİM İNSANLARI

37 EKO OKULLAR

38 YARATICI YAZMA / OKUMA

39 BASIN / YAYIN 

40 SOSYAL YARDIMLAŞMA

41 KÜTÜPHANECİLİK
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1. DRAMA 

 

Kategori   : Türkçe / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Drama Dersliği 

 

Dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve 

iyimserlik duyguları yaratır. Etkinlik programında, oyun ve tiyatro teknikleri kullanılarak bir oyun 

metninin sahneye konulması çalışmalarıyla, öğrencinin kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili 

kurması ve geliştirmesi hedeflenir. Drama çalışmaları, öğrencinin sosyalleşmesine, kendini ifade etme 

gücünün gelişmesine, sorumluluk bilinci edinmesine, estetik anlayışın oluşmasına, yaratıcılık becerisi 

kazanmasına, dil ve anlatımının gelişmesine katkıda bulunur. 

 

2. E-TWINNING CLUB 

 

Kategori  : İngilizce / Proje çalışmaları 

Seviye   : 6. ve 7. sınıflar 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Katılan pek çok öğrencinin hayatında fark yaratan ve değişik tecrübeler kazanmasını sağlayan             

e-twinning kulübü, farklı ülkelerden öğrencilerle uluslararası bir platformda yaratıcı projelere katılarak 

karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz bir ortam sağlamaktadır. Online pek çok 

çalışmanın yapıldığı bu kulüp İngilizce iletişim kurmayı, bilgisayar ve sosyal medyayı kullanmayı 

seven öğrenciler için doğru bir seçim olabilir. 

 

3. İNGİLİZCE DRAMA 

 

Kategori  : İngilizce  / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 4.-5.-6. ve 7. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Sahnede olmayı seviyor ve yeteneğinize güveniyorsanız İngilizce Drama Kulübü sizin için doğru 

adres. Eğlenceli ve eğitsel çalışmalar yaptığımız bu kulüpte sene sonunda sergileyeceğimiz bir tiyatro 

oyununun provalarının yanı sıra, sinema ve tiyatro kültürü hakkında da bilgi sahibi olma şansını 

yakalayacaksınız. 

 

4. ENGLISH FUN CLUB 
 

Kategori   : İngilizce / Aktivite 

Seviye   : 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

İngilizceyi öğrenirken eğleneceğiniz, eğlenirken de öğreneceğiniz bu kulübün çalışmaları arasında 

İngilizce kart oyunları, karaoke, online dil oyunları, yarışmalar, bulmaca ve bilmeceler, tekerlemeler, 

karikatür gibi etkinlikler yer almaktadır.  Bizimle eğlenmek ister misiniz ????? 

 

5. STOP MOTION VE FİLM YAPMA 
 

Kategori   : Bilişim Teknolojileri / Aktivite 

Seviye   : 4. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı  : Derslik 
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Öğrencilerimiz; Stop Motion tekniği ile farklı materyallerden ürettikleri nesneleri kullanarak, 

yazdıkları hikâyenin animasyon filmini oluşturacaklar. Bu eğlenceli süreçte dekor, seslendirme, 

animasyon, montaj adımlarını öğrenecekler. Farklı film yapım tekniklerini kavrayıp farklı programlar 

kullanarak kısa filmler oluşturacaklar.  

  Bu etkinliğimizin kontenjanı 20 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

6. MUN CLUB 
 

Kategori   : İngilizce / MUN konferansına katılım çalışmaları 

Seviye   : 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

MUN (Model United Nations) ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin dünyamızın sivil, siyasal ve 

çevresel sorunlarını öğrenmek ve bu sorunlara çözüm üretebilmek için delege olarak yetiştirildiği 

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bir simülasyonudur. 

MUN Kulüp öğrencilerimiz dünyamızda yaşanan sorunları araştırarak bilgiye ulaşma, sentezleme, 

muhakeme etme, çözüm üretebilme gibi becerilerini geliştirir. Yurt içi ve yurt dışı katıldıkları 

konferanslarda ise sunum ve münazara becerilerini geliştirirken, farklı ülke ve eğitim kurumlarından 

öğrencilerle iletişime geçerek sosyal becerilerini de geliştirirler. 

 MUN Kulüpte yer alacak öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin yeterli olması gerekmektedir. 

Bu nedenle etkinliği seçen öğrencilerimize eğitim yılı başlangıcında yeterliliklerini ölçmek 

amacıyla bir yazılı anlatım sınavı uygulanacaktır. 

 Kulüp öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı konferanslara katılımının eğitim yılı başlangıcında 

aile tarafından onaylanması önemlidir. 

 Öğrencilerin çalışmaları sağlıklı yürütebilmeleri adına etkinlik günü okula kendi laptopları ile 

gelmeleri gerekmektedir. Bu etkinliğe katılacak öğrenciler İngilizce öğretmenlerinden oluşan 

MUN komitesi tarafından değerlendirilip seçilecektir. Genel kültür, İngilizce dil becerilerini 

kullanmada yeterlilik ve sunum becerilerinin yüksek olması göz önünde bulundurulacak 

kriterlerdir. 

 

7. DESTINATION IMAGINATION CLUB 

 

Kategori   : İngilizce / Aktivite 

Seviye   : 5.-6. ve 7. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Eğer takım çalışmasını, yaratıcılığınızı kullanarak problem çözmeyi seviyor ve bunları projeler, fikirler 

üreterek yapmak istiyorsanız sizin için doğru kulüp Destination Imagination kulübü. DI kulübünün bir 

üyesi olabilmek ve okulumuzu yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda temsil edebilmek için kendine Fen 

Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve sanat alanlarında güvenen öğrenciler arıyoruz. 

 

8. YOUNG WRITERS' CLUB 

 

Kategori   : İngilizce / Aktivite 

Seviye   : 5. ve 6. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Yazmak bazılarımız için bir tutku ve kendimizi ifade etmenin en güzel yolu. Young Writers’ Club 

öğrencilerimizin İngilizce yaratıcı yazma tekniklerini öğrenecekleri, sene sonunda bir ürün dosyasına 

sahip olup bunu aile ve arkadaşları ile paylaşabilecekleri, ünlü yazarları ve hikâyelerini okuyup ilham 



                                                                                                                                                    

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 
 

alabilecekleri bir kulüp. Bazen İngilizce bir şiir bazen kısa bir tiyatro oyunu yazmak isteyenler, sizleri 

bu kulübe bekliyoruz. 

 

9. KEMAN 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Yaylı Sazlar Ana Sanat Dalına ait olan Kemanı tanıma, kemanı doğru pozisyonda tutma, boş tellerde 

değişik yay çalışmaları, boş tellerde piyano eşliğiyle ezgisel ve ritimsel uyum çalışmaları ile sistemli 

bir eğitim ve öğretim programı uygulanarak hedefe ulaşılır. 

 

10. PİYANO-ORG 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Sağ ve sol el için ayrı ayrı hazırlanmış alıştırmalar, eserlere hazırlayıcı teknik çalışmalar,   seçilen 

literatür, dizi çalışmaları ve tonalizasyon çalışmaları ile sistemli bir eğitim ve öğretim programı 

uygulanarak, Sol ve fa anahtarını birlikte okuma, sağ ve sol el koordinasyon, deşifre, yorumlama 

(icra), sahne ve performans becerilerinin gelişimi hedeflenir. 1.Seviyeye ait alıştırmalar, ünite içindeki 

konularla uyum sağlayan başlangıç metotlarından seçilir.  

 

11. GİTAR 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Klasik gitarı tanıma, tutuş ve tutuş pozisyonunu kavrama. Boş telleri tanıma. Gitarda temel notaların 

yerlerini kavrama. Arpej çalışmaları. Sağ el, sol el etüt çalışmaları. Çalma seviyesine uygun klasik 

parçalar. Arenas - Ahmet Saçan Gitar Eğitim metodu Gitar ile ilgili Türk müziği ve evrensel müzik 

eserlerinden seçmeler. 

 

12. RESİM-SANATSAL TASARIM 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik Resim ve Sanatsal Tasarım Etkinliği'nde, Görsel 

Sanatlar dersinde verilen temel eğitime ek olarak, öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirmek ve 

somutlaştırmak adına çeşitli malzeme ve tekniklerle iki ve üç boyutlu çalışmalar yapılır. Eğitmenler 

eşliğinde yapılan bu çalışmalarla estetik duyarlılık kazandırılan öğrencilerin, sanata saygı duyan ve 

değişik şekillerde sanatı hayatının tümüne entegre edebilen bireyler olarak hayata hazırlanması 

hedeflenir. Etkinlik kapsamında 10 kişilik gruplar halinde çalışan öğrencilerin küçük yaşta dayanışma, 

işbirliği ve yardımlaşma gibi kavramları yaşayarak özümsemesi sağlanır. Etkinlik, her öğrencinin el 
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becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, onlara kalıpların dışında düşünme becerisinin 

kazandırılmasında fayda sağlar. 

 

13. TAKI TASARIM 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 3.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Üçüncü sınıflara özel hazırlanan programıyla Takı Tasarımı Etkinliğinde öğrencilere "uzun-kısa", 

"büyük-küçük" ve "kalın-ince" gibi kavramların ilişkisi ile renk uyumu estetik anlamda derinlemesine 

incelenir. Değişik malzemeler arasında ilişki kurularak, bu malzemelerin alışılagelmiş kullanımları 

dışında çocukların hayal güçlerini geliştirici kullanım alanları yaratılır. Etkinlik aracılığıyla 

öğrencilerin çevrelerinde bulunan nesnelerin görünümlerini şekil ve renk uyumu içerisinde 

değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır. Renkleri karıştırarak renk zenginliğini 

keşfetmeleri konusunda cesaretlendirilen öğrenciler bu bilgileriyle birlikte biçim ve nesne ilişkilerini 

de bir arada kullanmayı öğrenir. 

 

14. AHŞAP BOYAMA-SERAMİK OBJE SÜSLEME 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 2.-5.-6. ve 7. Sınıf (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

İLKOKULU: İkinci sınıflara yönelik Ahşap-Seramik-Obje Süsleme Etkinliği'nde öğrencilere 

temel sanat eğitiminin yanı sıra çeşitli nesnelerle birlikte ahşap ve seramik gibi objeler süslenerek 

günlük hayatta kullanılabilecek estetik materyallere dönüştürme çalışmaları yaptırılır. Etkinliğin 

amacı, öğrencilerin doku kavramını yakından tanımalarını ve çalışmalarında 'uzun-kısa', 'büyük-

küçük', 'kalın-ince' gibi unsurları kullanarak çeşitli yüzeylerde değişik malzemelerle farklı doku 

çalışmaları yapmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin sınırsız hayal dünyalarını, duygu ve düşüncelerini 3 

boyutlu olarak yansıtabilmelerine olanak sağlayan etkinlikte, öğrencilerin dayanışma ve işbirliği gibi 

kavramları atölye içinde öğretilmesi hedeflenir. 

 

ORTAOKUL: Beşinci, altıncı ve yedinci sınıflara yönelik Ahşap-Seramik-Obje Süsleme 

Etkinliği'nde öğrencilere temel sanat eğitiminin yanı sıra çeşitli nesnelerle birlikte ahşap ve seramik 

gibi objeler süslenerek günlük hayatta kullanılabilecek estetik materyallere dönüştürme çalışmaları 

yaptırılır. Öğrencilerin sınırsız hayal dünyalarını, duygu ve düşüncelerini 3 boyutlu olarak 

yansıtabilmelerine olanak sağlayan etkinlikte, öğrencilerin dayanışma ve işbirliği gibi kavramları 

atölye içinde öğretilmesi hedeflenir. Farklı malzeme ve teknikleri bir araya getiren etkinlik sayesinde 

öğrencilerin yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunun farkına varmaları sağlanır ve 

duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. 

 

15. MOZAİK 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 4.Sınıf (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Dördüncü sınıflara özel hazırlanan programıyla Mozaik Etkinliğinde öğrencilere değişik malzemeler 

ile parça ve bütün arasında ilişki kurularak, bu malzemelerin alışılagelmiş kullanımları dışında 



                                                                                                                                                    

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 
 

çocukların hayal güçlerini geliştirici kullanım alanları yaratılır. Etkinlik aracılığıyla öğrencilerin 

çevrelerinde bulunan nesnelerin görünümlerini şekil ve renk, parça ve bütün, küçük ve büyük, uyumu 

içerisinde değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır. Günlük hayatta kullanabilecekleri hatta 

hediye edebilecekleri estetik ve tasarımsal objeler üretmeleri sağlanır. 

 

16. BEBEK TASARIM 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 4.Sınıf (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Dördüncü sınıflara özel hazırlanan programıyla Bebek Tasarımı Etkinliğinde öğrencilere çeşitli 

malzemeler ile tasarım, büyük-küçük, estetik, renk uyumu gibi kavramların ilişkisi ile sanatsal 

anlamda kendilerini ifade edebilecekleri tasarımlar yaptırılır. Değişik malzemeler arasında ilişki 

kurularak, bu malzemelerin alışılagelmiş kullanımları dışında çocukların hayal güçlerini geliştirici 

kullanım alanları yaratılır. Özgüven ile kendilerine ait bir eser üretme konusunda cesaretlendirilen 

öğrenciler bu bilgileriyle birlikte biçim ve nesne ilişkilerini de bir arada kullanmayı öğrenir. 

 

17. HEYKEL 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Beşinci, altıncı ve yedinci sınıflara için özel olarak hazırlanan programıyla Heykel etkinliği, çocukların 

duygu ve düşüncelerini 3 boyutlu kompleks şekillerle yansıtması hedeflenir. Etkinlik aracılığıyla 

öğrencilerin doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varmaları sağlanır. Akla 

gelebilecek tüm malzemelerin heykel yapımında kullanılabilmesi hedeflenir. 

Etkinlik sayesinde öğrencilerin çevrelerindeki örneklerden yola çıkarak merkezi ve simetrik dengeyi 

fark etmeleri, üç boyutlu geometrik biçimlerle inşa yapmaya başlayarak tasarımlarını geliştirmeleri, 

çevrelerindeki biçim zıtlıklarını farketmeleri hedeflenir. 

 

18. CİMNASTİK 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Cimnastik Salonu 

 

Vücudun esneklik, çeviklik ve kontrolüne dayanan, vücudu geliştirip güzelleştiren,  güçlü ve dayanıklı 

kılan, beden ve ruh yapısının koordinasyonunu sağlayan, yarışma ve gösteri niteliğinde de 

uygulanabilen sistematik hareketler bütünlüğü olan bir spor dalıdır. Uygulanan programla, öğrencilerin 

özgüvenli, girişken ve sorumluluk alabilen bireyler olmalarını sağlamanın yanı sıra, vücut yapılarını 

geliştirmek ve güçlendirmek, düzgün bir postür (duruş) kazandırmak hedeflenir. Gösterilerde, yer 

cimnastiği temel hareketlerinden olan öne – geriye - açık bacak taklalar, çember hareketi, öne geriye 

köprüler ve kartvil hareketlerinden oluşturulan koreografilere yer verilir. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

19. BALE 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 
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Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Bale Salonu 

 

Müzik ve dansı estetik öğelerle birleştiren bir sanat dalıdır. Uygulanan programla, öğrencilere baleyi 

tanımaları, yaş gruplarına göre temel bale hareketlerini öğrenmeleri, vücut esnekliğinin, estetik ve 

ritim duygusunun,  otokontrol ve özgüven yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenir.  

 

20. HALK OYUNLARI 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Halk Oyunları Dersliği 

 

Öğrencilerde halk oyunlarına ilgi uyandırmanın yanı sıra,  oynayacakları yörelerle ilgili bilgi 

edinmeleri ve ekip çalışmasına uyum gösterebilme becerisi kazanmaları hedeflenir. Uygulanan 

program, öğrencilerin özgüven gelişimlerine ve sorumluluk bilinci kazanmalarına destek olur. 

 

21. DANS 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Dans Salonu 

 

Öğrencilerin sanat zevkini geliştirerek sosyal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacı ile müzik 

eşliğinde yapılan bir spor türüdür. Çalışmalarımızın amacı; özgüven, paylaşım, kendini ifade etme, 

yeteneklerini geliştirme, beden dili ile kendi bedenini tanımayı ve doğru kullanmayı öğretmek rahat bir 

ortamda yaratıcılığını ortaya çıkartma ve gelişmesini sağlamaktır. 

 

22. STEP 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Step Dersliği 

 

Belli yükseklikteki bir platform üzerinde değişik adımlarla müzik eşliğinde yapılan, kardiyovasküler 

sisteme faydalı, vücut esnekliği ve çevikliğini arttıran, ritim duygusu ve koordinasyonunu geliştiren, 

ruhsal zihinsel canlılık kazandıran bir spor türüdür. Uygulanan programla, öğrencinin bedensel güç, 

esneklik, çeviklik, ritim duygusu ve koordinasyon gelişimi ile birlikte dayanıklılığını arttırmak kontrol 

yeteneğini geliştirmek hedeflenir. 

 

23. YÜZME 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Yüzme Havuzu 

 

Yüzme, öğrencinin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde etkili olan bir spor dalıdır. Öğrencilerin 

seviyelerine göre, serbest ve sırtüstü tekniklerde temel hareketlerin öğretilmesi ve geliştirilmesi 

hedeflenir. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 
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24. SU TOPU 

 

Kategori   : Spor / Aktivite 

Seviye   : 4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Erkek) 

Çalışma Alanı : Yüzme Havuzu 

 

Su topu iki takım arasında belirlenmiş kurallar çerçevesinde centilmenlik sınırları içinde, el ile suda 

oynanan bir takım oyunudur. Ulaşılmak istenen öncelikli hedef; öğrencilerimize su topu sporunu 

sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmaktır. Su topu sporuna özgü temel teknik ve taktik çalışmalarla 

öğrencinin etkinliklere katılımı ile reaksiyon-yüzme-koordinasyon gibi yeteneklerinin geliştirilmesi 

temel alınmaktadır. 

 

25. TENİS 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Tenis Kortları 

 

Tenis ile öğrencilerin sosyal bir çevre içerisinde temel tenis tekniklerini öğrenerek, yaşam boyu spor 

yapma alışkanlığını kazanabilmeleri ve el-göz koordinasyonunun geliştirilmesi hedeflenir. Başlangıç 

seviyesindeki öğrencilerle, forehand ve backhand vuruşları, mini saha tenis oynayabilen öğrencilerle, 

oyun kurallarının öğrenilmesi ve servis vuruşu çalışmaları yapılır. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

26. VOLEYBOL 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Spor Salonu 

 

Öğrencilere voleybolu sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmanın yanı sıra voleybol oyununa özgü,  

parmak pas, manşet pas ve servis gibi temel teknik çalışmalar yapılır. Uygulanan program öğrencinin, 

disiplin duygusunun gelişmesine, mücadele ve rekabet gücünün artmasına, takım ruhu ve spor ahlakına 

sahip bireyler olarak yetişmesine aracı olur.   

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

27. BASKETBOL 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 3.-4.-5.-6. ve 7. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Spor Salonu 

 

Öğrencilere basketbolu sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmak,  statik ve dinamik denge çalışmaları 

yaparak öğrencinin reaksiyon yeteneğini geliştirmek hedeflenir. Uygulanan program, basketbol 

topunun ön planda olduğu top tutma, pas, top sürme gibi temel teknik çalışmaların yanında öğrencinin, 

disiplin duygusunun gelişmesine, mücadele ve rekabet gücünün artmasına, takım ruhu ve spor ahlakına 

sahip bireyler olarak yetişmesine aracı olur.   

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 
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28. FUTBOL 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Erkek) 

Çalışma Alanı : Futbol Sahası 

 

Öğrencilere futbolu sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmak, öğrencinin reaksiyon yeteneğini geliştirmek 

hedeflenir. Uygulanan program, futbol topunun ön planda olduğu pas, top sürme, top sektirme, şut, 

statik ve dinamik denge gibi temel teknik çalışmaların yanında öğrencinin, disiplin duygusunun 

gelişmesine, mücadele ve rekabet gücünün artmasına, takım ruhu ve spor ahlakına sahip bireyler 

olarak yetişmesine aracı olur.   

 

29. MASA TENİSİ 

 

Kategori   : Spor / Yarışma  

Seviye   : 3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Masa Tenisi Salonu 

 

Masa tenisi etkinliklerinde hedefimiz; öğrencilerimize masa tenisi oyununu sevdirmek, ilgi ve istek 

uyandırarak,  masa tenisi oyununa özgü temel teknik ve taktik çalışmalarına aktif katılımlarını 

sağlamaktır. Yıl boyunca; reaksiyon-dikkat-koordinasyon yeteneğinin geliştirildiği temel vuruş 

tekniklerinin (blok, chop, şut, forehand, backhand) ön planda olduğu teknik çalışmaların yapılması 

hedeflenmektedir. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

30. İZCİLİK 

 

Kategori   : Spor / Doğa 

Seviye   : 4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

İzcilik eğitimi yoluyla çocuklarımızda; kendine güvenme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, 

sorumluluk sahibi olma, sorumluluklarını yerine getirme, tertip ve düzen alışkanlığı, zamanı iyi 

kullanabilme, yardımlaşma, iş birliği, kendini ve başkalarını tanıma,  çevreyle uygun sosyal ilişkiler 

kurma,  doğal ortamda yaşama, çevreyi tanıma ve farklılıkları fark etme, doğal çevreye saygı duyma 

ve doğal çevreyi tehdit eden hareketlere karşı çıkma, doğayı koruma bilinci kazanma,  topluma hizmet 

konusundaki çalışmalara katılma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme gibi davranışları kazandırmayı 

hedeflemektedir. İzcilik; temel prensipleri, andı, türesi, parolası, metodu vb. kendine özgü sistemi ile 

çocuk ve gençlerin eğitilmelerine, iyi insan, iyi vatandaş olmalarına eşsiz bir destek sağlayabilir. 

 

31. SATRANÇ 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 1.-2.-3.ve 4.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Satranç Dersliği 

 

Satranç, her yeni hamlenin yeni bir durum oluşturduğu, böylece yeni seçeneklerin ve olasılıkların 

oluştuğu, insanın en temel etkinliği olan ‘düşünce’ üzerine kurulmuş, zihinsel beceriyi destekleyen, 

analiz gücüne katkıda bulunan, bireyi sosyalleştiren ve öğrencilerin sorumluluklarının gelişmesine 

yardımcı olarak özgüvenlerini arttıran bir olgudur.    Uygulanan program, öğrencilerin yaş ve gelişim 
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düzeylerine göre, temel satranç kurallarını iyi öğrenmiş, oyuna nasıl başlanması gerektiğini bilen, 

oyunun diğer aşamalarında izlenmesi gereken yolları kavramış ve bunları uygularken doğru 

düşünebilecek bilgi ve becerileri kazanmış, neden-sonuç ilişkisi içerisinde seçenekler üreten bir satranç 

oyuncusu olmasına yardımcı olmayı hedefler. 

 Yetenekli olan öğrenciler satranç takımlarına seçilirler. 

 

32. MATEMATİK 

 

Kategori   : Matematik / Aktivite 

Seviye   : 6. ve 7. Sınıflar  

Çalışma Alanı  : Derslikler ve Matematik odası 

 

Matematiğe ilgisi ve yeteneği olan, öğrenmeye açık öğrencilerimizle analitik düşünme becerilerini 

geliştirerek matematiğin daha ‘’ileri’’ konularının kapısını aralamak istiyoruz. Amacımız; bu 

çalışmaya katılan öğrencilerin var olan potansiyellerini açığa çıkarmak ve matematiksel ufkunu 

genişletmektir. Aynı zamanda öğrencilerimizin ulusal matematik yarışmalarına hazırlanmalarına 

destek olmak ve farklı proje çalışmalarında kendi projeleri için ihtiyaç duyacakları teorik desteği 

sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda teorik bilginin yanı sıra öğrencilerin dikkatlerini geliştirmek için, 

mantıksal düşünmeye, ilişki kurmaya ve doğru karar vermeye yönelik oyunlarla alıştırmalar 

yapılacaktır.  

 Kulübe katılacak öğrenciler yapılacak sınav sonuçlarının matematik öğretmenleri tarafından 

değerlendirilmesi ile seçilecektir.  

 

33. DOĞA DOSTLARIMIZ 

 

Kategori  : Fen Bilimleri / Aktivite 

Seviye   : 5. ve 6. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak ve profesyonel eğitmenler tarafından verilecek olan eğitim 

ile merak uyandırmak, belli aralıklarla Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yapılacak olan 

etkinliklerle bu eğitimi pekiştirmek ve bu konuda becerilerini geliştirmek. 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı 15 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

34. BİLİŞİM VE İNTERNET UYGULAMALARI 

 

Kategori   : Bilişim Teknolojileri / Aktivite 

Seviye   : 2.-3.-4.-5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı  : Bilgisayar Laboratuvarı 

 

İLKOKUL: Sınıf seviyesine uygun seçilmiş uygulamalarla,  yeni teknolojileri (Sanal Gerçeklik, 

Arttırılmış Gerçeklik, Kodlama vb.) tanıyan,  İnternet uygulamalarıyla dijital ve somut ürünler 

tasarlayan öğrencilerimiz, hem eğlenecek hem de 21.yüzyılın dijital vatandaşlık yetilerine sahip 

olacaktır. 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı 20 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

ORTAOKUL: Öğrencilerimiz ile, Masaüstü yayıncılık, Photoshop, flash animasyon, film yapımı, 

kodlama, web tasarımı hakkında bilgilenerek projeler yapmak hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz bu 

etkinlikte farklı internet uygulamaları ve yeni teknolojilerle tanışma, okullar arası yarışma projelerine 

katılım için çalışmalar yapma fırsatı bulacaklar.  
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 Bu etkinliğimizin kontenjanı 20 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

35. ROBOTİK / KODLAMA / MAKER 

 

Kategori   : Bilişim Teknolojileri / Aktivite 

Seviye   : 5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı  : Derslik 

 

Öğrencilerimiz; Robotik - kodlama eğitimi alarak robot setleriyle robot yaparak programlama,3d Print 

teknolojisi ile tanışma /tasarım yapma ve maker projeleri ile birer MAKER olma yolunda, grup 

çalışmalarının bir parçası olacaklar.  

 Bu etkinliğimizin kontenjanı 15 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

36. GENÇ BİLİM İNSANLARI 

 

Kategori   : Fen Bilimleri / Aktivite 

Seviye   : 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı  : Fen Bilimleri Laboratuvarı 

 

Öğrencilerimiz bu kulübü seçtikleri takdirde aşağıdaki amaçları ulaşabilme şansını yakalayacaklardır. 

Fen Bilimlerine karşı öğrencilerde merak ve ilgi uyandırmak, araştırma becerilerini geliştirmek, 

yaratıcı yönlerini ortaya çıkararak yaşamda kullanılmasını sağlamak, ulusal platformdaki proje 

yarışmaları için özgün fikir oluşturmak, bu projeleri sunarak kendi gelişimlerini tamamlamak üzere 

oluşturulan bir kulüptür. (Bilimsel bakış açısı kazanan öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.) 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı 10 öğrenci ile sınırlıdır. Kulübe seçilecek öğrenciler sınav ile 

alınacaktır. 

 

37. EKO OKULLAR 

 

Kategori   : Fen Bilimleri / Yarışma  

Seviye   : 6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı  : Derslik  

 

Eko-Okul kulübümüz; çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için 

uygulanan program içeriğiyle oluşturulmuş bir kulüptür. Katılımcı yaklaşımıyla kulüpteki öğrenciler 

hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum 

kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. 

Toplumsal gelişimin her alanına katkıda bulunmak için yurtiçi ortaklarla çeşitli projeler 

gerçekleştirerek okul ortamında sosyal sorumluluk duyarlılığının arttırılması amaçlanmaktadır. 

Bu kulübü seçen öğrenciler yaptıkları çalışmalar sonucunda yeşil bayrak ile ödüllendirilirler. Bir eko 

etiket olan bu bayrak için çalışmaya gönüllü olan öğrencileri bekliyoruz. 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı 10 öğrenci ile sınırlıdır.  Kulübe katılacak öğrenciler yapılacak 

sınavla alınacaktır.      

 

38. YARATICI YAZMA VE OKUMA 

 

Kategori   : Türkçe  

Seviye   : 5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek)  

Çalışma Alanı  : Derslik 
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Öğrencilerin düşünme becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeyi, sözcük dağarcıklarını 

zenginleştirmeyi amaç edinip farklı türlerde yaratıcı yazılar yazmalarını, ana dillerini kurallara uygun 

kullanma becerisini güçlendirmelerini, özgün yazılar yazabilme başarısını tatmalarını sağlamak 

hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kulüp çalışmaları kapsamında okunan kitaplar ve izlenen 

filmlerle ilgili etkinlikler ve afiş tasarlama; karikatür tasarlama ve yorumlama; yazar, şair ve 

karikatüristlerle söyleşiler; kitap seslendirme çalışmaları; yayınevleri, kütüphaneler, yazarların müze 

evlerine düzenlenen geziler gibi pek çok eğlenceli çalışma yapılacaktır.  

 

39. BASIN / YAYIN 

 

Kategori   : Türkçe  

Seviye   : 5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek)  

Çalışma Alanı  : Derslik 

 

Öğrencilerimizin yaşayan Türkçemizi doğru ve güzel kullanmaları, bunu bir yaşam ilkesi haline 

getirmeleri; düşünme, sorgulama, araştırma, iletişim becerilerini geliştirmeleri; yorum yapabilme ve 

yazma eylemini dilin kurallarına göre gerçekleştirebilmeleri; görüş, seziş ve buluş ufuklarını 

güçlendirmeleri; topluluk karşısında konuşma ve organizasyon becerilerini geliştirmeleri; iletişimde 

yayının önemini kavramaları hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kulübün etkinlikleri arasında 

öğrenci çalışmalarından derlenen bir derginin çıkarılması; dönem başında belirlenen gazete, dergi ve 

kitap yazarlarıyla röportajlar yapılması, öğrencilerin çektikleri fotoğraf ve çeşitli konularda 

tasarladıkları görsel içerikli çalışmalara yer verilmesi, gazete ve dergilere gezi düzenlenmesi, 

öğrencilerin farklı türlerde yazdıkları yazıların derlenmesi gibi pek çok eğlenceli çalışma yapılacaktır.  

 

40. SOSYAL YARDIMLAŞMA 

 

Kategori   : Türkçe  

Seviye   : 5.-6. ve 7.Sınıflar (Kız-Erkek)  

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek ve insancıl bir duyarlılık kazandırmak, sosyal 

sorumluluk alanında yapılan çalışmalarla  'sürdürülebilir' bir dünya için daha duyarlı bir toplum 

oluşmasına katkı sağlamak,  hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla 

çeşitli projeler yürütülecektir. Uygulamalar sırasında planlı çalışmanın, çalışma basamaklarını doğru 

oluşturmanın önemi kavratılarak, aynı zamanda, gönüllü birliktelikten doğan gücün farkına varmak 

hedeflenmektedir. Sosyal Sorumluluk Kulübü’nde, toplumsal iletişimi güçlendirmek, toplumsal 

sorumluluk kazandırmak ve inisiyatif kullanma cesaretini artırmak amacıyla maddi imkânları kısıtlı 

okulların kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası düzenlemek, oyuncak toplama kampanyası 

düzenlemek, maddi koşulları yetersiz öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımları planlamak, huzurevi ve 

kimsesiz çocuklar yurtlarına, engelliler okullarına ziyaretler yapmak gibi pek çok çalışma yapılacaktır. 

41. KÜTÜPHANECİLİK 

 

Kategori   : Türkçe  

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5.-6. ve 7. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Okul Kütüphanesi 
 

Öğrencilere kitap okuma sevgisi kazandırarak edebiyat eserlerine estetik açıdan bakmasını sağlamayı 

amaçlar. Öğrencilerin okul kütüphanesini sevmesini, okuma alışkanlığı kazanmasını, yaşam boyu 

öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmasını, sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmesini hedefler.  


