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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.
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10. BALE        
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SU TOPU        

16. BUZ PATENİ        

17. AİKİ-JUDO        

18. TENİS        

19. VOLEYBOL        

20. BASKETBOL        

21. FUTBOL        

22. MASA TENİSİ        

23. İZCİLİK        

24. MUN CLUB           

25. MOVIE CLUB           

26. MODERN LANGUAGES FUN CLUB       
    

27. WORD SCHOLAR’S CUP CLUB           

28. SATRANÇ        

29. RESİM-SANATSAL TASARIM            

30. MODA TASARIMI           

31. SERAMİK     
      

32. SANAT ESERLERİNE YOLCULUK         

33. DOĞA DOSTLARIMIZ         

34. MATEMATİK KULÜBÜ           

35. RENJU        

36. BİLİŞİM VE KODLAMA        

37. STOP MOTION VE FİLM YAPMA     
      

38. ROBOTİK/KODLAMA        

39. GENÇ BİLİM İNSANLARI         

40. MAKER           

41. BASIN YAYIN        
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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.  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. 

 

 

3. 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. Her öğrencinin evinde enstürümanı olması 

esastır. Başarılı olmak için her gün düzenli olarak çalışmak gerekir. 

 

 

4. 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 ile sistemli bir eğitim ve öğretim programı uygulanarak, sol ve fa anahtarını 

birlikte okuma, sağ ve sol el koordinasyon, deşifre, yorumlama, sahne ve performans becerilerinin 

gelişimi hedeflenir. 1.Seviyeye ait alıştırmalar, ünite içindeki konularla uyum sağlayan başlangıç 

metotlarından seçilir. Her öğrencinin evinde enstürümanı olması esastır. Başarılı olmak için her gün 

düzenli olarak çalışmak gerekir. 
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5. 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 Gitar Eğitim metodu, Gitar ile ilgili Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden 

seçmeler uygulanır. Her öğrencinin evinde enstürümanı olması esastır. Başarılı olmak için her gün 

düzenli olarak çalışmak gerekir. 

 

 

6. STOP MOTION VE FİLM YAPMA 

 

Kategori : Bilişim Teknolojileri / Aktivite 

Seviye : 4. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 
  

Öğrencilerimiz; Senaryo yazma, farklı film teknikleri, film düzenleme programları eğitimi alarak, adım 

adım cektikleri fotoğraflardan filmler olusturacak, yaratıcılıklarını sınırsızca kullanabilecekleri  grup 

çalışmalarının bir parçası olacaklar. 

 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı 12 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

7. MUN CLUB 

Kategori : İngilizce / MUN konferansına katılım çalışmaları 

Seviye : 7. ve 8. 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.
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8.  RESİM-SANATSAL TASARIM 
 

Kategori : Görsel Sanatlar / Sergi 

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

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

1, 2. ve 3. 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 15 kişilik gruplar halinde çalışan öğrencilerin küçük yaşta dayanışma, işbirliği ve 

yardımlaşma gibi kavramları yaşayarak özümsemesi sağlanır.  

Etkinlik, her öğrencinin el becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, onlara kalıpların dışında düşünme 

becerisinin kazandırılmasında fayda sağlar. 
   

 

9. MODA TASARIMI 
 

Kategori : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye : 2.-3.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

2. ve 3. Sınıflara özel hazırlanan programıyla Moda Tasarımı Etkinliği öğrencilerin, düşünme, 

gözlemleme, estetik bakış açısı, tasarlama, gibi becerilerinin gelişmesini destekler. Tasarım 

kabiliyetlerini geliştirerek, kendi tişörtlerini boyamaları, eski kıyafetleri üzerine çeşitli malzemeler ile 

süsleme tasarım çalışmaları yapmaları amaçlanır. Çocukların hayal güçlerini geliştirici kullanım alanları 

yaratılır.  

Yeteneklerini ve becerilerini keşfedip onları yaratıcı tasarımlara dönüştürerek, tüketen değil üreten 

bireyler olmaları hedeflenir. 

 

 

10.  SANAT ESERLERİNE YOLCULUK 
 

Kategori : Görsel Sanatlar / Sergi 

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

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

 

5.6.7. sınıflar için özel olarak hazırlanan programıyla Sanat Eserlerine Yolculuk Etkinliğinde, 

öğrencilerimiz algılama, bilgilenme, düşünme, tasarlama ve yorumlama süreçlerinden geçerek tuval 

üzerine çalışmalarını gerçekleştirir. Kulübümüzde Türk ve Dünya sanatçılarının önemli eserleri incelenir 

ve bu eserlerden yola çıkılarak tuval üzerine birbirinden zevkli uygulama çalışmaları yapmak amaçlanır.  

Çalışmaların zaman zaman farklı malzemelerle de görsel açıdan zenginleştirilmesi sağlanır. Yıl 

içerisinde oluşturduğumuz bu çalışmaları, yıl sonunda sergileme imkanı bulacağız. 
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11.  SERAMİK 
 

Kategori : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye : 4.Sınıf (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

4. Sınıflar için özel olarak hazırlanan programıyla Seramik etkinliğinde, çocukların duygu ve 

düşüncelerini iki ve üç boyutlu yansıtması hedeflenir. Çocukta var olan yoğun enerjinin yararlı bir 

aktiviteye dönüşmesinin en kolay yolu sanat eğitimidir. Sanat eğitimi, çocuğa kil, seramik hamuru, 

çamur gibi malzemeleri kullanarak kendi gelişim basamaklarına uygun özgün çalışmalarını ortaya 

koyma fırsatı sağlar. Etkinlik aracılığıyla öğrencilerin doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının 

farkına varmaları sağlanır. Günlük hayatta kullanabilecekleri hatta hediye edebilecekleri estetik ve 

tasarımsal objeler üretmeleri amaçlanır. 

 

12.  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.



13. BALE 
 

Kategori : Spor / Gösteri Sanatları 
  

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. 

 

14. 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. 
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15. 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. 

 

 

16. ZUMBA 
 

Kategori : Spor / Gösteri Sanatları 

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

Çalışma Alanı : Dans Salonu 

 

İlk yıllarda latin aerobik olarak bilinen bu branş hip hop, African, Bollwood, jive, modern gibi tüm 

dünya dans türleriyle sentezlenerek Zumba ismiyle tüm dünyaya duyurulmuştur. Sosyal ve kişisel 

gelişime katkı gibi birçok konuda dans ile benzeşse de yapılma amacı konusunda birbirinden 

ayrılmaktadır. Dans ta yapılan figürün temel teknikleri ön planda tutulurken zumbada daha hareketli 

müziklerle spor yapmak hedeflenmektedir. Çalışmalarımızın amacı öğrencilerimizin özgüven, paylaşım, 

ritim, koordinasyon gelişimi ve vücut aktivite seviyelerini artırmaktır. 

 

 

17.  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.
  

 

18. 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. 
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19.  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.

 

20. VOLEYBOL 
 

Kategori : Spor / Yarışma 

Seviye : 2.-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.

 

21. BASKETBOL 
 

Kategori : Spor / Yarışma 

Seviye : 2.-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.
  

22. 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. 
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23.  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.



 

24.  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. 

 

 

25.  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 

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.
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26.  MATEMATİK KULÜBÜ 
 

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. Bu oyunların başında, dünyada satranç ve go kadar öneme sahip bir strateji oyunu olan 

Renju gelmektedir. Gomoku ardından Renju öğrenecek olan öğrencilerimiz turnuvalar için hazırlık 

yapacaktır.  

 Kulübe katılacak öğrenciler yapılacak sınav sonuçlarının matematik öğretmenleri tarafından 

değerlendirilmesi ile seçilecektir.

 

 

27.  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. 

 

 

28.  BİLİŞİM VE KODLAMA 
 

Kategori : Bilişim Teknolojileri / Aktivite 

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

Çalışma Alanı : Bilgisayar Laboratuvarı 

 

İLKOKUL: Sınıf seviyesine uygun seçilmiş programlarla çalışan , yeni teknolojileri tanıyan, 

internet uygulamalarını kullanan , dijital dünyaya hakim olacaklardır. 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı 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. 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı sınırlıdır. 
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29.  ROBOTİK  KODLAMA 
 

Kategori : Bilişim Teknolojileri / Aktivite 

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

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilerimiz; Algoritmik düşünce, kodlama adımları, kodlama programları, robotik kodlama hakkında 

eğitim alarak, robotlarını çeşitli kurallara göre çalışır şekilde kodlayabilecekleri ve çeşitli projeler 

üretebilecekleri grup çalışmalarına dahil olacaklar. 

 Bu etkinliğimizin kontenjanı sınırlıdır. 

 

30.  GENÇ BİLİM İNSANLARI 
 

Kategori : Fen Bilimleri / Aktivite 

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

Çalışma Alanı : Fen Bilimleri Laboratuvarı 

 

Fen bilimlerine meraklı öğrencilerin deney tasarlama, yürütme ve yorumlama becerilerini geliştirmek, 

tasarlanan ürünleri sergilemek bu kulübün amacıdır. Bu çalışmalar yürütülürken bir yandan bilimsel 

süreç basamakları izlenirken bir yandan da öğrencilerin yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarına fırsat 

verilir.   

 Bu etkinliğimizin kontenjanı sınırlıdır. Kulübe seçilecek öğrenciler sınav ile alınır. 

 

 

31. MAKER 
 

Kategori : Fen Bilimleri / Yarışma 

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

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilerimiz bu kulübü seçtikleri takdirde aşağıdaki amaçları ulaşabilme şansını yakalayacaklardır. 

Fen Bilimlerine karşı öğrencilerde merak ve ilgi uyandırılması, araştırma sürecini bilimsel okur 

yazarlıkla yönetebilmeyi hedeflemektedir. Bu kulüp  yaratıcılık, takım çalışması, verilen bir problemi 

çözümleyebilme ve zamanı verimli kullanma becerilerini geliştirmeyi  amaçlamaktadır. 

 Bu etkinliğimizin her bir sınıf seviyesinde kontenjanı 10 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

32. BASIN YAYIN 
 

Kategori : Türkçe 

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

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilerimizin görüş, seziş ve buluş ufuklarını güçlendirmeleri; düşünme, sorgulama, araştırma, 

iletişim, topluluk karşısında konuşma ve organizasyon becerilerini geliştirmeleri; iletişimde yayının 

önemini kavramaları hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kulübün amacı; öğrenci ve öğretmen 

çalışmalarından derlenen bir derginin çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda gazete, dergi ve kitap 

yazarlarıyla, alanlarında yetkin kişilerle röportajlar yapılması; dergide öğrencilerin çektikleri 

fotoğraflara ve çeşitli konularda tasarladıkları görsel içerikli çalışmalara yer verilmesi; gazete, dergi ve 

müzelere geziler düzenlenmesi; öğrenci ve öğretmenlerin farklı türlerde yazdıkları yazıların derlenmesi 

gibi pek çok çalışma yapılacaktır.   
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33. MOVIE CLUB 

 

Kategori  : İngilizce 

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

Çalışma Alanı : Derslik 

 

İngilizcenizi hem eğlenerek hem öğrenerek geliştirmek ister misiniz? İngilizce seyredeceğimiz filmleri 

beraber yorumlamaya, filmlerde geçen gramer yapı ve günlük dili öğrenmeye istekliyseniz sizi bu 

kulübe katılmaya davet ediyoruz .   

 

 

34. MODERN LANGUAGES CLUB 

 

Kategori  : İngilizce 

Seviye  :4.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Bu klüpte öğrenmekte olduğunuz Modern Dilde oyunlar oynayarak ve etkinlikler yaparak yabancı 

dilinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Yapacağımız etkinlikler düşünme becerilerimizi ve sosyal 

becerilerimizi geliştirmemize ve eğlenirken öğrenmemize fırsat tanıyacak. Bireysel ve takım 

yarışmaları, sınıf içi ve sınıf dışı aktiviteler, kelime ve cümle çalışmaları yapacağımız eğlenceli ve 

eğitici faaliyetlerden sadece bir kaçı. Bize katılmak ister misiniz? 

 

 

35. THE WORD SCHOLAR’S CLUB 

 

Kategori  : İngilizce 

Seviye   : 7.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

The World Scholar’s Cup dünyanın her yerinden öğrencilerin katıldığı uluslararası bir akademik 

programdır. İsminden de anlaşılacağı gibi geleceğin lider ve bilim insanlarını yetiştirme misyonu ile 

kurulmuştur .  

Her yıl yaklaşık 50 ülkeden 3500 öğrencinin katıldığı bu organizasyon geleneksel yapıda bir konferans 

ve akademik platformdan oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Hedef; katılımcıların güçlü yönlerini 

gösterme fırsatını yakalamaları ve yeni becerilerini de keşfetmelerini sağlamaktır. Klüp çalışmalarımız 

öğrencilerimizi her yıl başka bir ülkede yapılan bu uluslararası etkinliğe beceri ve bilgi birikimi olarak 

hazırlama odaklı çalışmalardır. Eğer İngilizcenizin dünya sorunlarının tartışıldığı ve yaratıcı çözümler 

arandığı bu platformda yeterli olacağını düşünüyorsanız bu kulüp sizin için doğru tercih olacaktır. 

 

36. ENGLISH FUN CLUB 

 

Kategori  : İngilizce 

Seviye   : 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

Bu klüpte İngilizce oyunlar oynayarak ve etkinlikler yaparak İngilizcemizi geliştirmenin yanı sıra 

düşünme becerilerimizi ve sosyal becerilerimizi de geliştiriyoruz. Bireysel ve takım yarışmaları, sınıf içi 

ve sınıf dışı aktiviteler, kelime ve cümle çalışmaları yapacağımız eğlenceli ve eğitici faaliyetlerden 

sadece bir kaçı. Bize katılmak ister misiniz? 
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37. YAN FÜLÜT 

 

Kategori  : Müzik 

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

  Çalışma Alanı  : Müzik Dersliği 

Yan Flüt M.Ö 900’lü yıllardan günümüze, çeşitli evrimler geçirerek gelmiştir. Dilsiz nefesli çalgılar 

içerisinde doğayı en güzel ifade eden çalgılardan biridir. Flüt çalmanın ilk kuralı nefestir. Doğru ve iyi 

nefes sesin daha kaliteli çıkmasını sağlar. Diyafram ile aldığımız nefesi kullanarak yapılacak 

egzersizler kalite ve gelişmeyi destekler. İçimizdeki duyguları, sevinçleri, hüzünleri karamsarlıktan 

uzak bir şekilde paylaşmanın en güzel araçlarından biridir Her öğrencinin evinde enstürümanı olması 

esastır. Başarılı olmak için her gün düzenli olarak çalışmak gerekir. 

 

 

38. PERKÜSYON 

 

Kategori  : Müzik 

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

Çalışma Alanı  : Müzik Dersliği 

Perküsyon tek bir müzik enstrümanı olmadığından çok çeşitli vurmalı müzik aletlerini kapsayan çalgı 

topluluğudur. Perküsyon dersinde çocuklara, ritim ile ilgili temel bilgiler verilerek müziği yaşamaya 

teşvik edilirler. Toplu olarak müzik yapma, paylaşma duygularını geliştirmek amaçlarından biridir. 

Vurmalı çalgıların kolay, eğlenceli ve öğretici olması çocukların  gelişimi bakımından oldukça 

önemlidir. Perküsyon çalgıları okul tarafından temin edilir ve müzik dersliğinde uygulamalar yapılır. 

 

 

39. BUZ PATENİ 

 

Kategori  : Beden Eğitimi Bölümü 

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

Çalışma Alanı : Buz Pateni Salonu 

Buz pateni sporunun tanıtılması, yaş grubuna bağlı olarak öğrencilere buz pateni tekniğinin verilmesi 

amaçlanır. Uygulanan programla; öne/geriye kayma, sıçrama, spiral, pivot, spin, çökme/kalkma, 

öne/geriye çapraz hazırlık çalışmaları yapılır. 
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 40.  AİKİ- JUDO 

 

Kategori  : Beden Eğitimi Bölümü 

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

Çalışma Alanı : Çok Amaçlı Salon 
 

Judo bir Japon savaş disiplin sanatı olmakla beraber aynı zamanda olimpik bir spor branşıdır. Ju, doğruluk ve 
nezaket, do ise  yol ve felsefe demektir. 

JUDO;  çocukların akıl, ruh ve beden bütünlüğüne katkı sağlar, kişisel gelişimi hızlandırır. 

Kişisel savunmayı ve refleksleri geliştirir; düşmeyi ve kendilerini fiziksel ve zihnen korumayı öğrenirler. 

Mükemmel bir duruş, mesafe ve doğru adımları atmayı öğrenirler. 

Egzersiz; yapılan hareket ve tekniklerle oldukça iyi bir beden gelişimi imkânı sunar. 

Disiplin; daha iyi olmak için mutlaka pratik yapmak gerekir ana fikriyle süreci disipline eder. 

Gücü kontrol etmek; Judo sporunda güç değil kontrol önemlidir.  Amaç karşısındakine zarar vermek değil, 

uyumlanarak atağı kontrol altına almaktır. Sporcular öğrendikleri teknikleri sadece dojoda uygular ve kendi 

güçlerine olan saygıyı arttırırlar.  

Cinsiyet eşitliği; Judoda yaş ve cinsiyet ayrımı yoktur. Farklı fiziksel özelliklere sahip bireyler bu sporu 

beraberce yapabilirler. 

 

41. RENJU 
 

Kategori : Matematik / Aktivite 

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

Çalışma Alanı : Matematik Odası ve derslikler 

 

Renju, dünyada satranç ve go kadar öneme sahip bir strateji oyunudur. RIF ( Uluslararası Renju 

Federasyonu ) üyesi eğitmenimizin  rehberlik edeceği bu çalışmalar; öğrencilerimizin   strateji  ve 

taktik geliştirme, planlama, analitik düşünme ve problem çözme  becerilerini  geliştirerek onları 

hayata hazırlayacaktır. 

  Bu etkinliğimizin kontenjanı 14 öğrenci ile sınırlıdır. 
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