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 Eğitimin en temel amacı, öğrencilere birey olma niteliklerini

kazandırmak ve bu bireyleri hayata hazırlamaktır. Sosyal etkinlik

kulüpleri eğitimin bu temel amacını destekleyen en önemli

uygulamalardan biridir.

 Sosyal etkinlik kulüpleri öğrencide özgüven ve sorumluluk

duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî,

manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik

bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılan

çalışmaları kapsamaktadır.

    1. sınıf öğrencilerimiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı boyunca

kitapçık içerisinde yer alan 9 farklı kulübe, rotasyonlu olarak

dörder hafta süreyle katılacak ve böylece farklı alanlarda çalışma

fırsatı bulacaklardır.

     Öğrencilerimize, keyifli ve verimli kulüp faaliyetleri dileriz.

*1. Sınıfların Kulüp Tarih ve Saatleri 

Salı günleri - 6 ve 7. ders (12.50-14.20)

 



Mayo ( Kız öğrenciler için tek parça mayo)
Bone (Zorunludur ve kullanılacak bone silikon olması önemlidir. )
Terlik (Kaymaz özellikli)
Havlu
Gözlük ( İsteğe bağlı )
Islakları koyabilecekleri yedek torbaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

   Ülkemizde her geçen gün artan başarılarla gelişmekte olan yüzme branşı, her
yaş grubunda yoğun ilginin gösterildiği bir spor dalıdır.

   Amacımız okulumuzun yarı olimpik yüzme havuzunda, yüzme bilen ve yüzmeyi
seven öğrencilerimizle insanın temel hareket güdüsü olan yüzme sporunu
teknik açıdan bulundukları seviyeden daha ileri bir noktaya taşımaktır

    Kulübe gelirken

   Tüm malzemelerimizin bir çanta içinde getirilmesini ve mümkün olan tüm
malzemelere silinmez özellikli kalem ile öğrencinin adı ve soyadının yazılmasını
önemle rica ederiz.

Öğretmenler: Tülay Özgül - Seda Sakallar
Çalışma Yeri: Yüzme Havuzu

YÜZME



 Okul eşofmanları
 Okul spor tişörtü
 Siyah diz altı tayt, erkekler için şort
 Spor ayakkabı
 Yedek, atlet, tişört, iç çamaşırı, çoraba ihtiyaç duyulmaktadır.

  Kulübümüzün amacı, her seviyeden öğrencimizi jimnastikle buluşturarak
eğlenceli ve samimi bir çalışma ortamında mutlak bir düzen çerçevesinde
yapılacak çalışmalarla hem kendilerini ve hem de yeteneklerini keşfetmelerini
sağlamaktır. Ayrıca jimnastik branşı bedensel faaliyetlerin katkısı ile çocuklarda
fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu gelişmeler sağlayıp öğrencilerin
arkadaşlarıyla iş birliği yaparak müzik eşliğinde, koreografi ile jimnastik
hareketleri yapabilmelerini ve böylece düzgün bir vücut duruşuna sahip
olabilmelerini sağlamaktadır. 

      Kulübe gelirken

   Yedek malzemelerin bir çanta içinde getirilmesini ve mümkün olan tüm
malzemelere silinmez özellikli kalem ile öğrencinin adı ve soyadının yazılmasını
önemle rica ederiz.

Öğretmen: İlknur Kaptanoğlu 
Çalışma Yeri: C Blok Çok Amaçlı Salon 

JİMNASTİK



   Perküsyon Kulübü’müzün amacı, aslında fark etmeden içinde bulunduğumuz
tempolu hayatımızdaki tüm ritimleri dersimiz içerisinde birçok renkli
enstrüman ile eğlenceli bir şekilde çalmak olacaktır. Ayrıca birlik içerisinde ne
kadar farklı ve güzel sesler üretebileceğimizi görmek de tüm öğrencilerimiz
üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır.
 
Öğretmenler: Gökhan Arslan - Ali Kaan Uysal
Çalışma Yeri: Perküsyon Odası
 

PERKÜSYON



KARAOKE & JUST DANCE

    Students are going to be singing English songs, doing karaoke and just dancing
together with their English teachers ! Students will be able to learn new English
songs, new dance moves and come up with their own choreography. Since they will
be singing the songs and dancing with their friends, they will gain confidence in
themselves and will develop their English speaking and listening skills. During the
karaoke time, the students can either sing the mostly-known kid songs or they can
produce their own songs. Students will be improving their English skills while being
physically active!

Teachers: Duygu Aydoğanlı and Safiye Zaman
Venue: Classroom

  Öğrenciler, öğretmenleri ile İngilizce şarkılar söyleyip, karaoke yapıp, dans
edecekler. Öğrenciler İngilizce yeni şarkılar, yeni dans hareketleri öğrenecek ve
kendi koreografilerini üretecekler. Arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans edecekleri için
öğrencilerimizin kendilerine olan güvenleri artacak, İngilizce konuşma ve dinleme
becerileri gelişecek. Karaoke zamanı boyunca öğrenciler, bilinen popüler çocuk
şarkılarını da seslendirebilecek veya kendi şarkılarını da üretebilecekler. Öğrenciler
kulüp boyunca İngilizce becerilerini geliştirirken enerji harcayacaklar ve fiziksel
olarak aktif olacaklar.

Öğretmenlerimiz: Duygu Aydoğanlı ve Safiye Zaman
Çalışma Yeri: Sınıf



    Sporty Kids club, students will do various sports activities and practice English
at the same time! One of the aims is for them to discover their interests and abilities
regarding sports. They are going to have an enjoyable time speaking English with
their coach and learn the team dynamics, being a member of a team. The students
will learn the moral values such as tolerance, respect, equality, sharing, and can
convey and use these values in their daily lives. Since they are going to be
physically active and do exercises, students can improve their health, wellbeing and
English.

Teacher: Michael Davies
Venue: Garden/ Classroom
Materials needed: Students should be wearing their school track 
suits and sneakers.

    Sporty Kids Kulübü’nde öğrenciler, çeşitli spor aktiviteleri ve İngilizce pratik
yapacaklar. Kulübün hedeflerinden biri, öğrencilerin sporla ilgili yetenek ve
ilgilerini keşfetmeleri ve İngilizce konuşarak eğlenmelerini sağlamaktır. Ayrıca
öğrencilerimiz, koçları ile birlikte eğlenceli zaman geçirecekler ve takımın
dinamiklerini, bir ekibin üyesi olmayı öğrenecekler. Öğrenciler tolerans, saygı,
eşitlik, paylaşma gibi önemli ahlaki değerleri öğrenip günlük hayatlarında da
kullanacaklar. Fiziksel olarak aktif olup egzersiz yapacakları için sağlık ve
İngilizcelerini geliştirme imkânı bulacaklar.

Öğretmen: Michael Davies
Çalışma Yeri: Bahçe / Sınıf
Gerekli Materyaller: Öğrenciler kulübe gelirken eşofman ve spor 
ayakkabı giyeceklerdir.

SPORTY KIDS



     Okulumuzun iç ve dış mekânlarında yapılan oryantiring etkinliği
öğrencilere karar verme, harita okuma ve yön bulma gibi gerçek hayatta
kullanabilecekleri yararlı bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Aynı
zamanda öğrencilerin ayrıntıları, sürekli yön değişimlerini ve hedefleri
bulduklarında sık sık kendilerine verilen geri bildirimlerle onlara harita
ve uzaysal algıya dair iyi bir eğitimsel tecrübe sunmaktadır. Bu kulüp
öğrencilere rotalar arasında yaptıkları seçimler üzerinden onların karar
verme yeteneklerine de katkıda bulunmaktadır. Oryantiring hem beden
hem de zihin için sağlıklı bir spordur.
 

ORYANTİRİNG

 
Öğretmen: Caner Kalın
Çalışma Yeri: Bahçe, Sınıf

Gerekli Materyaller: Kulübe gelirken okul eşofmanı, okul spor tişörtü,
spor ayakkabı ile yedek atlet, tişört, iç çamaşırı ve çoraba ihtiyaç
duyulmaktadır. Yedek malzemelerin bir çanta içinde getirilmesini,
mümkün olan tüm malzemelere silinmez özellikli kalemle öğrencinin adı ve
soyadının yazılmasını önemle rica ederiz.



    Kulübümüz, öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmeyi, müzik
eşliğinde ritim duygularını ve koordinasyonlarını geliştirmeyi amaçlar.
Vücudun esnekliğini ve direncini artırarak daha sağlıklı bir yaşamı destekler.
Ritim duygusunun geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılmasını
sağlar.
 
Öğretmen: Seda Çağlar
Çalışma Yeri: Bale Odası
Gerekli Materyaller: Kulübe gelirken okul eşofmanı, okul spor tişörtü, spor
ayakkabı ile yedek atlet, tişört, iç çamaşırı ve çoraba ihtiyaç duyulmaktadır.
Yedek malzemelerin bir çanta içinde getirilmesini, mümkün olan tüm
malzemelere silinmez özellikli kalemle öğrencinin adı ve soyadının yazılmasını
önemle rica ederiz.

DANS



SERAMİK

    Seramik Kulübü’müzde öğrencilerimizle seramik çamurunun (kilinin) terapi
etkisini sanat ve estetik ile buluşturmayı amaçlamaktayız. Bu süreçte elle
şekillendirme tekniklerine ağırlık vererek küçük kas gelişimine katkıda
bulunmak, hayal gücünü şekillerle yansıtmak, özgün tasarımlarla
öğrencilerimizin boyut algı gelişimini sağlamak hedeflenmiştir.

    Kulüp çalışmasında kıyafetlerimizi koruyacak bir önlük mutlaka yanımızda
bulunmalıdır.

Öğretmen: Ediz Berberoğlu
Çalışma Yeri: Sınıf



EXPERIMENTAL CLUB

    Matematik ve fen bilimleri öğretmenleri olarak ortak yürüteceğimiz bu
kulüpte, öğrencilerin fen ve matematik alanındaki becerilerini geliştirmeyi
hedeflemekteyiz. Kulübün fen ayağında laboratuvarda olacağız.
Öğrencilerimize çevresindeki olaylarla ilgili sorular sorup öğrencilerden
bunun üzerine kendi deneylerini tasarlamalarına ve sonuca ulaşmalarına
yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Kulübümüzün matematik ayağında ise
öğrencilerimizle akıl oyunları oynayarak onların problem çözme yeteneklerini
ve uzamsal düşünmedeki sınırlarını zorlamayı hedeflemekteyiz.

Öğretmenlerimiz: Ece Su Kaytazcı, Ayşegül Girgin Öztürk
Çalışma Yeri: Sınıf ve İlkokul Laboratuvarı





 

 

"İnsan, hareket ve faaliyetinin, yani dinamizminin ifadesidir."
Mustafa Kemal ATATÜRK
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