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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 öz güven ve sorumluluk

duygusu geliştirmeyi, yeni ilgi alanları oluşturmayı hedeflemekte

ve millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya

yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda

yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

   2. sınıf öğrencilerimiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı boyunca

kitapçık içerisinde yer alan 8 farklı kulübe, rotasyonlu olarak

katılacak ve böylece farklı alanlarda çalışma fırsatı bulacaklardır.

     Öğrencilerimize, keyifli ve verimli kulüp faaliyetleri dileriz.

*2. Sınıfların Kulüp Tarih ve Saatleri :

Salı günleri - 8 ve 9. ders (14.30-16.00)

 

 



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 ve Orff 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: Gizem Aydın
Çalışma Yeri: Perküsyon Odası
 

ORFF



    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

DANS



     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.



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



JUNIOR SCIENTISTS

    Science time! In Junior Scientists Club,
students will have a chance to spend time
on thinking about some basic science
rules and ask lots of questions to explore
the “WHYs” of nature and the Earth. They
will be able to go over the experiments
step by step and experience the fun of
applying them, seeing and discussing the
results.

Teachers: Şeyda Baharoğlu
Venue: Classroom

  Bilim zamanı! Junior Scientists Kulübü’nde
öğrencilerimiz, temel bilim kurallarını hakkında
düşünecek, doğa ve dünyamızla ilgili “Neden?”
sorusuna birlikte cevaplar arayacaklardır. Deney
basamaklarını birer birer inceleyecek, deneyleri
yaparken eğlenmenin yanı sıra sonuçlarını
görecek ve tartışacaklardır.

Öğretmenlerimiz: Şeyda Baharoğlu
Çalışma Yeri: Sınıf



KARAOKE & JUST DANCELITTLE DESIGNER

   Students will do arts and crafts activities to improve their English Speaking Skills while

having fun. The teacher will set up a theme each week and they will be designing masks,

puppets, costumes, T-shirts and many other creative items by using various materials according

to that week’s theme. Since the students will design their own creations, they will be able to use

their imagination freely. It will also be a great chance for them to improve their motor skills with

hands-on activities. After completing their work and coming up with a product, they are going

to be introducing and talking about their products in English.

Teacher: Duygu Aydoğanlı

Venue: Classroom

Materials Needed: 

Week 1 : White-Plain Socks

Week 2: Pasta (You can choose the

one you like..)

Week 3: Toilet Paper Roll

Week 4: No material needed.

 

 

   Öğrenciler, İngilizceyi eğlenerek pekiştirmek için sanat ve zanaat etkinlikleri yapacaklar.

Öğretmen her hafta bir tema seçecek ve seçilen temaya göre öğrencilerimiz maske, kukla,

kostüm, tişört tasarımı ve bunun gibi çeşitli yaratıcı objeler tasarlayacaklar. Öğrenciler kendi

tasarımlarını yapacakları için hayal güçlerini özgürce kullanabilecekler. Ayrıca el işi

becerilerini de bu sayede geliştirecekler. Öğrenciler, çalışmaları bittikten ve objelerini

tasarladıktan sonra onları İngilizce olarak tanıtıyor olacaklar. 

 Öğretmen: Duygu Aydoğanlı

 Çalışma Yeri: Sınıf

 Gereken Materyaller: 

 1. Hafta: Düz-Beyaz Çorap

 2. Hafta: Makarna (İstenilen çeşit

tercih edilebilir.)

 3. Hafta: Tuvalet Kağıdı Rulosu

4. Hafta: Herhangi bir materyale ihtiyaç

yok. 

 





 

 

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