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Kulübün Adı: SATRANÇ KULÜBÜ   

Öğretmeni: Doğan Akpulat    Seviye: 3 ve 4. Sınıflar 

Günümüzde çok boyutlu zeka kuramı uygulamaları içerisinde oynayarak ve eğlenerek 

öğrenmek önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklar için değerli ve doğal bir öğrenme yöntemi 

olan “oyun” artık sık kullanılan bir eğitim aracı oldu. 

İşte bu nedenle, 4000 yıllık bir tarihi olan satranç başta olmak üzere, zeka oyunları; ço-

cukların eğlenirken öğrenmesi, zekasını geliştirmesi ve bir düşünme disiplini sağlaması açı-

sından, “oyunlaştırma metodunun” en önemli destekçileridir. 

Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, 

yeni yetenekler de kazanırlar. Satranç çocuklara; çabuk ve doğru karar verebilme, sonraki 

aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, planlı hareket edebilme, mantığını 

etkin ve yetkin bir şekilde kullanma, belirli bir konuya odaklanabilme gibi birçok yetenek 

kazandırır. 

Okulumuzda yaş gruplarına göre ayrı programın uygulandığı satranç kulübümüz vardır. 

Burada öncelikli amacımız temel kuralların öğretilmesi ve bir oyun alışkanlığının kazandı-

rılmasıdır. Öğrencilerimizin satranç okur yazarı olması ve turnuva düzeyine erişmesi, bir 

satranç sever olarak okulumuzdan eğitim hayatına devam etmesi ders programımızın en 

önemli hedefleridir.  

Satranç kulübündeki öğrencilerimiz; satranç becerilerinin artması amacıyla, evlerinde 

kullanabilecekleri çeşitli satranç bilgisayar programları ve yazınsal materyallerle destekle-

necektir. Online satranç platformlarını kullanarak turnuvalara katılacak ve arkadaşlarıyla 

satranç oynayabileceklerdir. 
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Kulübün Adı: CROSSFİT TEENAGE  KULÜBÜ 

Öğretmeni: Bengü Özgen    Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 

Crossfit Teenage spor kulübümüzde, öğrencilerimizin fiziksel becerilerini ve vücut 

koordinasyonlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Dersimiz, jimnastik branşına özgü ısınma hareketleriyle başlar., Öğrencilerin kaba kas 

kontrolleri, el-ayak koordinasyonları, kas kuvveti ve kas dayanıklılığı gelişimleri des-

teklenir. 

Kulübün Amacı 

 Öğrencilerin fiziksel, gelişimlerini desteklemek amacıyla, hareket sistemine uygun 

ritmik, estetik, beden ve ruh yapısının koordinasyona ulaşma imkânı sağlayan sistema-

tik hareketlerdir. 

Çalışmalar özgüven, doğru duruş, esneklik, çeviklik,  ritim duygularının geliştiril-

mesini hedefler. 
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Kulübün Adı: KODLAMA KULÜBÜ 

Öğretmeni: Burak Velioğlu    Seviye: 2, 3 ve 4. Sınıflar 

Öğrencilerimizin erken yaşta kodlama eğitimi alması için pek çok önemli neden bu-

lunmaktadır. Kodlama eğitimi öğrencilerimize matematik, bilim, problem çözme, ta-

kım çalışması, proje bazlı düşünme ve daha pek çok alanda beceri kazandırmaktadır. 

Öğrencilerimiz her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfet-

mektedir. Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibidir. Uzmanlara gö-

re de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay olmaktadır. Kod yazma 

çiftçilikten hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride kullanılabilmektedir. Kısacası 

kodlama dijitalleşen yaşantımızda yeri büyük önem arz eden bir konumda. 

Scratch, Code.org, Blockly, Code Monkey, Kodris ve daha nicesi… Siz öğrencileri-

miz de eğlenerek kodlama öğrenmeye ne dersiniz? 
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Kulübün Adı:  ÇOCUK YOGASI KULÜBÜ  

Öğretmeni: Suna Avcı     Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Yogası çalışmaları, ekip halinde yapılan, herkesin katılımı ve katkısıyla çalışılan, be-

denimizi fark ettiğimiz, eğlendiğimiz, güçlendiğimiz ve rahatlayıp dinlendiğimiz bir etkin-

liktir. Çalışmalarımız nefes egzersizleri ile başlayacak, çeşitli hikayeler eşliğinde yoga du-

ruşlarıyla devam edecek, dinlenme ile sona erecektir. Çocuk Yogası, hikayeler eşliğinde ya-

pılan ve oyunlarla zenginleştirilen özel bir türüdür.  
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Kulübün Adı: YARATICI DRAMA KULÜBÜ 

Öğretmeni: Suna Avcı     Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 

  

  Drama iç dünyamızla çevremiz arasında etkin bir köprüdür. Kendimizi özgür bir or-

tamda dilediğimiz biçimde ifade etmemizi sağlar. Yaratıcı Drama Kulübü çalışmalarında, 

keyifli ve eğlenceli oyunlar oynayacağız, bireysel ve grup olarak farklı tekniklerle çalış-

malar yapacağız. Bu çalışmalar sayesinde, kendimizle iletişim kurmayı, özgüvenimizi 

geliştirmeyi, sorumluluk almayı, iş birliği içerisinde bir ekibin parçası olmayı, eleştirme-

yi ve paylaşmayı öğreneceğiz. Zaman zaman hayallerimizin peşinden gidip masallar di-

yarında gezintiye çıkacağız… 
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Kulübün Adı: YARATICI ZİHİNLER KULÜBÜ 

Öğretmeni: Münevver Karabulut   Seviye: 1, 2 ve 3. Sınıflar 

 

Yaratıcı düşünme, yeni nesnelerin, süreçlerin ya da kavramların ortaya çıkmasını sağ-

layan düşünme sürecidir. Yaratıcı düşünme yeni fikirleri de beraberinde getirir. 

Bu kulüpte zihnimizdeki yaratıcılık kapısını aralayıp içerisindeki sonsuz ve renkli 

dünyada gezintiye çıkacağız. Resimler, şekiller, nesneler ve eşyalar üzerinde düşünce-

lerimizi derinlemesine tartışacağız.  
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Kulübün Adı: ORFF  KULÜBÜ 

Öğretmeni: Gülistan Yüksel    Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 

Ünlü Alman Besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman tarafından müzik eğitimi temel 

alınarak geliştirilmiş olan Orff  öğretim tekniği; müzik, dans, drama, konuşma, hareket te-

melleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir. 

 

Bizler de kulübümüzde Orff çalgılarımızla bir hikayeyi canlandıracağız.  

Ya da dinlediğimiz müziklere çeşitli hareketlerle ve çalgılarımızla eşlik edeceğiz. Bu saye-

de; ritm duygumuz, dikkat gücümüz, gurup çalışması ve  guruba uyum sağlama becerimiz , 

hikaye üretme ve hikayeye uygun sesler çıkarabilme ve çalma becerilerimizi geliştireceğiz. 

 

Çok eğlenceli, hareketli ve müzik dolu dersler bizi bekliyor.                    
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Kulübün Adı: Seramik Kulübü   

Öğretmeni: Ayten Ekmekçiler    Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 

 

Seramik, çocukların sadece öğrenecekleri yeni bir sanat dalı olmaktan çok, hayatla-

rını zenginleştirecek önemli bir deneyimdir.  

Seramik,  alışılagelmiş normların ötesinde düşünme yeteneği verir.  

Seramik dersleri, çocuklara el ve kol kaslarını kullanma şansı verir. Ayrıca çamurla 

çalışmak, el-göz koordinasyonu gerektirdiğinden ince motor becerilerini de geliştirir. 

Çamurla çalışmak, çocuklara üç boyutlu parçalarını oluştururken, planlama ve problem 

çözme bilgisi verir. Zorlukları keşfetme, sorunları çözme ve hataları düzeltme şansı ve-

rir ve en önemlisi de “ HER ÇOCUK DOĞUŞTAN YETENEKLİDİR”. 

Kulüp dersimizde sizlerle, kâse, kalemlik, çeşitli hayvan figürleri, seramik üzerine 

çeşitli objelerle baskı ve tuz seramiği gibi çalışmalar yapacağız.  
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Kulübün Adı: ASTRONOMİ KULÜBÜ    

Öğretmeni: Nur Saatcıgıl    Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 

 Kulübün Amaç / Hedefleri 

Kulübümüzün amacı; dünya uzay çağına girerken, okulumuz öğrencilerinin bu ko-

nulardan uzak durmayarak, bu çağa adapte olma süreçlerini kolaylaştırmaktır. 

Kulübümüzde, temel astronomi eğitimi vererek, onları bu konuda bilimsel ve kültü-

rel olarak bilinçlendirmeyi, öğrenilen konularla ilgili modelleme ve etkinlikler yapma-

yı amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde, astronomi ve uzay tekno-

lojileri alanında yapılan çalışmalardan haberdar ederek, onların bu süreçteki fikirlerini 

kulüp içerisinde tartışmayı planlamaktayız.  

Kulüp Katılım Kriterleri: 

  

Araştırma ve gözlem yapmaya yatkın olmak. 

Grup çalışmalarına yatkın olmak. 

Astronomi ve uzay bilimlerine meraklı ve istekli olmak. 

 


