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Kulübün Adı: Satranç Kontenjan: 20

Öğretmen: Ilgın Öztay Seviye: 5, 6, 7. Sınıflar

3

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.

Yaş gruplarına göre farklı programların uygulandığı satranç 

kulübümüzdeki amacımız, temel kuralların öğretilmesi ve bir oyun 

alışkanlığının kazandırılmasıdır. Ayrıca öğrencilerimizin satranç okur yazarı 

olması ve turnuva düzeyine erişmesi, bir satranç sever olarak eğitim 

hayatına devam etmesi de ders programımızın en önemli hedeflerindendir. 

Satranç kulübündeki öğrencilerimiz,  satranç becerilerinin artması için  

evlerinde kullanabilecekleri bilgisayar destekli çeşitli satranç programları ve 

yazınsal materyallerle desteklenecektir. Online satranç platformlarını 

kullanarak turnuvalara katılacak ve arkadaşlarıyla satranç 

oynayabileceklerdir



Kulübün Adı: Basketbol Kulübü Kontenjan: 20

Öğretmen: Bülent Karakaya Seviye: 5, 6, 7. Sınıflar

4

Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinde sporun büyük ölçüde 

etkisi bulunmaktadır. Basketbol, çocukların bilhassa fiziksel gelişimlerinin 

hızlanmasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca basketbolun bir takım sporu 

olması da çocukların ilgisini çekme konusunda etkilidir. 

Çocuklar,  basketbol oynarken endorfin hormunu salgılarlar.  Endorfin, 

mutluluk hormonudur. Bu nedenle spor yaptıktan sonra çocuk, daha iyi bir 

ruh haline girer ve daha mutlu hisseder. Spor yapan çocuklarda sağlıklı 

beslenme alışkanlığı da oluşur. Böylelikle zararlı besinlerden kaçınırlar.

Basketbolu seven, oynamak isteyen, gurup çalışmalarına önem veren  tüm 

öğrencileri bu kulübe bekliyoruz. 



Kulübün Adı: Voleybol Kulübü Kontenjan: 20

Öğretmen: Bengü Özgen Seviye: 5, 6, 7. Sınıflar

5

Voleybol kulübümüzde öğrencilerimiz 

voleybol temel ısınmalarını, parmak pas, 

manşet pas, servis, smaç gibi voleybol 

temel vuruşlarını öğrenip voleybol 

maçları yapacaktır. 

Voleybol kulübümüz ki amacımız 

öğrencilerimize takım ruhunu aşılamak 

ve voleybol branşını öğretmektir.



Kulübün Adı: Masa Tenisi Kulübü Kontenjan:  20

Öğretmen: Mehmet Şirin Seviye: 5, 6, 7. Sınıflar

6

Masa Tenisi Kulübü’müzde, öğrencilerimizin zihinlerini, el göz 

koordinasyonlarını, reflekslerini geliştirip ileriki yaşlarda başka spor 

dallarına daha yatkın olabilmelerini sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca bu çalışmalar , okul takımı olarak il ve ilçemizde yapılacak  

turnuvalara hazırlanma konusunda  da fayda sağlayacaktır.

Kulüp çalışmaları  özgüven aşılarken aynı zamanda doğru duruş, 

esneklik ve çeviklik gibi fiziksel gelişmelere de yardımcı olur.



Kulübün Adı: Koro Kulübü Kontenjan: 20

Öğretmen: Gülistan Yüksel Seviye: 5,6 ve 7.Sınıflar

7

Bu yıl “Koro Kulübü’’müzde, koro halinde ya da solo olarak şarkılar 

söyleyecek, şarkılarla dans edeceğiz.

Farklı ritm çalgılarıyla şarkılarımıza eşlik ederken dünyadaki farklı 

müzik türlerinden örneklerle repertuarımızı geliştireceğiz.

Ayrıca kulüp faaliyetlerimiz arasında İstanbul’daki konser etkinliklerine 

geziler düzenlemek de yer alacaktır. 

Ünlü müzisyenlerimizin müzeye dönüştürülmüş evlerine gidip onların 

sahne kıyafetlerini, konserlerinde kullandıkları enstrümanlarını göreceğiz.

Çok eğlenceli, gezi ve konserlerle dolu bir yıl bizi bekliyor.



Kulübün Adı: Keman Kulübü Kontenjan: 8 ( En az 6 kişi 

başvurması durumda 

açılacaktır) 

Öğretmen: Parvin Aslan Seviye: 5, 6, 7. Sınıflar

8

Sosyalleşmenin En Eğlenceli Yolu; 

Keman!

Müzik, keyif ve paylaşım işidir; 

paylaştıkça ilerlenir, ilerledikçe güzelleşir. 

Sen de bu eğlenceli yolda kendin gibi aynı 

hedefleri paylaşan insanlarla birlikte olup 

güzel arkadaşlık bağları kurmak ve birlikte 

bir şeyler ortaya koymanın muhteşem 

hazzını yaşamak istemez misin? O zaman ne 

duruyorsun? Hemen al kemanını ve diğer 

keman çalanlarla tanışmaya başla! İşte o 

zaman tanımadığını düşündüğün tüm bu 

insanlarla çok büyük ortak bir parçan 

olduğunu göreceksin.



Kulübün Adı: Dijital Tasarım Kulübü Kontenjan: 14

Öğretmen: Sümeyye Sevgi Karagöz Seviye: 5, 6, 7. Sınıflar

9

Kulübe katılacak öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını kullanarak farklı dijital 

platformlarda tasarımlar geliştirme becerisi kazanır. Kulüpte kullandığımız 

her platform öğrencilerimizin dijital ortamda üreten bireyler haline gelmesi 

konusunda katkı sağlayacağı gibi teknolojiyi doğru şekilde tanımalarını ve 

kullanmalarını da sağlar. Kulüp içeriğinde animasyon tasarımı, oyun 

tasarımı, afiş tasarımı, üç boyutlu tasarım ve kodlama etkinlikleri yer 

almaktadır. 



Kulübün Adı: Sanat ve Tasarım Kulübü Kontenjan: 20

Öğretmen: Ayten Ekmekçiler Seviye: 5, 6, 7. Sınıflar

10

Sanat ve tasarım, yaratıcılık ve hayal gücü, duygu ve düşünceleri çeşitli 

şekillerde dışa vurmaktır. Yüzey düzenlemeleri, süslemeler, dekoratif 

çalışmaları da kapsar. 

Sanat, çocukları eğitime teşvik eden, ilgi ve merak uyandıran önemli bir 

role sahiptir. Sanat eğitimi öğrencilerin araştırma, inceleme ve keşfetmesine 

olanak tanır; öğrencilere farklı materyallerle ve arkadaşlarıyla gruplar 

halinde iş birliği yapabilme fırsatı verir.

‘’Sanat ve Tasarım Kulübü’’müzde öğrencilerimiz, ilgi ve meraklarını, 

hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ortamı hazırlayıp farklı 

materyalleri kullanarak sanatsal çalışmalar yapabileceklerdir.  Üç boyutlu 

çalışmalar, okulumuzdaki törenler için sahne tasarımları, seramik 

çalışmaları ve resim çalışmaları kulübümüzde yapacağımız çalışmalar 

olacaktır. 




