
2021-2022

KULÜP
KİTAPÇIĞI

İLKOKUL



SANAT KULÜPLERİ



Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü Kontenjan: 14

Öğretmen: Suna Çelebi Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar

3

Bize farklı dünyaların kapılarını aralayacak, kaliteli zaman geçirmemizi 

sağlayacak bu kulüpte birlikte olmaya ne dersiniz arkadaşlar? Sahnede 

oyun izleme ve oyun sergileme deneyimi yaşatacak, gözlem yapmanıza 

destek olacak, özgüveninizi arttıracak, duygu ve düşüncelerinizi daha akıcı 

bir dille anlatmanızı sağlayacak, dilimizi güzel ve etkili konuşmanıza 

katkı sağlayacak, dikkat ve algınızı güçlendirecek, topluma yeni sanatçılar 

kazandıracak etkinlikler ve oyunlarla dolu tiyatro kulübümüzde hep 

birlikte keyifle çalışacağız.

Sahne sizin…



Kulübün Adı: Koro Kulübü Kontenjan: 14

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

4

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: İspanyolca Kulübü Kontenjan: 14

Öğretmen: Delwing Pumarejo Seviye: 3 ve 4. Sınıflar

5

El club de español vamos a

Trabajar en ciertas actividades como:

Charlas.

Lecturas sociales.

Lecturas de poesia.

J uegos.

Videos lúdicos.

Celebraci ones culturales.

Presentaciones,y mucho mas.

V I D E O SC O M U N I C A I Ó N P A R T I C I P A C I Ó N J U E G O S

İspanyolca kulübümüzde öğrencilerimizle sohbet edeceğiz, şiir

okuyacağız, oyunlar oynayacağız ve videolar izleyeceğiz.

Geleneksel kutlamalar ile ilgili konuşup sunumlar hazırlayacağız.



Kulübün Adı: Sanat ve Tasarım Kulübü Kontenjan: 14

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

6

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. 



Kulübün Adı: Dans Kulübü Kontenjan: 15

Öğretmen: Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar

7

Dans Eğitimi Çocukların Hem Fiziksel Hem Ruhsal Gelişimine Katkı 

Sağlar! 

Çocuklar doğal olarak hareket etmeyi sever. Bir çocuk gözüyle 

baktığımızda enerji dolu bedenlerinin sınırlarını keşfetmelerini sağlayan 

aktiviteler, çocuklar için her zaman heyecan vericidir. 

Bir dansçının, özellikle bu dansçı bir çocuk olduğunda, yapabilecekleri 

yalnızca bedenini keşfetmesi ve hayal gücüyle sınırlıdır. Dans eğitimi, 

çocukların kendilerini dans aracılığıyla ifade etmelerine teşvik ederek 

yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlar. Özellikle erken çocukluk döneminde 

hayal gücünün gelişimi içim dans etmenin önemi büyüktür. 

Dans etmek isteyen öğrencileri kulübümüze bekliyoruz.



Kulübün Adı: Satranç Kontenjan: 14

Öğretmen: Ilgın Öztay Seviye: 3 ve 4. Sınıflar

8

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: 1,2, 3 ve 4. Sınıflar

10

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: 3 ve 4. Sınıflar

11

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: Jimnastik Kulübü Kontenjan: 20

Öğretmen: Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar

12

Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal 

gelişimi sağlayan, tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara 

yönelik olimpik bir branştır. 

Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da 

estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas 

kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. 

Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi 

almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi herhangi bir 

bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır.

Kısacası jimnastik; denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas 

koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği 

kazandırmaktadır.

Sevgili öğrenciler, jimnastiği seviyor ve ilgi duyuyorsanız sizi okulumuzda 

açılacak olan ‘Jimnastik Kulübü’ne bekliyoruz.



Kulübün Adı: Çocuk Yogası Kulübü Kontenjan: 20

Öğretmen: Suna Çelebi Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar

13

‘Çocuk Yogası’ çalışmaları; ekip halinde yapılan, herkesin katılımı ve 

katkısıyla çalışılan, bedenimizi fark ettiğimiz, eğlendiğimiz, güçlendiğimiz 

ve rahatlayıp dinlendiğimiz etkinliklerden oluşmaktadır. Çalışmalarımız, 

nefes egzersizleri ile başlayacak; çeşitli hikayeler eşliğinde yoga 

duruşlarıyla devam edecek ve dinlenme ile sona erecektir. Çocuk Yogası, 

hikayeler eşliğinde yapılan ve oyunlarla zenginleştirilen yoganın özel bir 

türüdür.



Kulübün Adı: Masa Tenisi Kulübü Kontenjan: 20

Öğretmen: Mehmet Şirin Seviye: 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar

14

‘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. 


