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              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 

 

AŞÇILIK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Şirin GÜZEL – Sevcan YETİŞTİRİCİ 

Öğrenci sayısı: 22 

Kulübün amaçları: 

 Mutfak kültürü diye bir kültürün varlığını göstermek, 

 Yemek yapmanın, beslenmenin dışında sanatsal bir etkinlik olduğunu anlatmak, 

 Mutfakta çalışmanın da bir zevk olduğunu göstermek, 

 Farklı kültürlerin yemeklerini inceleyerek onlar hakkında bilgi edinmek, 

 Öğrencilerin yapabilecekleri yemekleri onlara uygulamalı olarak göstermektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Mutfak kültürünü öğrenmeye yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte işbirliğini ve üretkenliği gözetmeli, kültürel değerlerimize 

önem vermelidir.   

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Yılsonu etkinliği:  

 Büyük bir lokantanın mutfağı gözlenir. 
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BALE VE DANS KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ksenia KIZILKAYA 

Öğrenci sayısı: 25 

Amaç: 

 Bale ve dansı sevdirmek, 

 Vücut ve zihin gelişimine katkıda bulunmak, 

 Sağlıklı bireylerin yetişmesi için çaba göstermek, 

 Ritmik ve melodik hafızayı güçlendirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Bale ve dansa yatkın bir fiziksel yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte dans, oyun, modern dans gibi disiplinlerin kurallarına 

uymak durumundadırlar. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulüp masraflarının büyük bölümü okulumuz tarafından karşılanmakta, sadece bazı 

küçük harcamalar velilerimize kalmaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Kutlama törenlerinde gösteri hazırlar. 
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BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ajlan ŞENOĞUL 

Öğrenci sayısı: 22 

Kulübün amaçları: 

 Basketbolla ilgili temel becerileri kazanmak, 

 Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

 İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma becerisi kazanmak, 

 Görev alma, görevi yerine getirme disiplinlerini sağlamak, 

 Kazanma, kaybetme, kabullenme, sevgi ve dostça oyun oynama niteliklerini 

kazanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Basketbolu sevmek, fiziksel açıdan kendini yeterli görmektir. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulüp masraflarının büyük bölümü okulumuz tarafından karşılanmakta, sadece bazı 

küçük harcamalar velilerimize kalmaktadır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 

 Yarışmalar, turnuvalar düzenler. 

 Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Akile TEKİRDAĞ 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Bilgisayar ve bilişim alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, 

 Hazır yazılım programları üzerinde çalışmalar yapmak, 

 Farklı platformlarda kodlama gerçekleştirmek, 

 Animasyon ve 3D çizimler gerçekleştirmek,  

 Proje, pano ve sunumlar hazırlamak, 

 Çağdaş gelişmeleri bilgisayar üzerinde izlemek, 

 Bilişim ve bilgisayar alanlarında yeni bilgiler üretmek, 

 Derslerde verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Çağdaş gelişmelere ve yeniliklere açık olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz bilişim teknolojilerinin gelişimini 

      takip eder, kendilerine yeni alanlar açarak buluş yapmaya çalışırlar. 

 

Kulübün masrafları: 

  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Çeşitli panolar hazırlar. 

 Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır. 

 Sosyal sorumluluk projeleri geliştirir. (Kardeş Okuluma Bilgisayar Öğretiyorum) 
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DESTINATION-IMAGINATION KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Semiha YILDIRIM, Raziye YANDIM, İrem DOĞAN, Duygu GÜÇ, 

Mehtap AYGÜN, Büşra ÇOPUL 

Öğrenci sayısı: 21 

Amaç: 

 Günlük hayatımızda karşılaştığımız durumlara basitten karmaşığa doğru çözüm 

üretmeyi kavratmak, 

 Yaratıcı düşüncenin yollarını sezdirmek, 

 Yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul dördüncü sınıfa gitmek, 

 Yaratıcılık gerektiren etkinliklere katılmaktan keyif almaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak kabul etmelidirler. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 İl içindeki etkinliklerin masraflarını okulumuz, ulusal ve uluslararası 

etkinliklerdekileri ise velilerimiz karşılamaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Konuyla ilgili turnuvalara katılır. 
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YARATICI DRAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ebru KANDEMİRCİ- Selin ÖZKAN 

Öğrenci sayısı: 21 

Amaç:  

 Drama, oyun ve tiyatroya karşı ilgiyi arttırmak, 

 Drama, oyun ve tiyatro yoluyla hayatı kavratmak, 

 Oyun içinde yaparak ve yaşayarak gelişmeyi sezdirmek, 

 Drama ve oyun yoluyla hayatın estetik boyutlarını kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Drama ve oyun içinde görev almaya yatkın yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz sahne sanatlarının disiplinine uymalıdırlar. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 İl içindeki etkinliklerin masraflarını okulumuz il dışındaki etkinliklerin masraflarını 

velimiz karşılar. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Gösteriler hazırlar ve sunar, 

 Konuyla ilgili yarışma ve turnuvalara katılır. 
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EĞLENCELİ DENEYLER KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Birsen İNCEKARA, Canan AKÇAY 

Öğrenci sayısı: 23 

Amaç: 

 Öğrencileri ilgi duydukları bir alanda deney ve buluş yapmaya yönlendirmek, 

 Eğlenerek öğrenmenin önemini kavratmak, 

 Elde bulunan malzemeyle bir iş yapılabileceğini kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Buluş yapmaya yatkın olmak, 

 Yaratıcı bir zihinsel yapı taşımaktır. 

Kulüp kuralları: 

  

 Bu kulüpte öğrencilerimiz eğlenirken öğrenmenin, öğrenirken eğlenmenin de bir 

disiplin ve verimlilik konusu olduğunu bilmelidirler. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Yapılan çalışmalardan sergi açar. 
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EKOLOJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Yıldız KARAKAYA 

Öğrenci sayısı: 5 

Amaç: 

 Doğa sevgisi uyandırmak, 

 Doğanın bir parçası olduğumuzu sezdirmek, 

 Daha güzel bir dünya kurulabileceğini kavratmak, 

 Çevre bilinci ve duyarlılığı oluşturmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfı gitmek, 

 Çevreyi seven bir insan olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrenciler insan-doğa ilişkisini, doğanın önemini, doğayı sevip korumayı 

bilmeli, bunları geliştirmelidirler. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulübün il dışındaki etkinliklerinin masraflarını velimiz, il içindekileri ise okulumuz 

karşılar. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Çevre gezileri düzenler, 

 Çevreyi korumak amaçlı pano, broşür hazırlar. 

 Çevre konulu özel günlere katılır. 
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FUTBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağla SOLMAZ 

Öğrenci sayısı: 21 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerin futbol kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Futbola dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

 Esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

 Futbolun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

 Futbolsever insanların çoğalmasını sağlamak, 

 Futbolun sadece para kazandıran bir spor olmadığını benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Futbolu sevmektir.  

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi 

geçinip işbirliği halinde olmaktır. 

 

Kulübün masrafları:  

 Kulüp masraflarını okulumuz karşılamaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Turnuvalar düzenler ve düzenlenen turnuvalara katılır. 
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GO  KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Elif YEKE 

Öğrenci sayısı: 11 

Amaç:  

 Başkalarını ortadan kaldırmadan kendine yeni alanlar açmak, 

 Elde olanları korumanın hazzını tatmak, 

 Yarışma duygusuna kapılmadan mücadele etmeyi sezdirmek, 

 Başka ülkelerin kültürel değerlerine saygı duymayı kavramaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Stratejik düşünmeye yatkın olmak, 

 Akılla iş yapma becerisi taşımaktır. 

 Kulüp kuralları: 

  

  Takım çalışmalarına uyum sağlamak ve rakibine saygıyı göstermek. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulüp masrafları okulda ve il içi etkinliklerde kurumumuz tarafından, il dışı 

etkinliklerde velimiz tarafından karşılanmaktadır. 

 

Yıl içi etkinliği: 

 Öğrenciler arasında etkinlik düzenler. 
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GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: İmren ULUDAĞ, Ayten ERBEKTAŞ 

Öğrenci sayısı: 21 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapmak, 

 Görsel yaratıcılık, sanatsal duyarlık konusundaki eğilimleri desteklemek, 

 Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapmak, 

 Çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlamak, 

 Resim, sergi, slaytlar hazırlamak, 

 El ve görüş becerisini geliştirmek, 

 Ortak kullanım alanlarında sergiler açmak, 

 Yarışmalara yönelik eserler ortaya koymaktır. 

  Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Görsel sanatlara eğilimi olmaktır. 

    Kulüp kuralları:   

 Düzenli ve tertipli çalışmak, kulüp öğretmenleriyle iyi geçinip işbirliği halinde olmak; 

atölye içi kurallara uymaktır. 

    Kulüp masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 
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     Yılsonu etkinlikleri: 

 Kulüp öğrencilerinin eserlerinden sergi açar. 

 

 

 

 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Merve KILCI 

Öğrenci sayısı: 9 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilere ritim duygusunu kazandırmak, 

 Müzik eşliğinde hareket edebilmeyi öğretmek, 

 Çeşitli duyguları hareketlerle ifade edebilmek, 

 Geleneksel değerlerin farkına varmak, 

 Vücut hâkimiyeti sağlamak, 

 Vücudu, estetik duyarlılık katarak kullanabilmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Ritim duygusu, zihinsel ve fiziksel uyum taşımak, 

 Dans etmeyi sevmektir. 

Kulüp kuralları:  

 

 Öğrenci halk danslarını sevmeli, buradan yeni değerler çıkabilmeli, kurum temsiline 

bağlı olmalıdır. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün masraflarının büyük bölümünü okulumuz karşılıyor, zaman zaman bazı 

aksesuarlar velilerimizden talep ediliyor. 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 

Yılsonu etkinlikleri: 

 Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. 

 

 

 

 

İNGİLİZCE  DRAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Esen TANIK, Burcu KARTAL 

Öğrenci sayısı: 21 

Amaç: 

 İngilizceyi sınıf içi etkinliklerin dışında da kavratmak, 

 İngilizcenin daha aktif bir şekilde öğrenilmesine katkı sunmak, 

 Tiyatro sevgisini yabancı dil öğrenerek kazandırmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul dördüncü sınıfa gitmek, 

 İngilizce ve tiyatroya karşı ilgili olmaktır. 

Kulüp kuralları:   

 İngilizce konuşma kulübünde devamlılık çok önemlidir. Öğrenciler öğretmenlerinin 

verdiği görevleri, çalışmaları zamanında ve eksiksiz yapmalıdırlar.  

 Kulüpte iletişim dili sadece İngilizcedir. 

 

Kulüp masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Yılsonu etkinliği: 

 İngilizce bir oyun sahneler. 
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JİMNASTİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşe SOYDAŞ 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç: 

 Öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, 

 Fiziksel gelişimle ruhsal gelişimin bağını sezdirmek, 

 Sporun sanatsal boyutunu kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Spor yapmaya yatkın ruh ve fizik yapısına sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

  

 Bu kulüpte öğrenci sportmence davranmalı, ruhsal ve fiziksel gelişimini yine aynı 

tavırla geliştirmelidir. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulüp giderleri okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Yıl içi etkinlikler: 

 Hazırlanan gösteriler sunulur. 
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ORFF, RİTİM VE TERAPİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Buse SÜTÇÜOĞLU 

Öğrenci sayısı: 6 

Amaç: 

 Ülkemizdeki ve dünyadaki ritimleri kavratmak, 

 Ritim aletlerini, vurmalı çalgıları tanımak, 

 Ritim duygusunun hayatımızdaki yerini sezdirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Ritim duygusuna sahip olmak, 

 Vurmalı çalgı çalabilmektir. 

Kulüp kuralları: 

 Düzenli ve tertipli çalışmak, kulüp öğretmenleriyle iyi geçinip işbirliği halinde 

olmaktır. 

 

Kulüp masrafları:   

 Kulüp masraflarının büyük bölümü okulumuz tarafından karşılanmaktadır. Planlanan 

çalışmaya göre alınacak olan ritim aletleri velilerimizden talep edilmektedir. 

Yıl içi etkinlikler: 
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 Vurmalı çalgılarla bir konser düzenler. 

 

 

 

 

 

SATRANÇ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Emin Yasa ALTUN, Zeynep SALEPCİ 

Öğrenci sayısı: 32 

Amaç: 

 Zihinsel spor olan satrancın önemini kavratmak, 

 Satranç sporunu yaygınlaştırmak, 

 Mücadele yollarının çeşitliliğini kavratmak, 

 Satrancı bilmeyenlere öğretmek, 

 Satranç turnuvalarına hazırlanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Zihinsel sporlara yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Bu kulüpte öğrenciler sportmen bir anlayışa sahip olmalı, turnuva kültürünü 

benimsemeli, bu kültürü hayatının her alanında yaşamalıdır. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulübün masraflarının büyük bölümü okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Velilerimiz de il dışı etkinliklerde katkı sunmaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 
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 Okul düzeyinde satranç turnuvası düzenler, 

 Okul dışındaki etkinliklere katılır. 

 

 

 

 

VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

Öğrenci sayısı: 14 

Amaç: 

 Voleybol sporunu sevdirmek, 

 Yetenekli öğrencileri profesyonelliğe yönlendirmek, 

 Kulüp takımıza yeni sporcular kazandırmak, 

 Voleybol sporunun yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Voleybol oynamaya uygun fiziksel yapıya sahip olmak. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencimiz sportmence davranmalı, temsil yeteneğine sahip olmalı, takım 

düşüncesini içselleştirmelidir. 

 

Kulübün masrafları: 

  

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Turnuvalar düzenler, 

 Turnuvalara katılır. 
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YARATICI DÜŞÜNCE VE HOBİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Güler ÖZDALAK, Irmak AKBAL 

Öğrenci sayısı: 22 

Amaç:   

 Yaratıcı düşüncenin ne olduğu kavratmak, 

 Hobi edinmenin hayatın içindeki önemi sezdirmek, 

 Eldeki malzemeyle yeni esreler ortaya koymanın hazzını tattırmak, 

 Zamanını kaliteli geçirmek, 

 Kişinin kendisini zekâ ve beceri yönünden keşfetmesini sağlamak, 

 Kişilerin toplu yaşama kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Keşif yeteneğinin gelişmesini sağlamak, 

 İletişim kurma yetisini güçlendirmek, 

 Kendini ifade edebilme yetisini geliştirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Yaratıcı bir zekâya sahip bulunmak, 

 Bugüne kadar bir hobi edinmiş olmak, 

 İş birliği içinde çalışmaya gönüllü olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencimiz eğlenerek öğrenmeyi, öğrenirken eğlenmeyi bilmelidir.  
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 Verilen yönergeleri takip edebilmelidir. 

 Düzenli ve tertipli çalışmalıdır. 

 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulüp masraflarının büyük bölümü okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Velilerimizden bazı yardımcı malzemeler istenmektedir. 

Yıl içi etkinlikler: 

 Ortaya çıkan eserlerle bir sergi açılır. 

 

YÜZME KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Halit PARS 

Öğrenci sayısı: 22 

Amaç: 

 Yüzme sporunu tanıtmak ve sevdirmek, 

 Temel yüzme becerilerini öğretmek, 

 İskelet ve kas yapısını güçlendirmek, 

 Yüzme sporunun vücut geliştirmedeki önemini kavratmak, 

 Mücadele etme ve kendine güven duygusunu geliştirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Fiziksel yapı olarak yüzme sporuna yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

  

 Hayatı sporcu disiplini içinde yaşamalıdır. Bu disiplini tüm arkadaş, aile, akraba 

çevresinde de uygulamalıdır. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Spor malzemelerinin bazıları velilerimiz, diğer masraflar okulumuz tarafından 

karşılanır. 
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Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Okul düzeyinde çeşitli kategorilerde yarışma düzenler.  

 

 

 

 

 

 

ALMANCA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Seçil YAZGANOĞLU –Simten ATEŞ 

Öğrenci sayısı: 5 

Kulübün amaçları: 

 Alman kültürünü tanıtmak, 

 Alman dilinin sevdirilerek öğrenilmesini sağlamak, 

 Almanca telaffuzları geliştirmek ve konuşmaya teşvik etmek, 

 Öğrencilerin eğlenerek Almanca öğrenmesini sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmektir. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte işbirliğine önem vermelidir. Özenle çalışıp sorumluluğunu 

yerine getirmelidir.  

  

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. Etkinlik kapsamında ikram 

hazırlamaları istenebilir. 
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Yılsonu etkinliği:  

 Türk - Alman dostluk günü çerçevesinde etkinlik gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE  OYUNLAR VE KONUŞMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Mervenur ODABAŞI, Aynur YEŞİL 

Öğrenci sayısı: 12 

Amaç: 

 Öğrencilerin günlük hayatta kullanılan İngilizce ifadeleri eğlenceli ve etkili bir 

biçimde öğrenmesini sağlamaktır.  

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci ve üçüncü sınıfa gitmek, 

 İngilizce konuşmaya ilgili olmak. 

 

Kulüp kuralları: 

 Oyunun kuralları öğrencilere İngilizce olarak yöneltilir, gerektiği durumda Türkçe 

açıklama yapılabilir. 

 Oyun esnasında Türkçe konuşmak kesinlikle yasaktır. 

 Öğrenciler takım olarak çalışmalıdır.  

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 

Kulübün masrafları: 

 Kulübümüzde gerekli olan oyunların masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 Sene sonunda kulüpte bulunan oyunlarla yarışma düzenlenir. 

 

 

 

 

 

KELİME OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Derya ÖZGÜN – Tuğba ÖZÇAM 

Öğrenci sayısı: 5 

Kulübün amaçları: 

 Zekâ geliştirmek, beyin jimnastiği yapmak, 

 Verilen ipuçlarıyla akıl yürütmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Kelime oyunlarını sevmektir. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte işbirliği içinde, dikkatlerini toplayarak zevkle çalışmalılar.

  

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 
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Yılsonu etkinliği:  

 Yıl içinde yapılan çalışmalarla yılsonu sergisi açılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜÇÜK YAZARLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Saadet YÜKSEL, Fatih GÖKLER 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Yazı yazmayı eğlenceli hale getirmek, 

 Önemli yazarların hayatlarını ve yazım serüvenlerini öğrenmek, 

 Yaratıcı ve özgün metinler ortaya çıkarmak, 

 Bir öyküde ya da romanda yer alan; giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin ne olduğunu 

öğrenmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek, 

 Yazı yazmayı öğrenmeye yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte işbirliğini, üretkenliği gözetmeli, yaratıcı ve özgün metinler 

ortaya çıkarmaya önem vermelidir.   
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Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Yılsonu etkinliği:  

 Her öğrenci öykü yazmaya dair yıl içinde öğrendiği kavramları yerli yerinde 

kullanarak öyküler yazar.  

 Yazılan öyküler kitap haline getirilir. 

 

 

 

 

 

ORİGAMİ  KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Melek MEZ, Gül Banu KOÇ, Meltem MADRAN, Necla GÜRKAN 

Öğrenci sayısı: 50 

Kulübün amaçları: 

 Kâğıt katlama sanatı ile ilgili bilgilendirme yapmak, 

 Tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeyi sağlamak, 

 Yıl içinde kullanacağımız araç – gereçler hakkında bilgilendirme yapmak, 

 Zevkle, severek yapacağımız bir çalışma olacağına inandırmak, 

 Bildikleri kâğıt katlama figürlerini arkadaşları ile paylaşmak, 

 Yaptıkları kâğıt katlama figürlerine ilaveler yaparak yaratıcılıklarını geliştirmek. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa gitmek, 

 El becerilerini kullanmaya yatkın ve istekli olmaktır. 

Kulüp kuralları: 
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 Öğrencilerimizin bu kulübe, gerekli malzemeleri getirip el becerilerine yaratıcı 

fikirlerini de katmalarını sağlamaktır.  

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Yılsonu etkinliği:  

 Okul idaremizin uygun göreceği bir programda yıl boyunca yaptığımız etkinlikleri 

sergilemek. 

 

 

 

OYUN DÜNYASI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Nilay ORGUN, Ceren DEMİREL 

Öğrenci sayısı: 24 

Amaç:   

 

 Oyun oynarken kurallara uymayı, yenmenin yanı sıra yenilmenin de olduğunu 

öğrenmek, 

 Duygularımızı, hayallerimizi ve isteklerimizi oyun yoluyla dile getirmektir. 

 Yaşantı temelli eğitim programında öğrencilerin sosyal etkinliklere katılması, onların 

dışa dönük bireyler olmasını sağladığı gibi bilgiyi yaşayarak öğrenme de önemli bir 

yere sahiptir. Bu durumda öğrencinin iletişim becerisi arttığı gibi özgüveni de gelişir. 

Böylece sorumluluk alma bilinci artar ve öğrenciler uyum içinde çalışır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci ve üçüncü sınıfa gitmektir. 

Kulüp kuralları:   

 Birlik, beraberlik ve dayanışmanın hâkim olması önemlidir.  

 Belirlenen oyun kurallarına öğrencilerin uyması gerekir. 

 Kazanan öğrencilere olumlu pekiştireçler verilir.  
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 Kaybetmenin de oyuna dâhil olduğu öğrenciler tarafından benimsenir.  

 Kulübün masrafları:  

 Kulüp masrafları okul tarafından karşılanır. 

Yıl içi etkinliği: 

 Her kulüp dersinde öğrencilere yeni oyunlar öğretilir. 

 

 



Özel Rota Eğitim Kurumları
Adres: Gazi Mah. 

Yarbay Refik Cesur Cad. No:32
Gaziemir/İZMİR

Tel: 0(232) 220 26 26
Faks: 0(232) 220 26 29

E-Posta: info@rotakoleji.com
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