
2022-2023
Eðitim - Öðretim Yılı
ÖÐRENCÝ KULÜPLERÝ 

EL KÝTABI
(Gaziemir İlkokul)
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Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 

 

 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda okulumuz öğrencileri için hazırlamış olduğumuz 

sosyal kulüpleri, kitapçığımızda görebilirsiniz. 

 

Kulüp kontenjanları doğrultusunda öğrencilerimizin istekleri değerlendirilerek sene 

içerisinde her kategoriden bir kulüp çalışması yapacak şekilde program oluşturulmaktadır. 

 

Kulüplerin okul içi etkinliklerindeki masrafları okulumuz tarafından karşılanmakta; il 

genelinde, ulusal ya da uluslararası platformda gerçekleşecek olan yarışmalarda, faaliyetlerde 

ya da festivallerde kulüp masrafları velilerimiz tarafından karşılanmaktadır. 

 

Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmalarını, sosyal bağlarını güçlendirmelerini 

aynı zamanda da fiziksel ve bilişsel açıdan gelişim sağlamalarını hedeflediğimiz sosyal 

kulüplerimizle, öğrencilerimizi daha güçlü bireyler olmaları doğrultusunda yetiştirmeyi 

hedefliyor ve “sosyalleşmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğu” gerçeğini kavramalarının 

onların en büyük kazanımları olduğuna inanıyoruz. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

Rota Eğitim Kurumları 



 

 

 

 
 

 
 

 
İLKOKUL 

KULÜPLERİ 



 

 

 

 

BASKETBOL KULÜBÜ  

Sorumlu öğretmen: Sertan ŞİYAK 
 

Öğrenci sayısı: 22 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Basketbolla ilgili temel becerileri kazanmak, 

• Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

• İş birliği 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 veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Erkek öğrenci olmak, 

• Basketbolu sevmek, fiziksel açıdan kendini basketbol oynamaya yeterli görmektir. 

Kulüp kuralları: 

 

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

olmaya özen gösterir. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Yarışmalar, turnuvalar düzenler. 

• Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

DESTINATION-IMAGINATION (DI) KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Beste GÜZLÜK, Manuel ALVARADO 

 

Öğrenci sayısı: 10 

 

Kulübün amaçları: 

 

• 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 üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Yaratıcılık gerektiren etkinliklere katılmaktan keyif almaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

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

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Konuyla ilgili turnuvalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

 

EKOLOJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşenur ÖNCEL 

 

Öğrenci sayısı: 9 

 

Kulübün amaçları: 

 

• 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 veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Çevreyi seven bir insan olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

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

bilmeli, bunları geliştirmelidirler. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Çevre gezileri düzenler, 

• Çevreyi korumak amaçlı pano, broşür hazırlar, 

• Çevre konulu özel günlere katılır. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

ENGLISH DRAMA CLUB 

Sorumlu öğretmen: Bengü CANDAN, Mervenur TANER 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 

 

• 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 üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• İngilizce ve tiyatroya karşı ilgili olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

• İngilizce skeç kulübünde devamlılık çok önemlidir. Öğrenciler öğretmenlerinin 

verdiği görevleri, çalışmaları zamanında ve eksiksiz yapmalıdırlar. 

• Kulüpte iletişim dili sadece İngilizcedir. 

 

Yıl sonu etkinliği: 

 

• İngilizce bir skeç sahneler. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLL EXPLORE KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Uğurcan İNAÇ, Sevcan YETİŞTİRİCİ 

 

Öğrenci sayısı: 6 

 

Amaç: 

 

• First Lego League Junior (FLL Junior) turnuvasına katılım sağlamak. 

• Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek, 

• Öğrencilerimize mekanik düşünme, sorun karşısında çözüm üretebilme becerilerini 

kazandırmak, 

• Takım çalışmasını öğretebilmek, 

• Öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak, 

• Çevresindekilere, doğaya, topluma duyarlı birer birey olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıfa gitmek 

• Lego dersine ilgili olmak ve Lego dersinde verilen görevleri hızlı ve dikkatli bir 

şekilde yerine getirebilmek 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Öğrencilerimizin bu kulüpte iş birliği ve üretkenliği gözetmeleri, takım çalışmasında 

verilen görevi yerine getirmeleri, araştırma faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• First Lego League Junior (FLL Junior) turnuvasına katılım gerçekleştirilecektir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, turnuva kayıt ücreti ve kulübün 

masraflarına göre belirlenir.



 

 

FUTBOL KULÜBÜ  

Sorumlu öğretmen: Meltem TÜLENGEN 
 

Öğrenci sayısı: 20 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilerin futbol kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

• Futbola dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

• Öğrencilere esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

• Futbolun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

• Futbolsever insanların çoğalmasını sağlamak, 

• Öğrencilere futbolun sadece para kazandıran bir spor olmadığını benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Erkek öğrenci olma, 

• Futbolu sevmektir. 

Kulüp kuralları: 

• Düzenli olarak çalışmalara katılmak, kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi 

geçinip onlarla iş birliği halinde olmaktır. 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 
 

• Turnuvalar düzenler ve düzenlenen turnuvalara katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

HALK DANSLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sedef ÇALIŞKAN 

 

Öğrenci sayısı: 13 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Türk halk dansları hakkında bilgi vermek. 

• Öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etmek yolu ile 

geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve 

özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,  

• Geçmişten bugüne yörelerimizin kendine özgü dansları ve bu                              

dansların hikayelerini öğrenip geleceğe kendi kültürünü bilen ve sahip çıkan bir nesil 

yetiştirmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Kız ve erkek öğrencilerin hepsi katılabilir. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz öncelikle birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmalı, 

takım ruhunu benimsemelidir. 

 

Yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Düzenlenen törenler de görev almak. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

HOBİ VE YARATICI DÜŞÜNCE KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Nihal GÖKTÜRK, Yıldız KARAKAYA, Birsen ŞEKER 

 

Öğrenci sayısı: 22 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Yaratıcı düşüncenin ne olduğunu kavratmak, 

• Hobi edinmenin hayatın içindeki önemini sezdirmek, 

• Eldeki malzemeyle yeni eserler 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 veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Yaratıcı bir zekâya sahip olmak, 

• Bugüne kadar bir hobi edinmiş olmak, 

• İş birliği içinde çalışmaya gönüllü olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencimiz eğlenerek öğrenmeyi, öğrenirken eğlenmeyi bilmelidir. 

• Verilen yönergeleri takip edebilmelidir. 

• Düzenli ve tertipli çalışmalıdır. 

 

Yıl içi etkinlikler: 

 

• Ortaya çıkan eserlerle bir sergi açılır. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

İNGİLİZCE OYUN KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Funda GÖKTEPE, Aynur YEŞİL 

 

Öğrenci sayısı: 6 

 

Kulübün amaçları: 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul ikinci sınıfa gitmek. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Öğrencilerin zamanında kulüp saatinde sınıfta yer almaları gerekmektedir. 

• Öğrencilerin oyun oynarken birbirlerine saygılı davranmaları gerekmektedir. 

• Kulüpteki iletişim sadece İngilizcedir. 

 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Öğrenciler sene içinde öğrendikleri şarkıyı yıl içinde yapılacak olan “Quız Show” da 

sergileyeceklerdir. 

 

 
 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

JİMNASTİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşe SOYDAŞ 

 

Öğrenci sayısı: 14 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, 

• Fiziksel farkındalık oluşturarak gelişimlerini sağlamak, 

• Koordinasyon ve esneklik gelişimini desteklemek, 

• Ritim eşliğinde koordinasyonlu hareket kabiliyetini arttırmak, 

• Sporun sanatsal boyutunu kavratmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul ikinci, üçüncü veya 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. 

 
 

Yıl içi etkinlikler: 

 

• Hazırlanan gösteriler sunulur. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

KODLAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Akile TEKİRDAĞ 

 

Öğrenci sayısı: 12 

 

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 veya 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. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Çeşitli panolar hazırlar. 

• Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

MASA TENİSİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağla SOLMAZ 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 

 

• 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 üçüncü veya 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. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Okul düzeyinde çeşitli kategorilerde yarışma düzenler. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

MASAL KAHRAMANLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Şirin GÜZEL 

 

Öğrenci sayısı: 13 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Çocuklarımızla yerli ve yabancı masalları öğrenerek çeşitli oyun, şarkı 

etkinliklerimizle eğlenerek öğrenmek. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul ikinci sınıfa gitmektir. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Her hafta belirlenen oyunu ya da yapılacak olan etkinliği hazırlamak ve yapmaktır. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Kulüp içerisinde sınıf içi yapılan dramanın oynanması. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

ORİGAMİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ece KARAOVA, Ümran DURAK, Pakize AY, Canan ATEŞ 
 

Öğrenci sayısı: 40 

 
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 geliştirmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• El becerilerini kullanmaya yatkın ve istekli olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Öğrencilerimizin bu kulübe, gerekli malzemeleri getirip el becerilerine yaratıcı 

fikirlerini de katmalarını sağlamaktır. 

 
 

Yıl sonu etkinliği: 

 

• Okul idaremizin uygun göreceği bir programda yıl boyunca yaptığımız etkinlikler 

sergilenir. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
 



 

 

 

 

ORKESTRA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ezgi GELİR 

 

Öğrenci sayısı: 7 

 

Kulübün amaçları:  

• Öğrencilerin birlikte çalma ve sahne deneyimlerini kazanmaları 

• Enstrüman çalabilme seviyesini geliştirmek, 

• Öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini sergilemeleri 

 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

• Üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi olmak, 

• Gitar, elektro gitar, davul vb. enstrümanlardan birini en az başlangıç seviyesinde 

çalabiliyor olmak ya da şarkı söyleyebiliyor olmaktır.  

 

Kulüp Kuralları: 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz öncelikle birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmalı, 

takım ruhunu benimsemelidir. 

             

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

• Öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu etkinliğinde sergilemeleri 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 

• Bu kulüpte katılım ücreti yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OYUN DÜNYASI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Merve IŞIK, Sezen ÜZGEN, Fulya FINDIK TAŞDEMİR, Sema İlke 

AYIK 
 

Öğrenci sayısı: 34 
 

Kulübün amaçları: 

 

• Liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanabilme, zihinsel ve 

fiziksel beceriler kazanma ve kendi kültürünü tanıma gibi kazanımları oyunlarla 

sağlamak, 

• Oyun oynarken kurallara uymayı, yenmenin yanı sıra yenilmenin de olduğunu 

öğrenmek, 

• Duygularımızı, hayallerimizi ve isteklerimizi oyun yoluyla dile getirmektir. 

• Yaşantı temelli eğitim programının amacı, öğrencilerin dışa dönük bireyler olmasını 

sağlamak, iletişim becerisini ve sorumluluk alma bilincini arttırmak, uyum içinde 

çalışmasını sağlamaktır. 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, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmektir. 

Kulüp kuralları: 
 

• Birlik, beraberlik ve dayanışmanın hâkim olması önemlidir. 

• Belirlenen oyun kurallarına öğrencilerin uyması gerekir. 

• Kazanan öğrencilere olumlu pekiştireçler verilir. 

• Kaybetmenin de oyuna dâhil olduğu öğrenciler tarafından benimsenir. 

Yıl içi etkinliği: 
 

• Her kulüp dersinde yeni oyunlar öğrenir. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

SANAT KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gamze ÖZTUNA SOY 

 

Öğrenci sayısı: 23 

Kulübün amaçları:  

• Öğrencilere sanat kültürünü ve sanat sevgisini aşılayarak, resim tekniklerini 

öğrenmelerine yardımcı olmaktır. 

• Çizim becerileri gelişmiş, eleştirel ve estetik bakış açısıyla sanatsal etkinliklerin içeriğini 

anlayıp bilinçli bir şekilde takip eden bireyler yetiştirmek, resim kulübünün bir diğer 

hedefidir. 

• Öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkânı vererek iç dünyalarının sağlıklı 

bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma 

dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin 

sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında 

sorumluluk, iş birliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma 

gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir. 

• Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanat ve resim kulübünde farklı malzemeleri kullanıp 

eğlenceli çalışmalar yapmaktayız. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

• 2, 3 veya 4. sınıf öğrencisi olmak, 

• Görsel sanatların her alanında eğlenmek, yeni deneyimler kazanmak, yaratıcılığını 

geliştirmek, düşüncelerini gerçekleştirebilmek, sanat eserlerini üretebilmek amacıyla 

bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilmek ve kendini keşfetmek isteyen her 

öğrenci katılabilir. 

 

Kulüp kuralları: 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz öncelikle birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmalı, 

paylaşımcı olmalı ve takım ruhunu benimsemelidir.         

     

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

• Yıl sonunda bir resim sergisi düzenlemek, 

• Sergi ve müzelere geziler düzenlemek, 

• Farklı zümreler ile iş birliği yaparak, disiplinler arası sanat çalışmaları gerçekleştirmek. 

Kulüp katılım ücreti: 

• Bu kulüpte katılım ücreti yoktur. 

 

 

 

 



 

 

SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Zeynep SALEPÇİ 

 

Öğrenci sayısı: 16 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Zihinsel spor olan satrancın önemini kavratmak, 

• Satranç sporunu yaygınlaştırmak, 

• İlde düzenlenen akıl oyunları turnuvalarındaki oyunları tanımak, 

• Akıl oyunlarının kurallarını benimsemek ve bu oyunlarda pratik yapmak, 

• Mücadele yollarının çeşitliliğini kavratmak, 

• Satrancı bilmeyenlere öğretmek, 

• Bilişsel becerilerin gelişimini sağlamak, 

• Satranç ve akıl oyunları turnuvalarına hazırlanmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Zihinsel sporlara yatkın olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrenciler sportmen bir anlayışa sahip olmalı, turnuva kültürünü 

benimsemeli, centilmence oynamalı ve bu kültürü hayatının her alanında yaşamalıdır. 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Okul düzeyinde satranç turnuvası düzenler, 

• Okul dışındaki etkinliklere katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

VOLEYBOL KULÜBÜ  

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

 

Öğrenci sayısı: 13 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Voleybol sporunu sevdirmek, 

• Yetenekli öğrencileri profesyonel sporculuğa yönlendirmek, 

• Kulüp takımımıza yeni sporcular kazandırmak, 

• Voleybol sporunun yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Kız öğrenci olmak, 

• Voleybol oynamaya uygun fiziksel yapıya sahip olmak. 

 

Kulüp kuralları: 

 

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

düşüncesini içselleştirmelidir. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Turnuvalar düzenler, 

• Turnuvalara katılır. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

YARATICI DRAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ebru KANDEMİRCİ 

 

Öğrenci sayısı: 11 

 

Kulübün amaçları: 

 

• 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 veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Drama ve oyun içinde görev almaya yatkın yapıya sahip olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz sahne sanatlarının disiplinine uymalıdırlar. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Okul içi kutlamalarda sahneye çıkar. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

YEŞİLAY KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Kübra Ceren KIRLANGIÇ 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Bağımlılığın ne olduğunu kavratmak, 

• Teknoloji, alkol, sigara, kumar ve uyuşturucu madde bağımlılığının toplumsal, 

psikolojik, ekonomik boyutunu kavratmak, 

• Bağımlılıkla mücadelenin şartlarını anlatmak, 

• Sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak, 

• Verem Savaş, Yeşilay ve Kanser Haftası’nın ve Dünya Tütünsüz Günü’nün anlam ve 

önemini kavratmak. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

• Sağlığına önem veren bir insan olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

• Derslerde yapılacak etkinliklere hazırlıklı gelmek, 

• Yapılacak etkinliklerde grup çalışması yapmak. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• İçki, uyuşturucu ve sigaranın zararları hakkında düzenlenen afişlerin kulüp panosuna 

asılması, 

• Öğrencilere zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgiler verilmesi, 

• Yeşilay konulu resim ve yazıların kulüp panosunda sergilenmesi, 

• Verem Savaş Haftası ile ilgili yazı, şiir ve resimlerin panolara asılması, 

• Okulda Yeşilay Haftası ile ilgili program hazırlanması, 

• Kanserle Savaş ve Propaganda Haftası ile ilgili pankartlar, yazılar ve şiirlerin 

panolarda sergilenmesidir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

Bu kulübün katılım ücreti masrafı yoktur.
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