
İLKOKUL  
KULÜPLERİMİZ 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Meraklı ve yaratıcı olmak. 
 Proje çalışmasına yatkın olmak. 
 Sorumluluk sahibi olmak. 
 Kodlama ve bilgisayar kullanımı 

konusunda ilgili ve istekli olmak.  
 3. ve 4. sınıf öğrencileri 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 
Robotik çalışmaları; bilim ve teknolojiyi sevdirme-
yi, sosyal sorumluluklarının farkında olmayı, ta-
kım çalışması yapabilmeyi, çevresindekilere ve 
doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine kat-
kıda bulunmayı hedefleyen çalışmalardır. Bu çalış-
malar kapsamında öğrenciler bu yıl farklı bir te-
ma üzerinde tüm dünya çocukları ile aynı süreç 
içinde çalışmalar gerçekleştireceklerdir. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Esra BEGGİ KURT 
                                     
 
 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Küçük kas gelişiminin yeterli ol-
ması 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olma  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencinin kas gelişimini ve ardıllığı des-
teklemek, yaratıcılığını ve el becerileri ge-
liştirmek, hobi kazandırmak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Melek DEMİRYÜREK 
                                  
                                  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yaratıcı düşünebilen 
 Kendini ifade edebilen 
 Dramaya ilgisi olan 
 İşbirliğine açık 
 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 
Kendini geliştirebilen, farklı bakış açıları ile 
dünyaya bakan ve takım uyumu olan öğrenci-
ler yetiştirebilmek.  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Gizem BAHÇIVAN 
                                      Hande ÇELİK 
                                      Ecem GÜLERLER 
 
                                                                         



Kulüp Katılım Kriterleri 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencilerin farklı materyallerle kendile-
rini geliştirebilecekleri ve ürünler tasarla-
yabilecekleri bir ortam oluşturarak pro-
aktif çalışmalarını sağlamak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Özgür ÖZBULAK 
                                  
                                  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yaratıcı düşünebilen 
 Farklı ve yaratıcı çözüm önerileri 

olan 
 İş birliği içinde çalışabilen 
 Tüm sınıf seviyeleri öğrencileri 

katılabilir 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

Görsel sanat çalışmalarında sanat eleman-
ları (renk, çizgi, biçim, form, doku, 
mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, 
denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitli-
lik, hareket, zıtlık) kullanmaları. Hayalle-
rini, duygularını  ve düşüncelerini biçim-
lendirerek görsel iletişim kurmaları. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Gülistan Banu CEL 
                                  
 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Küçük kas gelişiminin yeterli ol-
ması 

 1. ya da 2. sınıf öğrencisi olma  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencinin kas gelişimini ve ardıllığı des-
teklemek, yaratıcılığını ve el becerileri ge-
liştirmek, hobi kazandırmak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Sinem YÜREKLİ 
                                  
                                  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Müziğe karşı ilgili ve istekli olmak 
 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencilerin  müziksel becerilerini ortaya 
çıkartmak ve ses gelişimlerini sağlamak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Aslı BİRİNCİ CANDAŞ 

                                      
                                     



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Aslı KORUCU 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

Öğrencilerin bir guruba ait olarak işbir-
liği içerisinde, öğrendiği dili etkin ve öz-
güvenli olarak konuşabilme becerisinin 
yanı sıra bir ürün ortaya koyma beceri-
sini, kurum ve milli eğitim ilkeleri doğ-
rultusunda sağlayabilmektir. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hiçbir sağlık problemi olmamak 
 Suyun üzerinde durabilmek 
 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa ait 
temel, teorik ve pratik becerilerin kazan-
dırılması. Serbest, sırtüstü, kurbağalama 
ve kelebek stili yüzebilmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ece BAĞCI 
                                  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Düşündüklerini, hayal ettiklerini, gördük-
lerini güzel bir dille anlatabilmek ve yazı-
ya dökebilmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Sema CAN 
                                    Ramiye ERSOY 
                                      



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık problemi ol-
mamak 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa ait 
temel, teorik ve pratik becerilerin kazan-
dırılması. 

Kategori: Dönemlik 
 



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Salih EDİS 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Öğrencilerin herhangi bir sağlık 
probleminin olmaması 

 3. veya 4. sınıf öğrencileri 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa ait 
temel, teorik ve pratik becerilerin ka-
zandırılması. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Öğrenci seçimleri yapılacaktır. 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

Hızlı düşünmeye ve doğru karar almaya 
yardımcı olmak. Olaylara pek çok bakış 
açısıyla yaklaşmaya yardımcı olmak. 
Planlı hareket etmenin önemini ve gerek-
liliğini öğrenmeyi sağlamak. Özgüveni ar-
tırmak. Odaklanma ve konsantrasyon be-
cerilerini geliştirmek. Öğrenme ve kavra-
ma hızını artırmak. Bilimselliği ön plana 
çıkartmak. Olay, durum ve konulara kar-
şı şüpheci yaklaşımı geliştirmek. Başarıya, 
sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varıla-
bileceğini 
öğretmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ilgaz GÜMÜŞTAŞ  


