
ANAOKULU  
KULÜPLERİMİZ 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 İnce motor becerilerinin gelişmiş 
olması 

 Resme ilgili ve istekli 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 

 

Öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duy-
gusunu uyandırırken; ilgi alanlarını, bece-
rilerini ve yeteneklerini  keşfetmelerini 
sağlamak. 

Kategori: Dönemlik 
Kulüp Öğretmeni: Gülistan Banu CEL  
 
 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Müziğe ilgili ve istekli 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 

 

Müziği yaşamımızın bir parçası haline 
getirerek eğlenceli müzik etkinlikleri yap-
mak. Her öğrencide çalgı çalma deneyimi 
oluşturmak.  

Kategori: Dönemlik 
Kulüp Öğretmeni: Aslı BİRİNCİ CANDAŞ 



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Asuman EREN 
                                Aygül ULUĞ 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Farklı malzemeleri kullanmaya 
istekli 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 

Yemeğin oluşma sürecini yaşayarak gör-
melerini sağlamak. Yemek hazırlarken 
ve piştikten sonraki değişiklikleri göz-
lemleyerek bilişsel gelişimlerini destekle-
mek. Hem grup hem de bireysel olarak 
ürün oluşturma yoluyla sosyal-duygusal 
gelişimine destek olmak. Hayal gücü ve 
yaratıcılıklarını kullanmalarını sağla-
mak. Yemeğin hazırlanmasında aktif 
katılımının keyfini yaşamasını sağla-
mak. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Tüm yaş grubu öğrenciler  

 
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 

Çocukların bağımsız düşünme ve yorum-
lama yeteneklerinin gelişmesi, gözlem 
yapma, tahminde buluna, merak duygu-
sunu ve sözel iletişim becerilerinin geliş-
mesini desteklemek.          

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Esra CAMGÖZ  
                                 Seçil TAŞKAN ATAK  
 
 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Spor yapmayı sevmek 
 Tüm anaokulu 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 

 

Öğrencilere özgüven duygusunu aşılamak, 
disiplini geliştirmek ve sporu sevdirmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ceylan ERBAŞLAR 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Tüm anaokulu 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 

 

Sıfır atık projesine katılıp öğrencilerle 
projeyi sürdürmek. Yaratıcılıklarını arttı-
rıp doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Yağmur SERÇEOĞLU 
                                 Lidya BULUKTİMUR 



Kategori: Dönemlik 
Kulüp Öğretmeni: Nihan ORAL 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Tüm anaokulu 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 

Öğrencilerde kukla kültürü oluşturmak 
ve geliştirmek. Kukla çalışmalarıyla ya-
ratıcılıklarının gelişmesini sağlamak ve 
el becerilerini en üst düzeye çıkarmak.  
Öğrencilerin sunum becerilerini geliştir-
mek. Hayal güçlerini zenginleştirmek. 


