
İLKOKUL  
KULÜPLERİMİZ 

2019-2020  Eğitim Öğretim Yılı 



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ebru SAYLI 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Proje odaklı çalışmaya yatkın 
 Yaratıcı 
 Üretken 
 Kulübe devamlılığı önemseyen 
 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 

Yayın ve iletişim kulübü okulun bütün öğren-
cilerinin görüş , seziş, buluş gibi ufuklarını 
geliştirici çalışmalara yer verir. Çevremizdeki 
çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bun-
ların panolarda sergilenmesini sağlar. Amacı-
na ve gündeme uygun resim, sergi, film , 
slaytlar hazırlayıp gösterir. Sosyal kulüp saat-
lerinde eğitici konuşmalar hazırlar. Çocukla-
ra haklarını öğretici yazılar ve resimler hazır-
lar ve bunları kulüp panosunda sergiler, sınıf-
larda açıklayıcı konuşmalar yapar.  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yaratıcı düşünebilen 
 Farklı ve yaratıcı çözüm önerileri 

olan 
 İş birliği içinde çalışabilen 
 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak  

 
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 

Yaratıcı düşünebilen, farklı ve yaratıcı 
çözüm önerileri olan, iş birliği içinde çalı-
şabilen öğrenciler yetiştirmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Fulya ÖZGEN 
                                  
 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 
olmaması 

 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 
Kulüp Öğretmeni: Beril KAFESCİOĞLU 



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. (Yarışmadan sonra kulüp 
değişikliği yapılabilir.) 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Burcu KAÇAR 
                                    Gül YEŞİLKAĞIT 
                                    Mine ÖZBEK 
                                    Zeynep ELAR 
                                    Gizem BAHÇIVAN 



Kategori: Dönemlik 
Kulüp Öğretmeni: Fatma AKGÜL 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Sabırlı, odaklanma yeteneğine  
güvenen  

 Sınırlı zaman diliminde stresle baş 
edebilen 

 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-
mak  

 
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 

-Satrancı okulda sevdirmek, zamanını farklı 
bir aktiviteyle değerlendirmek isteyen, sat-
ranç bilmeyen öğrencilere satranç öğret-
mek, satranç bilen öğrencilere ise kendileri-
ni geliştirme imkanı vererek onların daha 
ileri seviyede satranç oyuncusu olmalarını 
sağlamaktır.   
 -Kulübümüzün çalışmaları sonucunda öğ-
rencilerimiz; planlı hareket etme, süratli ve 
doğru düşünebilme, olaylara doğru yorum-
larla yaklaşabilme, kurallara uyma, centil-
mence oynama, kazananı kutlama gibi er-
demler kazanacaklardır.  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hayal gücü yüksek 
 Resme ve sanata ilgili 
 2. 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 

 

-Öğrencilerimizin  hayal gücünü geliştir-
mek ve sanatsal çalışmalara yöneltmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Uğur GÜNEL 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Oyun oynamayı seven 
 Yeni fikirlerle yeni oyunlar ürete-

bilen 
 Grup çalışmasını seven ve yaratıcı 
 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Oyunlarla paylaşmayı, problem çözme 
becerisini geliştirmeyi hedeflemek, yeni 
oyunlar keşfetmek, var olan oyunların 
varyasyonlarını üretmek, oyunları arka-
daşlarıyla paylaşmak (kitap haline getiri-
lebilir) amaçlarından bazılarıdır. 

Kategori: Dönemlik 
Kulüp Öğretmeni: Pınar KÖSE METİN 
                                 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hiçbir sağlık problemi olmamak 
 Suyun üzerinde durabilmek 
 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak  
NOT: 1. Dönem 3. ve 4. sınıf öğrenci-
leri 2. Dönem ise 1. ve 2. sınıf öğrenci-
leri seçim yapabilir. 

 
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 
Kulüp Öğretmeni: Ece Bağcı ÇAKMAK 
                                 Necim TEKİN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak 
(Maksimum 14 kişi) 

 
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 boyunca öğrencilerin müzik dersleri 
haricinde farklı müzikler tanıması ve öğ-
renmesi amaçlanmıştır. Popüler şarkılar-
dan oluşturulacak repertuar üzerinden 
gidilecektir. Ukulele kulübü ile zaman za-
man ortak çalışmalar yapılacaktır. Amaç 
herkesin bildiği şarkıları doğru bir şekilde 
yorumlamaktır. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Aslı BİRİNCİ 
                                      
                                     



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Nesrin BACAK 
                                  
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Enstrüman bilgisine sahip olmak 
 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak 

(maksimum 7 öğrenci) 

 
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 

-Enstrüman bilgisi edinme ve öğrenme, 
grupla hareket etme, sahne deneyimi, 
özgüven gelişimi. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Bilime meraklı olma 
 Deney yapmayı seven 
 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak 

 
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 yaratıcılığını kullanmasına 
olanak tanımak, bilimi tanımasını ve sev-
mesini sağlamak amacıyla kurulan bir 
kulüptür. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Hande ÇELİK  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hiçbir sağlık probleminin olma-
ması 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak 
 NOT: Her sınıf kademesi için 

maksimum 10 öğrenci katılabile-
cektir.  

 
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 
Kulüp Öğretmeni: Salih EDİS 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Doğayı seven ve onu korumak iste-
yen bireyler olmak 

 Bilinçli, sorumlu ve proje üretmeyi 
seven 

 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-
mak  

 
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 

 

-Çevreye ve doğaya karşı saygılı, Onu ko-
ruyan ve kollayan bireyler yetiştirmek 
için açılmış bir kulüptür. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Munise YILDIRIM 

 
 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Dil öğrenmeye istekli 
 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 

 

-Yeni bir dil yeni bir düşünme sistemini 
geliştirmektir. Bu nedenle öğrencilerimi-
zin farklı dilleri öğrenmesini sağlamak 
kulübümüz en önemli amacıdır.  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Sevtap ÖZTÜRK 
                                 Nur Deniz EJDER 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Deneysel çalışmalar yapmaya açık 
olma 

 Yaratıcı fikirler geliştirebilme 
 Sanata duyarlı olma 
 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencileri 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme, 
her alanda kullanılabilecek yaratıcı dav-
ranışlar geliştirebilme, düşünceleri ger-
çekleştirebilmek ve sanat eserlerini ürete-
bilmek amacıyla bireysel anlayış ve teknik 
yeteneklerini geliştirebilme, estetik duygu-
ların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasa-
rımla ilgili olarak bilinçli estetik hüküm-
ler vermelerini sağlayabilme, özgün dü-
şünme, üretme ve deneme kapasitelerini 
geliştirebilme becerisi kazandırmaktadır. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Elvan GÖKMEN  



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 
Kulüp Öğretmeni: Volkan YILMAZ 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Küçük kas gelişimi yeterli olmak 
 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak  

 
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 

 Lego tasarımına ilgi duymak 
 Proje çalışmasına yatkın olmak 
 Kodlamayı sevmek 
 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak 

(Maksimum 12 kişi) 

 
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 
sevdirmeyi, sosyal sorumluluklarının far-
kında olmayı, takım çalışması yapabilme-
yi, çevresindekilere ve doğaya saygılı bi-
reyler olarak yetiştirilmesine katkıda bu-
lunmayı hedefleyen çalışmalardır. 
Bu çalışmalar kapsamında öğrenciler bu 
yıl farklı bir uluslararası tema üzerinde 
tüm dünya çocukları ile aynı süreç içinde 
çalışırlar. (Yarışmadan sonra kulüp değişik-
liği yapılabilir.) 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Esra BEGGİ 
                                    Mustafa KIN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi sağlık problemi olmama 
 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olma 

(12 kişinin altında kulüp açılmaya-
caktır.) 

 
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: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Gayret İŞSEVEN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık problemi ol-
mamak 

 1. 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-
mak (1. Dönem 1. ve 2. sınıf öğren-
cileri 2. dönem ise 3. ve 4. sınıf öğ-
rencileri başvuru yapabilir.) 

 
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 
Kulüp Öğretmeni: Ceylan ERBAŞLAR 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 İlgili, istekli ve meraklı 
 İşbirliğine ve takım çalışmasına 

yatkın 
 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak 

(6 kişinin altında kulüp açılmaya-
caktır.) 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Fiziksel ve zihinsel becerileri geliştirici 
özelliği, yapılmasındaki geniş tekniği ve 
inceliği bakımından bir sanat olarak da 
anılmaktadır. Kulübümüzde eskrimin te-
mel teknik bilgileri hem teorik hem uygu-
lamalı olarak verilecektir. Eskrimin sağla-
dığı reaksiyon hızı (refleks) mücadele az-
mi, esneklik, hareket hızı, koordinasyon, 
kişiye en önemli katkılarındandır. 

Kategori: Dönemlik 
Kulüp Öğretmeni: Burak ONAY 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 
olmaması 

 1. ya da 2. sınıf öğrencisi olmak 
(Maksimum 10 kişi) 

 
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 

 

-Jimnastik tüm branşların temelini oluştu-
rur. Bu temeli almış çocuklar ileride 
branş değişikliği yaptıklarında bile, her-
hangi bir bireysel veya takım sporuna bir 
adım önde başlayacaklardır. Amacımız; 
jimnastiği sevdirmek ve spor temelini öğ-
rencilerimize kazandırmak ve tanıtmak-
tır. 

Kategori: Dönemlik 
Kulüp Öğretmeni: Burak BERİK 


