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Kulüp Katılım Kriterleri 
 İnce motor becerilerinin gelişmiş 

olması 
 Orta grup ve hazırlık grubu öğ-

rencileri  
 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği gö-
rev  ve sorumlulukları eksiksiz 
ve zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve 

önerilerine saygı duymak 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencilerin görsel sanat çalışmala-
rında sanat elemanları (renk, çizgi, 
biçim, form, doku, mekân/uzam) ve 
tasarım ilkelerini (ritim, denge, 
oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, 
hareket, zıtlık) kullanmaları amaç-
lanır. Hayallerini, duygularını  ve 
düşüncelerini biçimlendirerek gör-
sel iletişim kurmaları sağlanır. 

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Zarife ARSLAN 

 



Kulüp Katılım Kriterleri 
 Müziğe ilgili ve istekli olma 
 Hazırlık grubu öğrencileri  
 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği gö-
rev  ve sorumlulukları eksiksiz 
ve zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 
 

 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencilerin ritim duygularını ve 
ritimsel belleklerini geliştirmek ve 
müziksel becerilerini ortaya çıkart-
mak amaçlanır. Ritim çalışmaların-
da işbirliği ve müzik aletleri ile per-
formans çalışmaları yapılır.  

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Aslı BİRİNCİ 

CANDAŞ 



Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Asuman EREN 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 
 Orta grup ve hazırlık grubu 

öğrencileri 
 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği 
görev  ve sorumlulukları ek-
siksiz ve zamanında yerine 
getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

Öğrencilerin farklı malzemeleri 
bir arada kullanarak ürün ortaya 
çıkarmaları sağlanır. Küçük motor 
gelişimine destek olmak amaçlanır.  



Kulüp Katılım Kriterleri 
 Orta grup ve hazırlık grubu 

öğrencileri 
 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği 
görev  ve sorumlulukları ek-
siksiz ve zamanında yerine 
getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 
 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

Öğrencilerin bağımsız düşünme ve 
yorumlama yetenekleri ile gözlem 
yapma, tahminde bulunma, merak 
duygusu ve sözel iletişim becerileri-
nin gelişmesini desteklemek amaçla-
nır.        

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Esra CAMGÖZ 



Kulüp Katılım Kriterleri 
 Orta grup ve hazırlık grubu 

öğrencileri 
 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği 
görev  ve sorumlulukları ek-
siksiz ve zamanında yerine 
getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 
 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencilerin farklı materyalleri 
kullanarak ritim oluşturmalarını ve 
işitsel algılamalarına yönelik geli-
şimlerini sağlamak amaçlanır. Eğle-
nerek, oynayarak, keyifli bir şekilde 
etkinliğe aktif olarak katılımları 
sağlanır.  
 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Yağmur SERÇEOĞLU 



Kulüp Katılım Kriterleri 
 Orta grup ve hazırlık grubu 

öğrencileri  
     (Maksimum 6 kişi) 
 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği 
görev  ve sorumlulukları ek-
siksiz ve zamanında yerine 
getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Özgüven duygusunu aşılamak, di-
siplini geliştirmek ve sporu sevdir-
mek amaçlanır. Öğrencilerin sağlık-
lı fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, 
onlara sorumluluk duygusu kazan-
dırıp yardımlaşma ve işbirliği yap-
mayı, akranlarıyla oyun oynayabil-
meyi ve başkalarına saygı duymayı 
öğretmek amaçlanır.  

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmenleri: Salih EDİS  

                    Ece BAĞCI 


