
İLKOKUL  
KULÜPLERİMİZ 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Bilgisayar kullanımına yatkın 

 Yaratıcı ve problem çözme bece-

risi yüksek 

 Grafik ve tasarıma meraklı 

 3. veya 4. sınıf  öğrencileri (8 kişi) 

 

Kulüp Kuralları 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

21. yy becerileriyle donanımlı bireyler yetiştirmek 

isteyen İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Nesan Okulla-

rı, teknolojiyi bir öğrenme ve uygulama aracı ha-

line getirmek, öğrencilerimizin bireysel hızlarına 

ve ilgi alanlarına göre bağımsız çalışmalar yapa-

bilecekleri öğrenme ortamlarını zenginleştirmek 

amacıyla dijitalleşme ve dijital ürün oluşturma 

hareketine destek vermektedir. Bu doğrultuda 

"Dijital Tasarım ve Animasyon" kulübü ile birlikte 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Esra BEGGİ 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Öğrencilerin farklı materyallerle kendile-

rini geliştirebilecekleri ve ürünler tasarla-

yabilecekleri bir ortam oluşturarak proak-

tif çalışmalarını sağlamak. 

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Ramiye ERSOY 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Deneysel çalışmalar yapmaya 

açık olma 

 Yaratıcı fikirler geliştirebilme 

 Sanata duyarlı olma 

 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencileri 

 

Kulüp Kuralları 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade 

etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı 

bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebil-

me, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüş-

türebilme, düşünme, üretme ve deneme ka-

pasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat 

yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabil-

me, bireysel veya grup çalışmalarında so-

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Burcu AKSU  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yaratıcı düşünebilen 

 Farklı ve yaratıcı çözüm önerileri 

olan 

 İş birliği içinde çalışabilen 

 1. sınıf öğrencisi olmak  

 

Kulüp Kuralları 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

-Görsel sanat çalışmalarında sanat ele-

manları (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: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Zarife ARSLAN 



Kategori: Dönemlik 

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              

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

-Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa 

ait temel, teorik ve pratik becerilerin 

kazandırılması. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Bilime meraklı  

 Deney yapmayı seven 

 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak 

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

 

  

 

 

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 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Matematiksel kavramları anlayabilmek 

ve Matematiksel düşünceleri mantıklı bir 

şekilde açıklamak. Matematiğe yönelik 

olumlu tutum geliştirebilmek, öğrencilerin 

zihinsel kapasitesini artırmak. Zeka ve 

dikkat becerilerini geliştirmek.  

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Ebru SAYLI 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Doğayı seven ve onu korumak 

isteyen bireyler olmak 

 Bilinçli, sorumlu ve proje üretmeyi 

seven 

 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak  

 

Kulüp Kuralları 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Çevreye ve doğaya karşı saygılı, Onu 

koruyan ve kollayan bireyler yetiştirmek 

için açılmış bir kulüptür. 

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Munise YILDIRIM 



Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Ece BAĞCI 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Öğrencilerin herhangi bir sağlık 

probleminin olmaması 

 1. veya 2. sınıf öğrencileri 

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

-Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa 

ait temel, teorik ve pratik becerilerin 

kazandırılması. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Düşündüklerini, hayal ettiklerini, gördük-

lerini güzel bir dille anlatabilmek ve yazı-

ya dökebilmek. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Sema CAN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Bilime meraklı  

 Deney yapmayı seven 

 1. ya da 2. sınıf öğrencisi olmak 

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Öğrencinin yaratıcılığını kullanmasına 

olanak tanımak, bilimi tanımasını ve sev-

mesini sağlamak amacıyla kurulan bir 

kulüptür. 

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Pınar KÖSE METİN  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Küçük kas gelişimi yeterli olmak 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak 

(15 kişi) 

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Öğrencinin kas gelişimini ve ardıllığı 

desteklemek, yaratıcılığını ve el beceri-

leri geliştirmek, hobi kazandırmak. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Münevver Mine ÖZBEK 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yaratıcı düşünebilen 

 Kendini ifade edebilen 

 Dramaya ilgisi olan 

 İşbirliğine açık 

 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak  

 

Kulüp Kuralları 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

Kendini geliştirebilen, farklı bakış açıları ile 

dünyaya bakan ve takım uyumu olan öğren-

ciler yetiştirebilmek. (Yarışmadan sonra ku-

lüp değişikliği yapılabilir.) 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Gül YEŞİLKAĞIT 

                                    Gizem BAHÇI-



Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Aygül ULUĞ 
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 1. veya 2. sınıf öğrencisi olmak  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

-Dijital senaryo yazma, okuma ve oynama 

becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Müziğe karşı ilgili ve istekli olmak 

 2. 3. ya da 4. sınıf öğrencisi ol-

mak  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Öğrencilerin  müziksel becerilerini orta-

ya çıkartmak ve ses gelişimlerini sağla-

mak. 

Kategori: Dönemlik 

Kulüp Öğretmeni: Aslı BİRİNCİ CANDAŞ 


