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Eğer bu kulüpteysen;
Takım ruhu kazanır, takım içi yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrenirsin. Sınırlara ve
kurallara uymayı öğrenirsin. İletişim becerin gelişir. Problem çözme kabiliyetin gelişir.
Özgüven kazanırsın ve sorumluluk bilincin gelişir.

Biliyor musun?
Basketbol, Kanadalı beden eğitimi öğretmeni James Naismith (1861-1939) tarafından
Springfield ‘ta 1891 yılında yağmurlu bir günde jimnastik sınıfını meşgul etmeye çalışırken
bulunmuştur.

Basketbol
Kulübü

5. 6. 7. sınıflar

Seni neler bekliyor?
–
–
–
–
–

Bu kulüp senin sportif kabiliyetlerini geliştirecek,
Vücudunun atik ve esnek olmasını sağlayacak,
Bedenin güçlenmesini ve dayanıklılığını artıracak,
Kemiklerin ve kasların gelişmesini sağlayacak,
Bu kulüpte çok kalori harcanmasından dolayı vücudun formda kalacak.

Eğer bu kulüpteysen;
–
–
–
–
–

Planlı hareket etmeyi öğrenirsin,
“Kendine güven” duygusu aşılanır ve bunu geliştirirsin,
Diğer ders konularını daha iyi anlarsın ve odaklanırsın,
Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsersin, ezberci zihniyetten arınırsın,
Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini
öğrenirsin.

Biliyor musun?

Satranç
Kulübü

1. 2. 3. 4.
Sınıflar

‘’Satranç tahtasında dünyadaki tüm denizlerde karşılaşacağınız maceralardan daha fazlası
vardır. ’’ Pierre Mac Orlan

Seni neler bekliyor?
Bu kulüp sayesinde hızlı düşünüp, çabuk hareket edebilen, dış uyaranlardan etkilenmeyen
ama en önemlisi gerilim altında bile paniğe kapılmayıp doğru hamleleri bulup uygulayabilen
kararlı ve kendine güvenen bireyler olacağız.

Eğer bu kulüpteysen;
–
–
–

Teknolojiyi kullanarak bilgisayarda tasarımlar yapan,
Elektronik araçlarla kendi oyun konsolunu hazırlayan,
Sıfırdan kendi oyununu tasarlayan meraklı ve araştırmacı bir öğrencisin demektir.

Biliyor musun?
‘’Bu ülkedeki herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Çünkü programlama size nasıl
düşüneceğinizi öğretir. ’’ Steve Jobs

Robotik ve
Kodlama
Kulübü

1. 2. 3. 4.
Sınıflar

Seni neler bekliyor?
Elektroniğin gücünü kullanarak piyano merdiven, kartondan elektro gitar ve klavye ya da su
piyanosu yapacaksın. 3 boyutlu kalemle kendi çizdiğin nesneleri kullanacaksın. Ayrıca
sıfırdan kendi oyununu tasarlayacaksın.

Eğer bu kulüpteysen;
Gündelik problemlerimize teknolojiyi kullanarak çözümler üreten, araştıran, düşünen,
keşfeden, parçaları birleştiren, sıfırdan bir ürünü oluşturan veya bozulmuşu tamir eden
bir öğrencisin demektir.

Biliyor musun?
‘’Bu ülkedeki herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Çünkü programlama size nasıl
düşüneceğinizi öğretir. ’’ Steve Jobs

Robotik ve
Kodlama
Kulübü

5. 6. 7. Sınıflar

Seni neler bekliyor?
•
•
•
•

Robot geliştirmeyi isteyen ve ona görevler verebilecek,
Yeni projeler geliştirmeyi ve yarışmalara katılmayı hedefleyen,
Kodlama veya 3 boyutlu tasarım yaparak gerçek hayata dair bir problemlerin çözümüne
fayda sağlayacak ,
Arduino, Makeblock, Micro:Bit gibi elektronik ve robotik araçları kullanarak projeler
geliştirmeye hazır mısın?

Eğer bu kulüpteysen;
Araştırma yapmayı seven, kendini ifade etmek isteyen, sunum yeteneği güçlü
öğrencilerden birisin demektir.

Biliyor musun?
Arkadaşlarınla birlikte hangi fikri benimsersen o fikri kabul ettirmek için birçok yöntem
uygulayacağını, araştırmalar yapacağını, birey olarak herkese kendini kabul ettireceğini
biliyor musun?

Seni neler bekliyor?

Münazara
Kulübü

5. 6. 7. sınıflar

Bu kulüp senin bilgini, iletişimini, karar alma becerilerini geliştirecek. Empati, saygı, hoşgörü,
demokratik olgunluk, işbirliği, tartışma kültürü gibi temel değerler kazanmanı sağlayacak.

Sensiz bir eksiğiz, haydi bize katıl!

Eğer bu kulüpteysen;
Görsel sanatların her alanında eğlenmek, kendini keşfetmek istiyorsun demektir .
Farklı materyal kullanımları ve sanat dallarını deneyimlemek istiyorsan kulübümüzün
kontenjanına sen de katıl!

Biliyor musun?

Yetenekli
Eller
Kulübü

1. 2. 3. 4.
Sınıflar

Görsel Sanatlar öğretmeninin rehberliğinde işleyecek olan kulübümüzde bu alanda kendini
geliştirmek istiyor olman tek kriterimiz. Yaratıcılığını ve hayal dünyanın ne kadar renkli
olduğunu çalışmalarında göstermek istiyorsan doğru yerdesin demektir. Unutma, belki de
geleceğin Picasso’su sen olabilirsin.

Seni neler bekliyor?
Birçok farklı malzemeyi göreceğin ve keşfedeceğin, grup ya da birey çalışmalarında aktif rol
alacağın sanat dolu bir dönem seni bekliyor.

Eğer bu kulüpteysen;
•
•

Kulübümüz; yaratıcı, üretici, hayal eden ve boyamayı seven enerji dolu üyelerini
bekliyor.
O kişi olduğuna inanıyorsan, enerjini ve yaratıcılığını 3 boyutlu sahne tasarımlarıyla
göstermek istiyorsan bizler seni bekliyor olacağız.

Biliyor musun?

Sahne
Tasarımı
Kulübü

5. 6. 7. Sınıflar

Belirli günler ve haftalarda 3 boyutlu çalışmalarla okulumuzu süslemeye var mısın?
Yaratıcılığını ve hayal dünyanın ne kadar renkli olduğunu çalışmalarında göstermek istiyorsan
doğru yerdesin demektir.

Seni neler bekliyor?
Belirli günler ve haftalarda 3 boyutlu çalışmalarla okulumuzu süslemeye var mısın?
Yaratıcılığını ve hayal dünyanın ne kadar renkli olduğunu çalışmalarında göstermek istiyorsan
doğru yerdesin demektir.
Bu kulüp senin diğer arkadaşlarınla birlikte işbirliği içinde çalışmanı, düşüncelerini gerçeğe
dönüştürebilmeni ve tasarımlar yapmanı sağlayacak.

Eğer bu kulüpteysen;
–
–
–
–
–
–
–
–

Bilim
Kulübü

5. 6. 7. Sınıflar

Araştırma yapmayı,
Deney yapmayı,
Proje üretmeyi,
Sabırlı olmayı,
Çalışmalarını raporlamayı,
Yaratıcı düşünmeyi,
Planlama yapmayı,
Öğrendiklerini arkadaşlarına sunmayı seven bir öğrencisin demektir.

Seni neler bekliyor?
Bilim kulübü senin araştırma, yaratıcı düşünme ve sunum becerilerini geliştirecek. Proje
hazırlamayı, raporlamayı ve sunmayı öğrenecek, proje yarışmalarına katılacaksın. Eğlenceli
deneyler yapacak, bilimsel konular ile ilgili belgeseller izleyecek, sunumlar yapacak, önemli
bilim insanlarının etkileyici hayat hikayelerini dinleyeceksin.

Eğer bu kulüpteysen;
Hem tek başına hem de arkadaşlarınla birlikte keyifli vakit geçirip, aynı zamanda daha
sağlıklı ve düzgün vücut yapısına sahip olabilirsin.

Biliyor musun?
–
–
–
–

Cimnastik
Kulübü

1. 2. 3. 4.
Sınıflar

Dersimize cimnastiğe özgü ısınma hareketleri ile başlıyoruz.
Beceri, koordinasyon, sıçrama, esneklik, kuvvet geliştirici çalışmalar yapıyoruz.
Denge, esneklik, akrobasi ve kuvvet çalışmaları yaptığımızı,
İp, kurdele ve hulahop aletlerini kullanıyoruz.

Seni neler bekliyor?
Bu kulüpte seni müzik eşliğinde oyunlar, danslar ve gösteriler bekliyor.

Eğer bu kulüpteysen;
–
–
–

Birlikte müzik yapmayı,
Farklı türlerde müzik dinlemeyi ve icra etmeyi,
Çeşitli enstrümanlarla deneyim kazanmayı istiyorsun demektir.

Biliyor musun?
Tüm duygu ve düşüncelerimizi müzik yoluyla anlatabiliriz.

Seni neler bekliyor?

Müzik
Kulübü
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–
–
–
–

Müzik atölyesindeki sayısız enstrümanla deneyim,
Müzik toplulukları oluşturup öğrenilen eserleri seyircilerin beğenilerine sunmak,
Sahne tecrübesi kazanmak,
Dünya müzikleri ile ilgili söyleşiler yapmak.

Eğer bu kulüpteysen;
Almanca konuşmaya çok hevesli, empati yapabilen, yaratıcı, takım çalışmasını seven,
farklı kültürleri tanımaya açık, şanslı öğrenciler arasındasın demektir.

Biliyor musun?
Şairler, düşünürler ve sanatçılar ülkesi Almanya ile ilgili daha birçok bilgiyi bu kulüpte
Almancanı geliştirerek ve eğlenerek öğrenebileceğini biliyor musun?

Seni neler bekliyor?

Almanca
Kulübü

5. 6. 7. Sınıflar

–
–
–

Bu kulüp senin empati yeteneğini geliştirecek.
Koşulsuz kabul ile farklı kültürden insanlara bakış açını geliştirecek.
Bir yandan eğlenirken diğer yandan Almancayı daha iyi konuşabileceksin.

Wenn du gerne effektiv Deutsch sprechen möchtest und mehr, dann bist du bei uns
richtig!
Severek etkili Almanca konuşmak ve daha fazlası için doğru yerdesin!

Eğer bu kulüpteysen;
– Doğru çatal-bıçak kullanımını ve olması gereken bir masa düzenini
öğrenebilirsin.
– Mutfak kültürümüzü tanıyıp yemekleri uygulamalı olarak yapabilirsin.
– Kendine sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsin.

Biliyor musun?

Cooking
Kulübü

1. 2. 3. 4.
Sınıflar

Yemek pişirme etkinliği, yemek yapma becerisini, mutfak kültürümüzü tanımayı ve temizlik
alışkanlığı kazandırmayı hedeflemektedir.
Yemek hazırlama çalışması esnasında mutfak malzemelerinin adları da pekişir.

Seni neler bekliyor?
Birlikte tadına bakarak, görerek hazırlayacağımız lezzetler ve mutfağın keyifli dünyası seni
bekliyor.

Eğer bu kulüpteysen;
–
–
–
–
–
–
–

e-Twinning
Kulübü

Dünya dilini konuşarak,
Dünya kafası ile düşünerek,
Dünya sorunlarını inovatif bir perspektif ile ele alacak,
Zaman planlaması yapacak,
Takım ruhu ile çalışacak,
Ve kalıcı çözümler üretecek,
Ayrıcalıklı öğrencilerden birisin demektir.

Biliyor musun?
eTwinning, Avrupa okullarını, gerekli altyapıyı sağlayarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri
kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Komisyonu girişimidir.

Seni neler bekliyor?
Bu kulüp sizlere farklı kültürlere saygı duymayı öğretirken, birlikte ortak bir amaç için
çalışma yeteneğini kazandıracak.
Bu kulüpte;
•
Farklı kültürleri deneyimleme, bu kültürlerden insanlarla tanışma, kalıcı dostluklar
kurma ve birlikte harika projelere imza atma fırsatları sizleri bekliyor !

•

5 .6. 7. Sınıflar

