
3-4.SINIFLAR 
 

KODLA-ÜRET KULÜBÜ  

 

Temel dijital okur yazarlık becerilerinden, basit kodlama 

uygulamalarına, tabletle dijital ürün geliştirmeden, maker 

çalışmalarına kadar geniş ve zengin bir etkinlik programı ile 

yürüteceğimiz kulübümüze, teknoloji konusunda ilgisi olan ve bu 

alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz. 

                      Öğretmen: Damla GÜNEYSU – Meryem Taşçıoğlu 

MODERN DANS KULÜBÜ   

 

Dans etmek, dans ile var olmak… Bunlar gerçekten insan için 

önemli olgular. Bizler sanatla haşır neşir olarak kendimizi çok 

daha iyi, çok daha farklı, çok daha derin ifade edebiliriz. Dans 

etmek bir iletişim şeklidir. Sanatın hem görselliği hem de 

duyguları harekete geçirmesi adına en önemli türlerinden biri 

danstır. Modern dans ise, duygu akışının doğaçlama yöntemiyle 

dışa vurumudur. Anlatmak istedikleriniz mi var? O zaman dans 

edelim. Sahneye çıkın ve sadece içinizden geleni ortaya çıkarın. 

Pek tabii bütün sanat dalları gibi modern dansın da teknik 

kısımları, kuralları ve ekolleri var. Modern dans bale temelli bir 

dans türü. Bu dansa estetiklik katıyor. Günlük hayatta 

ulaşamadığımız kaslar, çalışarak bize güzel bir denge ve duruş 

kazandırıyor. 

                                                     Öğretmen: Yeşim DEMİRDURAK 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ 

 

Özgüven kazanmasının yanında çocuğun ritim duygusunun 

gelişmesini, vücut-göz koordinasyonu gelişiminin sağlanması, 

sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanımasını, psikomotor 

gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde kendini ifade 

edebilmesini sağlar. 

                                                  

                                                                 

                           

                                                                       Öğretmen: Soner ÇİFTÇİ 

 



LATİN DANS KULÜBÜ 

 

Dans Sporu, 5 Latin (Samba, Cha Cha, Rumba, Paso doble, Jive) ve 

5 Standart (İngiliz Valsi, Tango, Viyana Valsi, Foxtrot, Quickstep) 

danstan oluşan ve eşli olarak yapılan bir spor branşı ve sanat 

dalıdır. Dans Sporu eğitimi erken yaşlarda başlar ve çocuklar her 

dansın kendine özgü belirli özelliklerini geliştirdikçe öğretilen 

hareket ve dans sayısı kademeli olarak artırılır. Öğrenilen 

dansların doğası her ne kadar partnerli de olsa, figürler bireysel 

olarak öğretildiğinden, derslerde partner zorunluluğu yoktur.  

Öğrenciler istekleri ve hedefleri doğrultusunda zamanla lisanslı 

sporcu olup yarışmalara hazırlanabilir veya hobi olarak sosyal 

ortamlarda öğrendikleri dansları sergileyebilirler. Salon dansları, 

çocukları hem erken yaştan takım olarak çalışmaya ve kız erkek 

ilişkilerini sağlam temeller üzerine oturtmaya teşvik eder; hem de 

doğru fiziksel gelişim ve sanatsal özellikleri sayesinde özgüvenli 

bireyler yetiştirmeye katkıda bulunur. 

Öğretmen: Çiğdem GÜLER 

 

RESİM-SERAMİK KULÜBÜ  

 

Resim ve Heykel Kulübü’nde öğrencilerimizin; el becerilerini ve 

yaratıcılığı geliştirmek, iki-üç boyutlu tasarımlar yoluyla kendi 

duygu ve düşüncelerini aktaran, özgüveni gelişmiş, sanata ve 

çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, çamuru elleriyle yoğurup 

kalpleriyle şekillendirerek dilediği gibi boyamaya, zaman 

zaman da yontu yaparak özgün çalışmalar yapmaya davet 

ediyoruz. 

Öğretmen: Çiğdem BALCI 

 

RİTİM ATÖLYESİ (MÜZİK BÖLÜMÜ) 

 

Ritim atölyemizde; kendi bedenimizi, iç sesimizi duyarak  
bedenimizi bir ritim çalgısı gibi kullanmayı öğreneceğiz.  
Bedenimizi ritim çalgısı gibi kullanmanın yanında  
diğer ritim çalgılarını da kullanarak müzikler yapacağız.  
Hatta bunlarla sınırlı kalmayarak elimize geçen her türlü 
materyalle dans edip oyunlar oynayacağız.  
Kimi zaman çalgımız bir makas kimi zaman bir kaşık kimi 
zaman bir bardak olacak.  Yeteneğini ve yaratıcılığını öne 
çıkartmak isteyen herkesi ritim atölyemize bekleriz… 
 

Öğretmen: Olgu ÖZKANDEMİR 



 

VOLEYBOL KULÜBÜ  

 

İş birliği içerisinde kendine güven duygusunu geliştiren ve 

paylaşımın esas olduğu bu süreçte voleybolun temel teknik ve 

taktiklerini öğrenmek istiyorsanız sizleri kulübümüze davet 

ediyoruz. 

Öğretmen: Levent YUVACI 

BASKETBOL KULÜBÜ  

 

Basketbol oyununun temel teknik becerilerini ekip çalışması 

içerisinde öğretmeyi hedefliyoruz.  

Haydi basketbol oynamaya! 

 

 

Öğretmen: Emre YOLCU 

 

HENTBOL KULÜBÜ  

 

Hentbolu, oyunla tanıtıp ortak paylaşım ve birlikte çalışma 

alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Hentbolun temel teknik, 

taktik becerilerini öğretmeyi amaçlıyor ve sizleri kulübümüze 

davet ediyoruz. 

Öğretmen: Cansu KÖSE 

  

FRANSIZCA DRAMA KULÜBÜ  

 

Tiyatro nedir? Beraber tanıyalım mı?  
Zeynep öğretmenle birlikte sahnenin havasını koklamak için bir 
araya gelmeye var mısınız? 
Amacımız katılımcılarla birlikte tiyatro nedir, sahnede nasıl 
durulur, bir topluluğa nasıl seslenilir gibi oyunculuk 
gerekliliklerini oyunlar oynayarak ve Fransızcayı kullanarak 
eğlenip öğrenmekti. 
 

                                                    Öğretmen: Zeynep NİKEREL 

 

              

 

 



LET’S PLAY, SING AND WATCH! (İNGİLİZCE 

BÖLÜMÜ) 

 

Bu sene 4. Sınıflarla İngilizce Aktivite Kulüp 

çalışmalarında eğlenerek İngilizcemizi geliştireceğiz. 

Birbirinden güzel İngilizce oyunlar oynayacağız, 

bulmacalar çözeceğiz, müzik dinleyip şarkı söyleyeceğiz, 

film izleyeceğiz, skeç çalışmaları yapacağız. 

Öğretmen: Sendi DESABAH 

 

 

 


