
5-6.SINIFLAR 

SATRANÇ KULÜBÜ 

 

Okulumuzda gerçekleştireceğimiz satranç eğitimlerimizde 

çocuklarımızın yaş ve seviyelerine uygun olarak satrancın 

inceliklerini, kurallarını ve taktiklerini öğrenmeleri 

planlanmaktadır. Amaç ise öğrencilerimizin zamanı doğru 

kullanma, plan yapma, strateji geliştirme, objektif ve eleştirel 

bakış açısı kazanma, problem çözme becerisi elde etme, empati 

kurabilme, sorunlarla baş edebilme gibi hayati konularda 

üstünlük ve avantaj sağlamalarıdır. 

Öğretmen: Murat DEMİRALP 

 

RESİM- HEYKEL 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: Selçuk KÖSEGİL 

 

ORİGAMİ KULÜBÜ  

 

Öğrencilerimizle birlikte katlama sanatı yaparak, kağıtları 

keserek değişik nesneler yapmayı planlıyoruz. 

Öğretmen: Bade DEĞİRMENCİ 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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 

 

 

 

 

 



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 

 

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 

 

KODLA-ÜRET KULÜBÜ  

 

MineCraft dünyası içinde kodlama çalışmaları yaparak 

başlayacağımız ilk dönemin ardından, Apple Swift programlama 

dili, Lego Ev3 robotik setler ve elektronik devrelerle kodların 

gerçek yaşamda yer bulduğu ürünler geliştirerek eğlenceli 

etkinlikler yürüteceğiz. Kulüp öğrencilerimiz aynı zamanda 

bilişim, teknoloji ve maker alanında da çeşitli yarışma ve fuar 

gezilerine katılacaktır.  

 

Öğretmen: Neslihan ER AMUCE – Fatma KUSTUL 

 



ENGLISH GAMES CLUB 

 

İngilizce Aktivite Kulüp çalışmalarında eğlenerek İngilizcemizi 

geliştireceğiz. Birbirinden güzel İngilizce oyunlar oynayacağız, 

bulmacalar çözeceğiz, müzik dinleyip şarkı söyleyeceğiz, film 

izleyeceğiz, skeç çalışmaları yapacağız. 

 

Öğretmen: M. Ali İLİK 

 

BASIN YAYIN KULÜBÜ   

 

Muhabir Aranıyor!  

Okul gazetemiz ASTEROID B-612’ye haberler, araştırmalar, 

röportajlar, bilmeceler, bulmacalar, gezi yazıları, köşe yazıları ve 

görsel ürünlerle destek vermek isteyen tüm öğrencilerimizi 

kulübümüze bekliyoruz.  

                                       Öğretmen: Pelin ÖZYİĞİT, Çiğdem ÖZCAN  

 

 

FRANSIZCA DRAMA KULÜBÜ 

 

  

Bu yıl da sahnedeyiz! Fransızca bir oyun çıkartmak için Zeynep 
öğretmenle birlikte iş birliği yapmaya var mısınız? Hadi gelin ve 
gerçek bir ekip çalışması ile sahnenin tozunu attıralım birlikte!  

 

                                                 Öğretmen: Zeynep NİKEREL 

FRANSIZCA KUKLA ATÖLYESİ 

 

 
 

Sayın veliler, 

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında, her yıl Ankara Tevfik Fikret 

Okullarında gerçekleştirilen Kukla Festivaline katılıp okulumuzu 

tanıtabilmek ve temsil edebilmek amacıyla “Kukla Atölyesi” 

etkinlikleri yapmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin bu güzel ve 

keyifli aktiviteye katılımlarını bekliyoruz. 

Haydi çocuklar, yeteneğinizi gösterin!  

Hepinizi bekliyoruz! 

                                                      Öğretmen: Culiano VANAKORİ 

 

 

 



FRANSIZCA YEMEK VE GASTRONOMİ ATÖLYESİ 

 

Yemek tariflerini öğrenmek için atölyemize kaydolun! 

Merve öğretmen ve Jasmin öğretmen her çarşamba günü 

gönüllü öğrencilerle yemek atölyesi öneriyor. Bu, lezzet 

tercihlerimizi tartışmak ve yemek tariflerini aramak için bir fırsat. 

Tarifler daha sonra tadılacaktır. Öğrencilerimizin mutfakta 

olması, pişirmeyi öğrenmesi, yiyecekleri tatmaları, duyularının 

gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Afiyet olsun! 

                                        Öğretmen: Merve ARDİL -Jasmin KEHYA 

 

 

STEM MAKER  

 

STEM; science, technology, engineering ve mathematics 

kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Maker Hareketi ise 

(Maker Movement), teknoloji ile "kendin yap" kültürünün 

birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımdır. 

Kulübümüzün amacı eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı 

ürünler, sunumlar ile öğrencilerimizin bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik alanlarındaki ilgilerini güdülemek  

ve canlı tutmaktır. Tüketim toplumu olmak yerine üretim 

toplumu inşa etmek için çıktık bu yola. Sınırlarımız hayaller…. 

3D yazıcı da kullanacağız, atık materyalleri de. Öğrencilerimizin 

kendi tasarlayacakları veya hazır prototiplerle geliştirecekleri 

ürünleri oluşturma imkanı sağlayacağız.  

 

                                      Öğretmen: Cansu ÖZPİR MANTAŞ 

 

 

 

 

 

 

 



KARAOKE KULÜBÜ (MÜZİK BÖLÜMÜ) 

 

Kulübümüz; öğrencilerimizin birlikteliğini sağlayacak 
eğlenceli bir ortamda arkadaşlık duygusunu müzik diliyle 
ifade ettiğimiz, kaliteli zamanları, harika anıları yaratmak 
üzerine kurulmuştur. 
Haydi sen de gel katıl bize ! 
 
 

Öğretmen: Burak BAYRAKDAR 

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 
 

 

 


