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1. DRAMA 

 

Kategori   : Türkçe / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Drama Dersliği 

 

Dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. Drama çocukları neşelendirir, 

umut ve iyimserlik duyguları yaratır. Etkinlik programında, oyun ve tiyatro teknikleri 

kullanılarak bir oyun metninin sahneye konulması çalışmalarıyla, öğrencinin kurgu ve 

gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesi hedeflenir. Drama çalışmaları, 

öğrencinin sosyalleşmesine, kendini ifade etme gücünün gelişmesine, sorumluluk bilinci 

edinmesine, estetik anlayışın oluşmasına, yaratıcılık becerisi kazanmasına, dil ve anlatımının 

gelişmesine katkıda bulunur. 

 

2. İNGİLİZCE DRAMA 

 

Kategori  : İngilizce  / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 4.-5.-6. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : II. Yabancı Dil Dersliği 

 

Öğrenciler edindikleri dil becerilerini drama yetenekleriyle birleştirerek sanatsal bir ortamda 

sunma fırsatı bulurlar.  

PYP DRAMA: 4. sınıf öğrencilerimiz PYP  “Sağlıklı Yaşam“ ünitesi kapsamında yıl boyu 

yaptıkları çalışmaları sene sonunda PYP sergisi ile velilerimize sunacaklardır. Bu sergi 

gününde PYP drama kulübündeki öğrencilerimiz üniteyi destekleyen, çocukların sağlıklı 

yaşam bilincini geliştirmeyi hedefleyen İngilizce bir oyun sergileyeceklerdir. 

Yaratıcılık, rol yeteneği, İngilizce sözel beceri ve ezber gücü aranılan niteliklerdir. Ayrıca 

oyunun yazılması ve prova aşamalarında düzenli bir katılım gerekmektedir. 

INGED: 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin katılacağı Drama Etkinliği INGED (İngilizce 

Eğitimcileri Derneği ) Drama Festivali kapsamında bir yarışma ile tamamlanır. Bu yarışma 

okullar arası olup bir tam gün sürer. Hazırlık aşamasında düzenli bir katılım, yaratıcılık, rol 

yeteneği, üst düzey İngilizce sözel beceri ve ezber gücü aranılan niteliklerdir. Kostümler her 

yıl bir firma ile anlaşılarak ücretli olarak temin edilmektedir. Herhangi bir spor etkinliğine 

dahil olan öğrencilerimizin, çalışma günleri ya da festival günü ile çakışabilecek 

karşılaşmaları olabileceğinden bu etkinliği tercih etmemelerini rica ederiz. 

 

3. KEMAN 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Yaylı Sazlar Ana Sanat Dalına ait olan Kemanı tanıma, kemanı doğru pozisyonda tutma, boş 

tellerde değişik yay çalışmaları, boş tellerde piyano eşliğiyle ezgisel ve ritimsel uyum 

çalışmaları ile sistemli bir eğitim ve öğretim programı uygulanarak hedefe ulaşılır. 

 

4. ORFF 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları  

Seviye   : 1.Sınıflar (Kız-Erkek) 



Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Müziğin temel eğitiminde ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasını, 

ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmektir. Ritim ve solfej gibi konuların ritmik 

cimnastik yani vücut hareketleri ile öğretilmesi, ritim duygusunu sağlamlaştırdığı gibi 

kararlılığı ve özgüven duygusunu güçlendirmektedir. Bu amaca uygun olarak çocuklarımızın 

enstrüman çalımına geçişi sağlıklı bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olur. Toplu 

çalışmalarda amaç; bireysel yeteneklerin, iç disiplinin gelişmesi ile esas olan birbirini dinleme 

kültürünün kazanılması ve geliştirilmesidir. Ritim aletleriyle farklı ritimler algılanıp, 

içlerindeki ritim duygusunun açığa çıkarılması sağlanır. Öğrencinin teknik kapasitesini 

geliştirecek, erk kazandıracak etüt ve egzersizler yapılır. 

 

 

5. PİYANO-ORG 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Sağ ve sol el için ayrı ayrı hazırlanmış alıştırmalar, eserlere hazırlayıcı teknik çalışmalar,   

seçilen literatür, dizi çalışmaları ve tonalizasyon çalışmaları ile sistemli bir eğitim ve öğretim 

programı uygulanarak, Sol ve fa anahtarını birlikte okuma, sağ ve sol el koordinasyon, 

deşifre, yorumlama (icra), sahne ve performans becerilerinin gelişimi hedeflenir. 1.Seviyeye 

ait alıştırmalar, ünite içindeki konularla uyum sağlayan başlangıç metotlarından seçilir.  

 

6. GİTAR 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Klasik gitarı tanıma, tutuş ve tutuş pozisyonunu kavrama. Boş telleri tanıma. Gitarda temel 

notaların yerlerini kavrama. Arpej çalışmaları. Sağ el, sol el etüt çalışmaları. Çalma 

seviyesine uygun klasik parçalar. Arenas - Ahmet Saçan Gitar Eğitim metodu Gitar ile ilgili 

Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden seçmeler. 

 

7. POP ORKESTRASI 

 

Kategori   : Müzik / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Müzik Dersliği 

 

Bu kulübün uygulama alanı pop ve rock müzik türleridir. 

 

8. CİMNASTİK 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Cimnastik Salonu 

 



Vücudun esneklik, çeviklik ve kontrolüne dayanan, vücudu geliştirip güzelleştiren,  güçlü ve 

dayanıklı kılan, beden ve ruh yapısının koordinasyonunu sağlayan, yarışma ve gösteri 

niteliğinde de uygulanabilen sistematik hareketler bütünlüğü olan bir spor dalıdır. Uygulanan 

programla, öğrencilerin özgüvenli, girişken ve sorumluluk alabilen bireyler olmalarını 

sağlamanın yanı sıra, vücut yapılarını geliştirmek ve güçlendirmek, düzgün bir postür (duruş) 

kazandırmak hedeflenir. Gösterilerde, yer cimnastiği temel hareketlerinden olan öne – geriye - 

açık bacak taklalar, çember hareketi, öne geriye köprüler ve kartvil hareketlerinden 

oluşturulan koreografilere yer verilir. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

9. BALE 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Bale Salonu 

 

Müzik ve dansı estetik öğelerle birleştiren bir sanat dalıdır. Uygulanan programla, öğrencilere 

baleyi tanımaları, yaş gruplarına göre temel bale hareketlerini öğrenmeleri, vücut 

esnekliğinin, estetik ve ritim duygusunun,  otokontrol ve özgüven yeteneğinin geliştirilmesi 

hedeflenir.  

 

10. HALK OYUNLARI 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Halk Oyunları Dersliği 

 

Öğrencilerde halk oyunlarına ilgi uyandırmanın yanı sıra,  oynayacakları yörelerle ilgili bilgi 

edinmeleri ve ekip çalışmasına uyum gösterebilme becerisi kazanmaları hedeflenir. 

Uygulanan program, öğrencilerin özgüven gelişimlerine ve sorumluluk bilinci kazanmalarına 

destek olur. 

 

11. DANS 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Dans Salonu 

 

Öğrencilerin sanat zevkini geliştirerek sosyal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacı 

ile müzik eşliğinde yapılan bir spor türüdür. Çalışmalarımızın amacı; özgüven, paylaşım, 

kendini ifade etme, yeteneklerini geliştirme, beden dili ile kendi bedenini tanımayı ve doğru 

kullanmayı öğretmek rahat bir ortamda yaratıcılığını ortaya çıkartma ve gelişmesini 

sağlamaktır. 

 

12. STEP 

 

Kategori   : Spor / Gösteri Sanatları 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Step Dersliği 

 



Belli yükseklikteki bir platform üzerinde değişik adımlarla müzik eşliğinde yapılan, 

kardiyovasküler sisteme faydalı, vücut esnekliği ve çevikliğini arttıran, ritim duygusu ve 

koordinasyonunu geliştiren, ruhsal zihinsel canlılık kazandıran bir spor türüdür. Uygulanan 

programla, öğrencinin bedensel güç, esneklik, çeviklik, ritim duygusu ve koordinasyon 

gelişimi ile birlikte dayanıklılığını arttırmak kontrol yeteneğini geliştirmek hedeflenir. 

 

13. YÜZME 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Yüzme Havuzu 

Yüzme, öğrencinin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde etkili olan bir spor dalıdır. 

Öğrencilerin seviyelerine göre, serbest ve sırtüstü tekniklerde temel hareketlerin öğretilmesi 

ve geliştirilmesi hedeflenir. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

14. SU TOPU 

 

Kategori   : Spor 

Seviye   : 4.-5. ve 6.Sınıflar (Erkek) 

Çalışma Alanı : Yüzme Havuzu 

 

Su topu iki takım arasında belirlenmiş kurallar çerçevesinde centilmenlik sınırları içinde, el ile 

suda oynanan bir takım oyunudur. Ulaşılmak istenen öncelikli hedef; öğrencilerimize su topu 

sporunu sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmaktır. Su topu sporuna özgü temel teknik ve taktik 

çalışmalarla öğrencinin etkinliklere katılımı ile reaksiyon-yüzme-koordinasyon gibi 

yeteneklerinin geliştirilmesi temel alınmaktadır. 

 

15. TENİS 

 

Kategori   : Spor 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Tenis Kortları 

 

Tenis ile öğrencilerin sosyal bir çevre içerisinde temel tenis tekniklerini öğrenerek, yaşam 

boyu spor yapma alışkanlığını kazanabilmeleri ve el-göz koordinasyonunun geliştirilmesi 

hedeflenir. Başlangıç seviyesindeki öğrencilerle, forehand ve backhand vuruşları, mini saha 

tenis oynayabilen öğrencilerle, oyun kurallarının öğrenilmesi ve servis vuruşu çalışmaları 

yapılır. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

16. HENTBOL 

 

Kategori   : Spor 

Seviye   : 4.-5. ve 6.Sınıflar (Erkek) 

Çalışma Alanı : Spor Salonu 

 

Etkinliğimizde bir yılsonunda ulaşmak istediğimiz öncelikli hedefimiz; öğrencimize hentbol 

sporunu sevdirmek ilgi ve isteğini oluşturmaktır. Hentbol sporuna özgü sektirme, adımlama, 

paslaşma, kaleye şut vb. ön planda olduğu becerileri kazandırmak amaçlanır.  Bu çalışmalarda 



katılım ve etkinliğin bir parçası olarak çalışma disiplinini ve sorumluluğunu kazandırmak 

açısından önemlidir.   

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

17. VOLEYBOL 

 

Kategori   : Spor 

Seviye   : 3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Spor Salonu 

 

Öğrencilere voleybolu sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmanın yanı sıra voleybol oyununa 

özgü,  parmak pas, manşet pas ve servis gibi temel teknik çalışmalar yapılır. Uygulanan 

program öğrencinin, disiplin duygusunun gelişmesine, mücadele ve rekabet gücünün 

artmasına, takım ruhu ve spor ahlakına sahip bireyler olarak yetişmesine aracı olur.   

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

18. BASKETBOL 

 

Kategori   : Spor 

Seviye   : 3.-4.-5. ve 6. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Spor Salonu 

 

Öğrencilere basketbolu sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmak,  statik ve dinamik denge 

çalışmaları yaparak öğrencinin reaksiyon yeteneğini geliştirmek hedeflenir. Uygulanan 

program, basketbol topunun ön planda olduğu top tutma, pas, top sürme gibi temel teknik 

çalışmaların yanında öğrencinin, disiplin duygusunun gelişmesine, mücadele ve rekabet 

gücünün artmasına, takım ruhu ve spor ahlakına sahip bireyler olarak yetişmesine aracı olur.   

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

19. FUTBOL 

 

Kategori   : Spor 

Seviye   : 3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Erkek) 

Çalışma Alanı : Futbol Sahası 

 

Öğrencilere futbolu sevdirmek, ilgi ve istek uyandırmak, öğrencinin reaksiyon yeteneğini 

geliştirmek hedeflenir. Uygulanan program, futbol topunun ön planda olduğu pas, top sürme, 

top sektirme, şut, statik ve dinamik denge gibi temel teknik çalışmaların yanında öğrencinin, 

disiplin duygusunun gelişmesine, mücadele ve rekabet gücünün artmasına, takım ruhu ve spor 

ahlakına sahip bireyler olarak yetişmesine aracı olur.   

 

20. MASA TENİSİ 

 

Kategori   : Spor  

Seviye   : 3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Masa Tenisi Salonu 

 

Masa tenisi etkinliklerinde hedefimiz; öğrencilerimize masa tenisi oyununu sevdirmek, ilgi ve 

istek uyandırarak,  masa tenisi oyununa özgü temel teknik ve taktik çalışmalarına aktif 

katılımlarını sağlamaktır. Yıl boyunca; reaksiyon-dikkat-koordinasyon yeteneğinin 



geliştirildiği temel vuruş tekniklerinin (blok, chop, şut, forehand, backhand) ön planda olduğu 

teknik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 

 Yetenekli olan öğrenciler okul takımlarına seçilirler. 

 

21. İZCİLİK 

 

Kategori   : Spor / Doğa 

Seviye   : 4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

İzcilik eğitimi yoluyla çocuklarımızda; kendine güvenme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, 

sorumluluk sahibi olma, sorumluluklarını yerine getirme, tertip ve düzen alışkanlığı, zamanı 

iyi kullanabilme, yardımlaşma, iş birliği, kendini ve başkalarını tanıma,  çevreyle uygun 

sosyal ilişkiler kurma,  doğal ortamda yaşama, çevreyi tanıma ve farklılıkları fark etme, doğal 

çevreye saygı duyma ve doğal çevreyi tehdit eden hareketlere karşı çıkma, doğayı koruma 

bilinci kazanma,  topluma hizmet konusundaki çalışmalara katılma, ilgi ve yeteneklerini 

keşfetme gibi davranışları kazandırmayı hedeflemektedir. İzcilik; temel prensipleri, andı, 

türesi, parolası, metodu vb. kendine özgü sistemi ile çocuk ve gençlerin eğitilmelerine, iyi 

insan, iyi vatandaş olmalarına eşsiz bir destek sağlayabilir. 

 

22. EĞİTSEL OYUN 

 

Kategori  : Spor 

Seviye   : 1.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Spor Salonu 

 

Eğitsel oyunlar, öğrencilerin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirerek, 

hesap, dikkat, rastlantı ve beceriye dayanan çalışmalardır. Kurallı ya da kuralsız 

gerçekleştirilen, belli bir amaca yönelik olan ve ya olmayan, her durumda öğrencinin 

isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı ve etkin öğrenme sürecini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

23. BUZ PATENİ 

 

Kategori   : Spor 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Buz Pateni Pisti 

 

Buz pateni sporunun tanıtılması, yaş grubuna bağlı olarak öğrencilere buz pateni tekniğinin 

verilmesi amaçlanır. Uygulanan programla; öne/geri kayma, sıçrama, spral, piwot, sipin, 

çökme/kalkma, öne/geriye çapraz hazırlık çalışmaları yapılır.    

 

24.  SATRANÇ 

 

Kategori   : Spor / Yarışma 

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Satranç Dersliği 

 

Satranç, her yeni hamlenin yeni bir durum oluşturduğu, böylece yeni seçeneklerin ve 

olasılıkların oluştuğu, insanın en temel etkinliği olan ‘düşünce’ üzerine kurulmuş, zihinsel 

beceriyi destekleyen, analiz gücüne katkıda bulunan, bireyi sosyalleştiren ve öğrencilerin 



sorumluluklarının gelişmesine yardımcı olarak özgüvenlerini arttıran bir olgudur.    

Uygulanan program, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine göre, temel satranç kurallarını iyi 

öğrenmiş, oyuna nasıl başlanması gerektiğini bilen, oyunun diğer aşamalarında izlenmesi 

gereken yolları kavramış ve bunları uygularken doğru düşünebilecek bilgi ve becerileri 

kazanmış, neden-sonuç ilişkisi içerisinde seçenekler üreten bir satranç oyuncusu olmasına 

yardımcı olmayı hedefler. 

 Yetenekli olan öğrenciler satranç takımlarına seçilirler. 

 

 

 

25. RESİM-SERAMİK 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 1.-2. ve 3.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Öğrencilerin farklı bakış açıları kazanarak, kendilerini ifade edebilmeleri ve estetik 

duygularının geliştirilmesi hedeflenir. Öğrencilerin hayal güçlerine gözlemlerini katarak 

eserler oluşturmalarını, planlı çalışma alışkanlığı edinebilmelerini, serbest zamanlarını etkin 

ve verimli değerlendirmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini sağlayacak çalışmalar 

yapılır. Seramik çalışmalarında, öğrencilerin, el kaslarını geliştirmeleri, iki boyut ve üç boyut 

arasındaki farkı algılamaları hedeflenir. 

 

26. TAKI TASARIM 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 3.Sınıflar (Kız) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Eski çağlardan günümüze gelen bir tarih yaratmanın dışında insanlık adına estetik bilinç 

kazandıran takı aksesuar olmanın dışında bir sanat dalı haline gelmiştir. Biçim, renk, malzeme 

en önemlisi estetik ve görsellik öğesini kullanarak farklı tasarımlar ortaya çıkarmak 

aksesuarın önemini benimsemek için yapılacak olan takı tasarım çalışmaları her şeyden önce 

dinlendirmeyi, eğlendirmeyi, aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi öğrenmelerini ve 

kendilerini ifade etmelerini hedeflemektedir. 

 

27. AHŞAP BOYAMA 

 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 2.Sınıf (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Ahşap boyama eski ahşap objeleri veya henüz işlem görmemiş ham malzemeyi çeşitli 

malzemeler kullanarak isteğe zevke uygun kullanılır hale getirme işlemidir. Tepsi, vazo, 

çerçeve v.s. Malzemeleri genel olarak zımpara, çeşitli fırçalar, boyalar, vernik, süsleme için 

objelerdir. Ahşap boyama kulübü, öğrencilerin estetik beğenilerini geliştirmek ile birlikte 

yaşamlarına katabilecekleri malzemeler hazırlamalarıyla da özgüven kazanmalarını 

hedeflemektedir. 

 

28. TEKSTİL 



 

Kategori   : Görsel Sanatlar / Sergi 

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Resim Dersliği 

 

Tekstil sanatları içerisinde el dokumaları, tasarımlar, yazmalar, kumaş baskı çalışmaları, 

ayrıca batik teknikleri yer almaktadır. Estetik yaratıcılık unsurları ile birlikte yapılan bu 

sanatsal çalışmalar öğrenciler arasında yaratıcılık fikrini geliştirerek estetik zevklerinin 

gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu kulüpte yaratıcı tasarımlarını kumaşa aktaran 

öğrenciler, heyecan ve mutluluk yaşamanın yanı sıra el becerilerini ve özgüvenlerini 

geliştireceklerdir. 

 

29. DOĞA DOSTLARIMIZ 

 

Kategori  : Fen Bilimleri / Aktivite 

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak ve profesyonel eğitmenler tarafından verilecek 

olan eğitim ile merak uyandırmak, belli aralıklarla Darıca Faruk Yalçın Hayvanat 

Bahçesi’nde yapılacak olan etkinliklerle bu eğitimi pekiştirmek ve bu konuda becerilerini 

geliştirmek. 

 

30. TRAFİK 

 

Kategori  : Sınıf Öğretmenleri / Aktivite 

Seviye   : 4.Sınıflar 

Çalışma Alanı : Trafik Pisti 

 

Öğrenciler, hayatımızın en önemli parçalarından birisi olan trafik ve trafik unsurları 

konusunda detaylı bilgiye sahip olurlar.  

 

31. TÜRKÇE ETKİNLİKLER 

 

Kategori   : Türkçe 

Seviye   : 5.ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilerin düşünme becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeyi, sözcük dağarcıklarını 

zenginleştirmeyi amaç edinip farklı türlerde yaratıcı yazılar yazmalarını, ana dillerini 

kurallara uygun kullanma becerisini güçlendirmelerini, öğrencilerin özgün yazılar yazabilme 

başarısını tatmalarını, önemli gün ve haftalarla ilgili yapılan yarışma ve etkinliklerde onların 

bu yeteneklerini sergilemelerini sağlamak hedeflerimiz içinde yer almaktadır. 

 

32. BİLİMSEL DENEYLER 

 

Kategori   : Fen Bilimleri  

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Laboratuar 

 



Fen Bilimlerine karşı öğrencilerde merak ve ilgi uyandırmak, araştırma becerilerini 

geliştirmek, yaratıcı yönlerini ortaya çıkararak yaşamında kullanmasını sağlamak ve 

öğrencinin duyarlılığını arttırmak. 

 

33. İNGİLİZCE YARATICI YAZMA 

 

Kategori  : Yabancı Diller 

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrenciler, çeşitli öğrenme ve yazma stratejilerini kullanarak, kemdi öğrenme süreçlerini 

kontrol edebilme ve İngilizce kompozisyon yazabilme becerisi kazanırlar. Öğrencilerin 

yazılarını eğlenerek yazmaları, öğrendikleri stratejileri içselleştirerek kendi hayatlarında ve 

diğer derslerinde etkili bir şekilde kullanabilmeleri ve öğrendiklerini yaratıcılıkları ile 

birleştirerek zevkle hazırladıkları ürünler ortaya çıkarmaları hedeflenir. 

 

34. SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

 

Kategori  : Fen Bilimleri 

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Kütüphane 

 
Toplumsal gelişimin her alanına katkıda bulunmak için yurtiçi ortaklarla çeşitli projeler 

gerçekleştirerek okul ortamında sosyal sorumluluk duyarlılığının arttırılması amaçlanmaktadır. 

Öğrenciler hazırladıkları projeleri hayata geçirerek farkındalıklarının arttırılması 

hedeflenmektedir.  

 

35. AKIL OYUNLARI 

 

Kategori   : Matematik / Sınıf Öğretmeni 

Seviye   : 4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Öğrencilerin dikkatlerini geliştirmede, ayırma becerilerini besleyerek, onların ilgisini çekecek 

değişik görsel öğeler içeren, ilişki kurma, ayrıntı seçme, anımsama ve mantıksal düşünceyi 

geliştirmeye yönelik oyunlarla alıştırmalar yapılır. Uygulanan programla öğrencilerin görsel 

algılama, düşünme, gözlemleme, doğru karar verme ve kombine etme becerilerini hızlı ve 

kalıcı bir şekilde geliştirerek, derste edindikleri bilgileri kavramalarına ve kullanmalarına 

yardımcı olmak amaçlanır. 

 

36. BİLGİSAYAR 

 

Kategori   : Bilişim Teknolojileri 

Seviye   : 2.-3.-4.-5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Bilgisayar Laboratuarı 

 

Öğrencilerimizin bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmenin yanı sıra, bilgisayar 

derslerinde kullandıkları ya da yeni tanıyacakları programlara hakim olmalarını sağlamaktır. 

Öğrencilerimizin takım çalışması ile ortak projeler üreterek ekip çalışmasının önemini 



kavramaları amaçlanmaktadır. Fotoğraf işleme, animasyon ve film hazırlama gibi programlar 

ile çalışmalar yapılacaktır. 

 

37. İSTANBUL 

 

Kategori   : Sosyal Bilgiler 

Seviye   : 4.- 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Yaşadığımız şehri; tarihi, kültürel, coğrafi, sosyal açıdan daha iyi tanımak, bu sayede 

İstanbul’da yaşamanın ayrıcalıklarını hissetmek ve bu ayrıcalıkları kullanabilmek ayrıca 

İstanbul’u kendi dilimizle yaşatmak ve ortaya çıkaracağımız ürünlerle tarzımızı sergilemektir. 

 

38. LEGO-LİG 

 

Kategori   : Fen Bilimleri 

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Lego Lig Dersliği 

 

Yapılacak çalışmaların amacı; çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, yaratıcı düşünme 

becerilerini geliştirmek, takım çalışması yapabilen birey olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 

39. MUTFAK SANATLARI 

 

Kategori   : Türkçe 

Seviye   : 5. ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Mutfak Atölyesi 

 

Türk kültürünün en önemli alanlarından biri olan Türk mutfağının özelliklerini kavratmayı, 

Türk mutfağında kullanılan birçok yiyecek ve içecek çeşidini tanıyarak bunların mutfak 

kültürümüzdeki yerini öğrenmeyi, bunun yanı sıra dünya mutfağı hakkında da bilgi sahibi 

olmayı, hem Türk hem de dünya mutfağından hazırlanan menülerle farklı lezzetleri 

keşfetmeyi hedefler. 

 

40. KÜTÜPHANECİLİK 

 

Kategori   : Türkçe  

Seviye   : 1.-2.-3.-4.-5. ve 6. Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Okul Kütüphanesi 

 

Öğrencilere kitap okuma sevgisi kazandırarak edebiyat eserlerine estetik açıdan bakmasını 

sağlamayı amaçlar. Öğrencilerin okul kütüphanesini sevmesini, okuma alışkanlığı 

kazanmasını, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmasını, sosyal sorumluluk 

duygusunu geliştirmesini hedefler. 

 

41. MODERN DİLLER 

 

Kategori   : Yabancı Diller 

Seviye   : 5.ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 



 

Öğrencilerimiz, öğrenmekte oldukları dillerin konuşulduğu ülke ve kültürlerini tanıyarak, 

eğlenceli projeler, afişler, sunumlar, posterler ve yine teknolojik olanaklarımızın yardımıyla 

interaktif çalışmalar hazırlarlar ve ürünlerini sergilerler.  

 

42. TARİH VE ARKEOLOJİ 

 

Kategori   : Sosyal Bilgiler 

Seviye   : 5.ve 6.Sınıflar (Kız-Erkek) 

Çalışma Alanı : Derslik 

 

Arkeoloji, kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtların, kültürel, sanatsal ve tarihsel 

yönden incelendiği bilim dalıdır. Tarih bilimi ise, bir dönemin belgeler üzerinden kayda 

geçmiş halidir.  Tarih ve arkeolojiye genel bir çerçeveden bakıldığında, birbirleriyle iç içe 

durdukları görülmektedir. Arkeolojinin belgeleri insan eliyle üretilmiş eserlerde aranırken 

tarih belgeleri yazılı kayıtlarda aranır. Yaşadığımız coğrafya Anadolu, hem arkeoloji hem de 

tarih bakımından son derece zengin nadir topraklara sahiptir. Bu zenginliği somutlaştırarak 

öğrencilerimize aktarmak önceliğimizdir. Bu amaçtan hareketle el sanatları, görsel sunumlar, 

tarihi dönem projeleri kulüp etkinliği olarak yıl boyunca yapılacaktır.  

 


