Spor, Sanat,
Kültür-Beceri
Kulüpleri
Tanıtım Kitapçığ ı
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Kendimizi tanıyoruz,
Farkında olduğumuz ya da olmadığımız yeteneklerimizi
keşfediyoruz,
Araştırıyoruz,
Tanıyoruz,
Öğreniyoruz,
Eğleniyoruz,
Paylaşıyoruz,
Geziyoruz,
Sosyalleşme sürecinde önemli adımlar atıyoruz,
Bilgi ediniyoruz,
Yeni deneyimler kazanıyoruz ve
GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ…..

ÇÜNKÜ BİZ SINAV KOLEJLİYİZ …

2

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz;
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında okulumuz öğrencileri için hazırlamış olduğumuz
sosyal yaşam kulüplerini aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.
İlkokul öğrencilerimiz salı ve cumartesi günleri, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için Salı ve
Perşembe günleri, ders saatlerinde sosyal yaşam kulüplerine katılabileceklerdir.
Kulüplerle ilgili tüm planlamalarımızın, kulüp listelerinin açıklanacağı 20 Eylül Cumartesi
tarihine kadar öğrencilerimizin yer almak istedikleri kulüplerle ilgili tanıtımları okumaları, kendi
yetenek ve istekleri doğrultusunda 1 yıl süresince yer almak istedikleri kulüp çalışmalarını en
geç 17 Eylül Çarşamba tarihine kadar bize iletmeleri gerekmektedir. Kulüp dağılımları İlkokul
bölümünde, spor 2 saat, sanat 2 saat, kültür ve beceri kulüpleri 1 saat olmak üzere haftada 5
saat, Ortaokul ve lise bölümünde; spor, sanat ve kültür beceri olarak 3 saat olarak
programlanmıştır. Anasınıfı öğrencilerimiz her hafta farklı bir kulüp etkinliği ile tüm kulüpleri
tanıma olanaklarına sahip olacaklardır.
Tüm öğrencilerimizin 3 kulüp tercih etmeleri gerekmektedir. Kulüp kontenjanları
doğrultusunda öğrencilerimizin yerleşimleri yapılacaktır. Öğrencilerimizin seçecekleri 3 kulüp
çalışmasının da kendi yetenek ve istekleri doğrultusunda olması büyük önem arz etmektedir.
Öğrencilerimiz 3 farklı kategoride yer alan kulüplerden 3’er adet tercih yapacaklardır.
Örneğin; ilkokulda yer alan bir öğrenci sanat kategorisinden 3, spor kategorisinden 3, kültür ve
beceri kategorisinden ise yine 3 tercih belirleyecektir. Kulüp kontenjanları doğrultusunda
öğrencimizin istekleri değerlendirilecek ve sene içerisinde her kategoriden 1 kulüp çalışması
yapacak şekilde programı oluşturulacaktır
Öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmalarını, sosyal bağlarını güçlendirmelerini
aynı zamanda da fiziksel ve bilişsel açıdan gelişim sağlamalarını hedeflediğimiz sosyal yaşam
kulüplerimizle, öğrencilerimizi daha güçlü bireyler olmaları doğrultusunda yetiştirmeyi hedefliyor
ve ‘sosyalleşmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğu’ gerçeğini kavramalarının onların en büyük
kazanımları olduğuna inanıyoruz.

Saygılarımızla
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN
SANAT, SPOR, KÜLTÜR-BECERİ KULÜPLERİMİZ
SANAT
KÜLÜPLERİ

CUMARTESİ

SERAMİK
EBRU SANATI
KULÜBÜ

SPOR KULÜPLERİ

CUMARTESİ

BASKETBOL KULÜBÜ
2

2

BALE
KULÜBÜ

2

2

2

2

1
HAYDİ ÇOCUKLAR
MUTFAĞA KULÜBÜ

2
HALK OYUNLARI
KULÜBÜ

2

1
KIDS KRAFT

2
YOGA KULÜBÜ

2
MODERN DANS
KULÜBÜ

1
HAYVAN DOSTLARI
KULÜBÜ

FUTBOL KULÜBÜ

ORFF VE RİTİM
KULÜBÜ

1
YARATICI
ETKİNLİKLER KULÜBÜ

MASA TENİSİ KULÜBÜ

PİYANO KULÜBÜ

1

2

2

KEMAN KULÜBÜ

EKO-OKUL KULÜBÜ

GELENEKSEL SOKAK
OYUNLARI

YÜZME KULÜBÜ

TİYATRO KULÜBÜ

SALI
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BUZ PATENİ KULÜBÜ
TASARIM KULÜBÜ

KÜLTÜR-BECERİ
KULÜPLERİ

1
MATH AND CHESS
CLUB

2
ORİGAMİ / AHŞAP
KULÜBÜ

SATRANÇ KULÜBÜ
2

1

2
İZCİLİK KULÜBÜ

1
DÜŞÜNME
BECERİLERİ

2

1
SİNEMA KULÜBÜ

JUDO KULÜBÜ
2

1
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SINAV KOLEJİ
2014-2015 EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL
AFTER SCHOLL
KULÜPLERİ
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İLKOKUL ORFF VE RİTİM KULÜBÜ:

1)Kulübün Amacı: Orff eğitimi söz, müzik ve dansın bir arda kullanıldığı bir sistemdir.
Öğrencilerin keşfederek öğrenmelerini, doğaçlama yolları ile kendilerini dil, müzik, dans ile ifade
etmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.
2) Kulübün Katılım Kriterleri: Fiziksel olarak bu enstrümanı çalmaya uygun ve psikomotor
becerilerinin gelişmiş olması.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 20
4) Kulüp Kuralları: Okul tarafından ders esnasında verilen müzik aletlerini korumak.
5) Öğrenci Masrafları: Yok
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yeterli düzeye gelmiş öğrenciler okul sanat gecesinde görev alacakladır
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İLKOKUL PİYANO KULÜBÜ:

1)Kulübün Amacı: Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek. El, göz ve ayak
koordinasyonunu sağlamak, beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak. Müzik kültürlerini
geliştirmek.
2) Kulübün Katılım Kriterleri: Fiziksel olarak bu enstrümanı çalmaya uygun ve psikomotor
becerilerinin gelişmiş olması.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: En fazla 25 öğrenci
4) Kulüp Kuralları: Verilen ödevleri zamanında yapmak, derse hazırlıklı ve çalışılmış olarak
gelmek.
5) Öğrenci Masrafları: Öğrencinin kendine ait evlerinde entürumanı olmalıdır.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yeterli düzeye gelmiş öğrenciler okul sanat gecesinde görev alacakladır
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İLKOKUL KEMAN KULÜBÜ:

1)Kulübün Amacı: Yaylı çalgılar gurubunun en küçük üyesi olan keman, öğrencinin müziksel
iletişiminde, müzikal yeteneğinin gelişiminde, bireyde istenilen davranışların ya da davranış
değişikliklerinin oluşturulmasını önemli ölçüde etkilemektedir.
2) Kulübün katılım Kriterleri: Fiziksel olarak bu enstrümanı çalmaya uygun ve psikomotor
becerilerinin gelişmiş olması.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 10
4) Kulüp Kuralları: Verilen ödevleri zamanında yapmak, derse hazırlıklı ve çalışılmış olarak
gelmek.
5) Öğrenci Masrafları: Öğrenci kendine ait enstrümanını getirecektir.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yeterli düzeye gelmiş öğrenciler okul sanat gecesinde görev alacakladır.
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İLKOKUL SERAMİK / EBRU SANATI KULÜBÜ:
1)Kulübün Amacı: Öğrencilerde sanat kültürü oluşturmak ve geliştirmek. Ve geliştirmek. Ebru,
Seramik, Heykel Sanatı aktivitesiyle yaratıcılıklarının gelişmesini, el becerisini en üst düzeye
çıkarmak. Ebru ve seramik sanatını seven bireyler yetiştirmek. Düzenlenen sergiler ile bireyin
özgüvenine katkıda bulunmak amacı doğrultusunda çalışmalar yapmak.
2) Kulübün katılım Kriterleri: Görsel sanatlar ve Ebru sanatına ilgi duymak ve seramiği
sevmek.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı:24
4) Kulüp Kuralları: Sınıf içi kurallara uymak. Öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları
yerine getirmek. Düzenlenen sergi ve organizasyonlara katılmak.
5) Öğrenci masrafları: Öğrenci yıl içinde yapılacak etkinlikler için malzemelerini kendi
getirecektir
6) Yıl Sonu Etkinliği: Sergi ve yarışmalar
:
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İLKOKUL MODERN DANS KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Dans; insanın beyin gücünün, beden üzerinde motiflenerek sunulmasıdır. Doğa
olaylarının, günümüz yaşantısına adapte edilerek müzik, mimik, kostüm, dekor gibi yardımcı sanatlarla
süslenerek sergilenmesidir. Müziğin ve duyguların hareketlere dönüştürülerek en zengin biçimde icra
edilmesidir. Dans kulübü, grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı
öğretmek, müzik eşliğinde ritmin duygusunun ve koordinasyonunun geliştirilmesi, vücudun esnekliğini,
direncini arttırarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşamın desteklenmesi, dans ile ilgili ritim duygusunun
geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılması, aerobik kapasiteyi güçlendirerek vücudun daha
dinamik ve enerjik olmasına katkı sağlayabilmeyi amaçlar.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Çalışmaya istekli ve yaratıcı olabilme, dans ve ritim duygusunu geliştirmeye
istekli olma, sağlıkla ilgili bir sorununun olmaması.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: Minimum 8, maximum 10 kişi
4) Kulüp Kuralları: Zamanında derse girip çıkma, arkadaşlarıyla uyumlu ilişkiler içerisinde olma.
5) Öğrenci Masrafları: Gösteride kullanılacak kostümlerin ücretleri öğrenciye aittir. (Yaklaşık 150 tl.)
6) Yıl sonu Etkinliği: Okulumuzun kulüp gecesinde gösteri sunumu
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İLKOKUL TASARIM KULÜBÜ

1-)Kulübün Amacı: Yaratıcı düşünme becerisini hayal gücünü fark etme ve kullanabilme
becerisini geliştirme.
2-)Kulübün kriterleri: Hayal gücünü kullanarak sanatsal çalışmalar üretmeyi sevmek
3-)Kulübün kuralları: Kulüp içinde belirlenen materyal ve malzemelerin zamanında getirilmesi
ve çalışmalara katılmak.
6) Yıl sonu etkinliği: Sergi ve yarışmalar
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İLKOKUL BASKETBOL KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Basketbol kulübünün amacı, teknik-taktik çalışmalarla öğrencilerin yetenek
ve düzeylerini geliştirmek, aynı zamanda kendine güvenen, kendini doğru ifade edebilen, fiziksel
olarak sağlıklı ve sosyal yönleri güçlü, yardımlaşmayı, paylaşmayı bilen başarılı birer birey
olmalarına yardımcı olabilmektir. Kulübe katılacak öğrencilerin okul takımını oluşturarak, okulu
temsil etmelerine imkan tanır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Basketbol sporuna ilgi duymak ve yapılacak olan çalışmalara
devamlılık sağlamak, kulübün eğitim öğretim yılı içerisindeki çalışma ve faaliyetlerine disiplinli
bir şekilde katılmaya istekli olmak. . Aynı zamanda basketbol gelişimlerine bağlı olarak okul
takımlarında yer alabilmelerini sağlamaktır. Öğrencinin sağlık probleminin olmaması.
3) Kulübün kaç kişi ile açılacağı: 20
4) Kulüp Kuralları: Takım çalışmasına uyumlu olmak ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde
olmak. Kulüp çalışmalarında beden eğitimi ders kıyafetlerini kullanmak.
5) Yılsonu etkinliği: Kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılacak olan okul içi turnuvalar.
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İLKOKUL BUZPATENİ KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: İnsan sağlığı için son derece olumlu etkileri olan buz pateni, vücut
esnekliğini ve hareket serbestliğinin gelişimini destekler. Özellikle çocuklarda postür
oluşumunda etkili olmaktadır. Postür vücudun sağlıklı duruşunu ifade etmektedir. Buz pateni
müzik eşliğinde buz zemin üzerinde yapılan dünyanın en estetik, en eğlenceli ve en tehlikesiz
sporudur. Güç, denge, hız ve estetik kazandırmayı amaçlar.

2) Kulüp Katılım Kriterleri:Buzpateni sporuna ilgi duymak ve yapılacak olan çalışmalara
devamlılık sağlamak, kulübün eğitim öğretim yılı içerisindeki çalışma ve faaliyetlerine disiplinli
bir şekilde katılmaya istekli olmak. . Aynı zamanda buz pateni gelişimlerine bağlı olarak okul
takımlarında yer alabilmelerini sağlamaktır. Öğrencinin sağlık probleminin olmaması.
3) Kulübün kaç kişi ile açılacağı: 20
4) Kulüp Kuralları: Takım çalışmasına uyumlu olmak ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde
olmak. Kulüp çalışmalarında beden eğitimi ders kıyafetlerini kullanmak.
5) Yılsonu etkinliği: Kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılacak olan okul içi turnuvalar.
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İLKOKUL MASA TENİSİ KULÜBÜ:

1)Kulübün Amacı: Masa tenisi öğretmenimiz eşliğinde çalışmaları sürdürecek olan
kulübümüzdeki amacımız, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı yönü ile spor kültürünün
zenginleştirilmesinin yanında, daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedeflenerek,
uygulamada da masa tenisi sporuyla tanıştırılması, yeteneklerinin açığa çıkarılmasıdır. Bunun
yanında bu sporla ilgili becerilerinin verilecek iyi bir eğitimle geliştirilmesi, maç yapacak duruma
getirilmesi ve turnuvalar düzenleyerek masa tenisi oynarken zevk alınan, neşeli bir ortam
yaratılması amaçlanmıştır
2) Kulübün katılım Kriterleri: Masa tenisini öğrenip, kendini geliştirmeye istekli olmak.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 10
4) Kulüp Kuralları: Okul içi masa tenisi organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve
uygulamak, okulun belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
5) Öğrenci masrafları: Spor çantası, okul eşofmanı, spor ayakkabısı, küçül el havlusu, su
matarası, yedek tişört, atlet vb. giysiler ,Raket ve top
6) Yıl sonu etkinliği Okul içi masa tenisi turnuvaları organize etmek ve katılmak.:

:
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İLKOKUL FUTBOL KULÜBÜ:
1)Kulübün Amacı: Toplumsal ahlaki değerlerini benimseyen ,saygılı, sorumluluk sahibi
çalışkan ,güvenilir bir kişilik oluşturarak futbola özgü beceri ve yeteneklerini geliştirmek topluma
ve ailesine faydalı bir birey yetiştirmek .Sosyalleşmek, takım ruhunu geliştirmek ,paylaşma
kültürünü benimsemek ve uygulamak. Kulübümüzün futbolcu ihtiyacını karşılamak, bölgesel ve
ulusal alanda Türk Futboluna hizmet etmek Futbolda Pendik spor felsefesini öğrenmek,
benimsemek, geleceğe taşımak Bedensel, fizyolojik ve ruhsal sağlığın gelişimini sağlamak
hayat boyu spor alışkanlığı kazandırmak, kötü beslenme ve obezite ile mücadele etmek. Aile
işbirliği ile her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporu ve futbolu amaç edinerek mesleki
bir hedef ve ideal oluşturmak
2)Kulübün katılım Kriterleri: Sağlık açısından problemi olmayan her birey rahatlıkla yapabilir.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 20
4) Kulüp Kuralları: Kulüp saatlerinde spor kıyafetleri ile hazır bulunulması gerekmektedir.
5) Öğrenci masrafları: Spor kıyafetleri – Ayakkabı
6) Yıl sonu etkinliği: Kulüp içinde futbol turnuvası düzenlenir.
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İLKOKUL YOGA KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Okul döneminde çocukların stresi ve yorgunluğu çok artıyor. Derslerden,
kurslardan rahatlamaya fırsat bulamayan çocuklarımız bu bağlamda pek çok sıkıntı
yaşayabiliyor. Yoga, çocukları hem rahatlatan hem de gelişimlerini destekleyen bir fiziksel
aktivitedir.
Çocuk yogası, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve
vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Çok sayıdaki yoga duruşları, hazım problemine, uyku düzensizliğine veya eklem ve kas
problemi çeken çocuklara yardımcı olur. Hayal güçlerini kullanmaları, okuldaki öğrenme
becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Bununla birlikte, kasların
kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin
güçlenmesine yardımcı olur. Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes
çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikâyelerin yer alması da, çocuğun
kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade
edilebilmesini sağlar.
Çocuk Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.
Velilerimizden gelecek talep değerlendirilerek ayda 1 kez annelerimizi kulübümüze davet ederek
Türkiye’de bir ilk Sınav Kolejinde gerçekleştirilecek.
Anne- Çocuk Yogası etkinliğimizle çocuklarınızla birlikte yoga yaparak eğlenceli, kaliteli, keyifli
zaman geçirip onlarla olan iletişim bağınızı çok daha fazla kuvvetlendirebilirsiniz.
2)Kulüp Katılım Kriterleri: Yogaya ilgi duyan tüm öğrencilerimiz eğitmen hocamız eşliğinde
yoga yapabilir.
3)Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 20 kişiliktir.
4)Kulüp Kuralları: Ders esnasında sessizlik gerektiren bölümlerde sükûneti koruyabilmek.
Öğretmenimizin verdiği yönergelere uymak
5)Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olan Masraflar: Herhangi bir
bulunmamaktadır. Kullanılacak tüm malzemeler okulumuz tarafından karşılanmıştır.

masraf

5) Yılsonu Etkinliği: Yılsonu etkinliğimiz olmayacaktır.
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İLKOKUL JUDO KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Kelime olarak Ju : nezaket, yumuşaklık ; do: yol anlamına gelir. Judonun
temel amacı ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Sevgi ve saygı ortamında eğitime
önem veren disiplinli ,planlı çalışmanın sonucunda başarıyı hedefleyen fiziksel ve sosyal açıdan
hayatın her alanında bunu yansıtabilen bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olmak ve eğitimlerine
katkı sağlamaktır.
Judo içinde bulundurduğu özgüven ile yardımlaşmayı seven paylaşmayı benimseyen bireylerin
takım ruhunu en iyi şekilde yansıtarak teknik ve oyunların yapılmasını sağlayan bir spor dalıdır.
Judo sayesinde sosyalleşen ve güçlü yarınlar hedefleyen bireylerin kişilik kazanma yolunda
attıkları bu büyük adımı devam ettirmelerine yardımcı olarak sağlıklı düşünebilen, stresten uzak
,topluma faydalı ve örnek bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulummaktadır.Anlık doğru karar
verme, hızlı düşünme yeteneklerini geliştirir.
Judo kulübü bünyesindeki öğrencilerle okul takımı oluşturarak okulunu temsil etme ve kendisini
ifade edebilme imkanı tanınır.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Ders saatlerini düzenli takip etmek. Öğrenmeye açık olmak ve
kendini geliştirmek. Kararlı olmak.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okul içi judo faaliyetlerine katılmak, okulun belirlemiş olduğu kıyafetleri
kullanmak
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Judo kıyafeti
6) Yıl Sonu Etkinliği: Görsel tablo hazırlamak, yıl sonunda gösteri ve gösteri müsabakaları
düzenlemek
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İLKOKUL SATRANÇ KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak öğrencinin iyiye, güzele ve
doğruya yönelmesini, sanat ve sanatçıya saygı duymasını,
düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve girecekleri toplumda dengeli, örnek kişiler
olarak yer almalarını sağlamak.
2)Kulüp Katılım Kriterleri: Satranç sporuna ilgi duyan ve bu sporu seven öğrenciler tercih
etmelidir.
3)Kulüp Öğrenci Sayısı: 18 öğrenci
4)Kulüp Kuralları: Sınıf içi kurallara uymak, öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları
yerine getirmek, Verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.
5)Öğrenci Masrafları: Öğrencinin hiçbir masrafı yoktur.
6)Yılsonu Etkinliği: Kulüp içinde satranç turnuvası düzenlenir.
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İLKOKUL HALKOYUNLARI KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü temelleri üzerine kurulan Halk
Oyunları Kulübümüz, ülkemizin zengin kültür değerlerini araştırmak, bu değerleri gün ışığına
çıkararak yöresel özelliklerinden uzaklaşmadan bilimsel yöntemlerle ve çağdaş bir anlayışla
işleyerek, yaşatılıp yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Ülkemizin örf, adet,
gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmak,
incelemek, değerlendirmek, yaşatmak, sergilemek, tanıtımını sağlamak ve eğitim vermek
kulübümüzün öncelikli amacıdır.

2)Kulüp Katılım Kriterleri: Halk oyunlarına ilgi duymak ve sevmek.

3)Kulüp Üye Sayısı:20

4Kulüp Kuralları: Öğretmenin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Verilen
çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.

5)Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olan Masraflar: Kulüp eşofmanı ve t-shirtü, havlu,
yedek t-shirt

6)Yıl Sonu Etkinliği: Öğretmenin eğitimini verdiği yöreyle ilgili yıl sonu gösterisi
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İLKOKUL YÜZME KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Antalya Sınav Kolejinin amacı öğrencilerine yüzme dalında teknik ve stil
kazanmalarını, bedensel-ruhsal gelişmelerine yardımcı olacak şekilde kurulmuştur.
Yüzme sporunu aşamalı olarak öğretmek amacıyla yapılan çalışmalarda, özgüven
kazanmaları, bedensel ve fiziksel yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedeflenir. Suda
kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt üstü stil ayak vuruş çalışmaları
yapılarak, temel yüzme becerileri kazandırılır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Yüzme branşını öğrenip ,kendini geliştirmeye istekli olmak, düzenli
çalışmaya istekli olmak

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okul içi yüzme organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve
uygulamak, okulun belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Mayo-havlu-terlik-Bone
6) Yıl Sonu Etkinliği: . Başarılı yüzücüler okul takımına yükselerek okulumuzu il ve ilçe çapında
yapılacak yarışmalarda temsil ederler.
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İLKOKUL İZCİLİK KULÜBÜ:
1)Kulübün Amacı: İzcilik kulübüne katılan çocuk veya gencin;
Karakterli iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip. Kanun, nizam ve emirlere uyan saygılı
ve disiplinli. Başkalarını düşünen. Halka hizmet etmekten zevk duyan. Yurduna, milletine bağlı
bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu. Kendisi için lüzumlu el maharetine sahip. Kendine
güvenen sorumlu işler almaya hazır ve istekli. Sıhhatli olan ve olumlu düşünen. Tabiat ve kültür
eserlerini seven ve koruyan. Bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2) Kulübün katılım Kriterleri: İlköğretim ve Orta öğretim öğrenci grubu. (Gerektiğinde sağlık
raporu istenilebilir.)
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 12 öğrenci
4) Kulüp Kuralları: Gönüllük esastır. Çevresine karşı saygılı ve anlayışlı olmalıdır. Kulüp
saatinde kendisine özel izci kıyafetiyle hazır şekilde bulunulmalıdır.
5) Öğrenci masrafları: İzci kıyafetinin olması ve gerekli görüldüğü zamanda dışarıda kamp
yapılması durumunda gerekli kamp malzemelerin alınılması. Uyku tulumu, (varsa),Mat,(varsa)
,Lacivert keten pantolon veya kot pantolon ve bir adet yedeği, Alt-üst eşofman, Hırka / Kazak,
Mont / Kaban,Başlık,Yağmurluk,,El veya alın feneri, (yedek piller),Çadır, (varsa),Fotoğraf
makinesi veya kamera, (isteğe bağlı),Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi cebinizde
bulunacaktır.
6) Yıl sonu etkinliği: Yılsonu etkinliği yoktur.
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EKO OKUL KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, Grup çalışmasına alışır katılımcı
bir yapı oluşturur, Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, İnisiyatif
kullanma, karar verme yeteneği gelişir, Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, Tüketim
alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Çevreye ve doğal kaynakları korumaya duyarlı öğrenciler.
3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 24 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara
ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla tüm öğrencilerin
bu kuralları benimsemesi ve uygulanması, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek
olmaları beklenmektedir.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Yapılacak çalışmalarda veli ve
okul desteği gerekmektedir.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yıl içinde yapılan etkinliklerin görsel olarak sergilenmesi.
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HAYVAN DOSTLARI KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme Çevreyi koruma
bilinciyle hareket edebilme. Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme .Grupça yapılan
görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme. Bireysel
farklılıklara saygılı olabilme. Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme. Planlı çalışma
alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme Aldığı görevi
istekle yapabilme, sorumluluk alabilme. Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme,
yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Hayvanları sevmek, korumak , onların yaşamlarını kolaylaştırmaya,
bu konuda kendini geliştirmeye ve düzenli çalışmaya istekli olmak.
3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 24 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Hayvan Dostları Kulübü üyesinin hayvan sevgisi olması, bu konuda
çalışmalar yapmaya istekli olması. Çevrede bulunan gönüllü kuruluşlarla iletişim kurularak ortak
çalışmalara katılmak.
5) Kulüp Uygulamalarında
gerektirmemektedir.

Öğrenciye

Ait

Olacak

6) Yıl Sonu Etkinliği: Hayvan Dostları Kulübünün
çalışmaların kulüp panosunda sergilenmesi.

Masraflar:

Özel

bir

masraf

yıl içerisinde yaptığı faaliyetleri içeren
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İLKOKUL SİNEMA KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı:
SINAV KOLEJİ’NDE sinemaya ilgili öğrencileri bir araya toplayarak yerli ve yabancı filmlerin
gösterimini yapmak sinema ile ilgili terimleri öğrenmek ve daha farklı bir bakış açısı kazanmak,
bu alanda gündemi takip etmek bu kulübün genel amacıdır.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Voleybol Sinemaya ilgi duyan, görsellere ve görselliğe önem veren
her öğrenci bu kulübe katılım sağlayabilir.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 10 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Kulüp görevli öğretmenin öğrencilerden isteyeceği malzeme ve gereçlerin
temininin sağlanabilmesi kulübe katılmanın tek kuralıdır
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: İhtiyaç duyulduğu takdirde
video çekme özelliği olan fotoğraf makinası ya da kamera
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yerli ve yabancı filmlerle, sanatçılarla ilgili panolar hazırlayıp insanların
ilgisini sinemaya çekmek ve kısa film deneme çalışmaları yapmak.
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YARATICI ETKİNLİKLER KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Günümüz insanı sürekli değişim ve rekabetin egemen olduğu bir dünyada
yaşamını sürdürmek zorundadır. Böyle bir ortamda yaşayan bireyin, karşılaştığı sorunlara
çözüm yolları bulabilmesi, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi ile mümkün olabilmektedir.
Yaratıcılık, insan yaşamının ve gelişiminin tüm yönlerinin temelini meydana getirmektedir. Bu
yüzden yaratıcı düşünme günümüzde önemli bir yere sahip olmaktadır. Bireyin özgün, eleştirel,
esnek, akıcı düşünebilmesini sağlamak kulübümüzün en temel amaçlarındandır.
2)Kulüp Katılım Kriterleri: Yaratıcı düşünebilmek, özgün ürünler tasarlayabilmek, hayal
gücünü geliştirebilmek.
3)Kulüp Üye Sayısı: kulübümüz 20 kişiliktir.
4)Kulüp Kuralları: belirlenen gün ve zamanda kulübümüz etkinliklerine katılmak, uygun görülen
ve ihtiyaç duyulan etkinlik malzemeleriyle kulüp etkinliğine katılmak.
5)Kulüp Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Etkinlik öncesinde belirlenen malzemeler ve Uygun
Kıyafetler
6)Yıl Sonu Etkinlikleri: Yıl boyunca süreç içerisinde ortaya çıkan
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GELENEKSEL SOKAK OYUNLARI
Kulübün Amacı:
1.Öğrencilerin oyunlar aracılığıyla zihinsel faaliyetlerini artırmak ve bu sayede eğitimi daha
etkin hale getirmek.
2. Oyun oynamanın iletişimi güçlendirmenin yolu olduğunu kavramak.
3. Oyunların kurallarını öğrenip arkadaşlarına da öğreterek daha iyi ilişkiler kurmak .
4. Oyun yoluyla yaşadıkları dünyayı sevmek ve kültürel değerlerine sahip çıkabilmek.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Geleneksel çocuk oyunlarını öğrenip kendini geliştirmeye istekli
olmak, düzenli çalışmaya istekli olmak .

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 20 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okul içi ve okul dışı Geleneksel Sokak Oyunları organizasyonlarında
verilen görevi takip etmek ve uygulamak, okulun belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Beden Eğitimi Dersinde
kullanılan kıyafetler .
6) Yıl Sonu Etkinliği: İl içindeki turnuvalara katılmak
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HAYDİ, ÇOCUKLAR YEMEĞE KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Mutfak kültürünü tanımak .Yemek yapmanın bir gereksinim olduğu

kadar, bir sanat olduğunu öğrenmek,
2) Kulübün katılım Kriterleri: Kulüp, her sınıftan erkek ve kız öğrencilere açıktır. İstekli

olmak,
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: Katılım üst limit 20 öğrencidir.
4) Kulüp Kuralları ve konular: Hijyenin Önemi ,Yemek Malzemelerinin Sağlık Açısından

Değerlendirilmesi, Mutfak Aletlerini Tanıma, Yemek Hazırlama, Mutfak Kültürü
5) Öğrenci masrafları: Mutfak malzemeleri okuldan, yemek malzemeleri öğrenciler

tarafından karşılanacaktır.
6) Yıl sonu etkinliği: Sebze ve et yemekleri hazırlama, salata yapımı, pasta imalatı ve

her kategoride yarışmalar düzenlenecektir
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İLKÖĞRETİM TİYATRO KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Tiyatro kulübünün başlıca amaçlarını , öğrencinin hayal gücü ve
yaratıcılığını geliştirmek, rol yapma becerisini sağlamak/geliştirmek, yaşamdaki farklı davranış
biçimleri ve farklı kişilikler üzerine dikkat çekerek çok yönlü düşünmeyi öğretmek, işbirliği ve
dayanışma içerisinde kendisine ve başkalarına değer vermeyi, güven duymayı kazandırmak,
düzgün ve doğru konuşmayı sağlamak, sanat eserlerine karşı estetik zevkini geliştirmek,
disipline olma alışkanlığı kazandırmak, çekinme, sıkılma duygularından kurtarmak, sabırlı olma
alışkanlığı edindirmek olarak sayabiliriz.

2)Kulübün Katılım Kriterleri: Kendini geliştirmeye istekli olmak, takım çalışmasına uyum
sağlamak, başladığı bir işi yarım bırakmamaya kararlı olmak.
3)Kulüp Üye Sayısı :Kulübümüz 15 kişiliktir.
4)Kulüp Kuralları: Çalışmalara başladıktan sonra yarım bırakmamak. Prova saatlerine uymak.
Verilen görevi zamanında yerine getirmek.
5)Kulüp Çalışmalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Rolünün gerektirdiği kostüm ve
aksesuarları edinmek.
6)Yıl Sonu Etkinliği: Seçilen oyunun sergilenmesi.

28

GENIUSPY (DÜŞÜNME BECERİLERİ) KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: GeniuSpy (Düşünme Becerileri) Kulübü’nün farkı bütüncül gelişimi temel
almasıdır. Bunun anlamı şudur:
GeniuSpy Düşünme Becerileri Programı bir öğrencide dikkat, hafıza, okuduğunu anlama gibi
alanları ayrı ayrı değil, bir bütün olarak geliştirmeye odaklanır. GeniuSpy bunu yaparak tüm
bilişsel işlevlerin dengeli ve tutarlı gelişmesini sağlar.
GeniuSpy öğrencisi bilgiyi alma, işleme, gördüğünü-okuduğunu anlama ve yorumlama, bilgiyi
depolama ve kullanma alanlarında bütüncül olarak geliştirilir. GeniuSpy programına katılan bir
öğrencinin düşünsel altyapısı gelişir ve yaratıcı; esnek, zengin, özgün ve akıcı düşünen bir birey
haline gelir. Amaç, zihinsel potansiyelinin tümünü kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
Kısaca; GeniuSpy zihni birleştirir, zekâyı geliştirir.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: GeniuSpy Bütüncül Düşünme Becerileri’ni 3-14 yaş arası
çocukların bilişsel işlevlerini geliştirmeyi temel alan, bireylerin yaş grupları ve bilişsel gelişim
özellikleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuş 8 farklı modülde uygulanmaktadır.
Kısaca; zihnini geliştirmeye, zekasını geliştirmeye istekli olmak temel kriterdir.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 15 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okul içi bütüncül düşünme beceri sisteminde gerçekleştirilen saatlerde
verilen görevleri takip etmek ve uygulamak,
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrenciye ait olacak herhangi
bir masraf bulunmamaktadır.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Geniuspy (Bütüncül Düşünme Becerileri) Kulübü’nde yılsonu etkinliği
bulunmamaktadır.
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AHŞAP KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Ahşap Kulübü’nde çocuklar yarı yapılandırılmış malzemeyi alarak kesme,
delme, rende, zımpara ve diğer marangozluk tekniklerini kullanmak sureti ile çalışmaktadır.
Analitik düşünce, yaratıcılık, özgüven, soyut düşünceden somuta varabilme becerilerini
geliştirmektedirler
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Doğal malzeme olması nedeni ile ahşap herkes için en heyecan
verici materyallerden biridir. İçinde bir mucit saklı olduğunu düşünen, ahşap ile yaratıcılıklarını
geliştirmek isteyen her öğrenci katılabilir.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 15 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Çocuklar için tasarlanmış ahşap işleme makinelerinin kullanımı kurallarına
hassasiyetle uymak,
Zımparalama, yapıştırma, takma montaj vb. işlemleri öğrenirken eğitmen ile birlikte
hareket etmek,
Takım çalışması ve yardımlaşmaya açık olmak,

5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Yıl içerisinde yapılacak
etkinliklerde (ahşap kitleri, zımpara, yapıştırıcı vd.) alınacak malzemelerle ilgili masraflar
hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Ahşap Kulübü’nde yapılan ahşap çalışmaları sonunca elde edilen
ürünlere dair yılsonu sergisi düzenlenebilecektir.

NOT:ORİGAMİ ve AHŞAP Kulüpleri dönüşümlü yapılacaktır.
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ORİGAMİ KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Origami Kulübü’nde; öğrenci için temel amaç; psiko-motor gelişim, fiziksel
büyüme ve gelişme ile birlikte, beyin, omurilik gelişimi sonucunda organizmanın isteme bağlı
olarak hareketlilik kazanmasıdır. Çocuklar origami yaparken el ve parmak kasları ve buna
paralel olarak da el-göz koordinasyonları gelişir. Çocuklar katlama işlemi esnasında sağ ve sol
ellerini aynı anda kullanırlar. Sağ ve sol el uyumu açısından bu aktivite çok önemlidir.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: El becerisine yatkın, kağıt katlama ve üç boyut temelinde
çalışmaya istekli, psiko-motor kas gelişimini desteklemek isteyen her birey katılabilir.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 15 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Origamiyle uğraşırken öğretmenin göstermiş olduğu katlama şekillerine
uymak, Takım çalışması ve yardımlaşmaya açık olmak,

5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Yıl içerisinde yapılacak
çalışmaya uygun tasarımlarda uygulanacak farklı ebat ve renklerde karton ve kağıt temini
şeklindedir.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Origami Kulübü’nde yapılan kağıt katlama sanatı çalışmaları sonunca
elde edilen ürünlere dair yılsonu sergisi düzenlenebilecektir.
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HO MATH&CHESS KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Ho Math&Chess Kulübü’nde; kendisini çocuklara matematik öğretmeye
adamış, öğretirken oyun tabanlı (Satranç) problem çözme yaklaşımını benimseyen tek çocuk
matematik eğitim programıdır. Birçok çocuk sıkıcı egzersiz çalışmaları yüzünden matematiğe
ilgilerini kaybetmektedir. Bu yüzden Ho MathandChess, egzersiz faaliyetini “Geometri Satranç
Dili”, “Ho MathandChess Öğretim Seti”, “FrankHo Satranç Labirenti” gibi kendi icat ettiği
teknolojiler ile entegre ederek, bir dizi ilginç ve eğlenceli matematik ve satranç tabanlı çalışma
kitaplarını yaratmıştır. Geleneksel egzersiz kitapları ile karşılaştırıldığında, Ho MathandChess
çalışma kitapları çocukları matematiği eğlenerek keşfetme konusunda teşvik eder, besler, ilham
verir ve motive eder. Ellerin kullanımı, çoklu içerik, çok yönlülük, çoklu duyu kullanımı gibi
sosyal, bilişsel ve duygusal kazanımlar sağlamaktadır.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Matematik ve satrancı seven ve sevmek isteyen, yüksek
konsantrasyon, çoklu zeka becerisi kazanmak isteyen her birey katılabilir.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 10 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Origamiyle uğraşırken öğretmenin iletişmiş olduğu katlama şekillerine
uymak,
İlgili gruplarına bağlı eğitim setlerini çalışma esnasında yanında bulundurmak,
Bireysel çalışmaya, takım çalışması, işbirliği ve yardımlaşmaya açık olmak,

5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrencinin sürekli olarak bir
eğitim öğretim yılı içerisinde kullanacağı;
Okul Öncesi Grubu: 3 adet kitap,1 adet satranç seti,1 adet çanta, Ho MathandChess Materyaleri
İlkokul ve Ortaokul Grubu: 5 adet kitap,1 adet satranç seti,1 adet çanta, Ho MathandChess
Materyaleri
Set Ücreti: Öğrenci başına;

210.00-TL+KDV (MathandChess) şeklindedir.

6) Yıl Sonu Etkinliği: Ho Math&Chess Kulübü’nde yılsonu etkinliği bulunmamaktadır.
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