FMV ÖZEL
ERENKÖY IŞIK
İLKOKULU

2019—2020
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
1. VE 2. SINIFLAR KULÜP
TANITIM TANITIM KİTAPÇIĞI

Eğitimin en temel amacı, öğrencilere birey olma
niteliklerini kazandırmak ve bu bireyleri hayata hazırlamaktır.
Sosyal etkinlik kulüpleri eğitimin bu temel amacını destekleyen
en önemli uygulamalardan biridir.
Sosyal etkinlik kulüpleri öğrencide özgüven ve sorumluluk
duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî,
manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya
yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda
yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılı
boyunca kitapçık içerisinde yer alan 6 farklı kulübe, rotasyonlu
olarak 5’er hafta süreyle katılacak ve böylece farklı alanlarda
çalışma fırsatı bulacaklardır.
Öğrencilerimize, keyifli ve verimli kulüp faaliyetleri dileriz.
*1. Sınıfların Kulüp Tarih ve Saatleri :
Salı Günleri - 6. ve .7. Ders (12:50-14:20)
*2.Sınıfların Kulüp Tarih ve Saatleri :
Salı Günleri - 8. ve .9. Ders (14.30-16.00)

YÜZME KULÜBÜ
Ülkemizde her geçen gün artan başarılarla gelişmekte olan yüzme branşı her
yaş grubunda yoğun ilginin olduğu bir spor dalıdır.
Amacımız; okulumuzun yarı olimpik yüzme havuzunda, yüzme bilen ve
yüzmeyi seven öğrencilerimizle insanın temel hareket güdüsü olan yüzme
sporunu teknik açıdan bulundukları seviyeden daha ileri bir noktaya taşımaktır.
Öğretmenler: Tülay ÖZGÜL-Seda SAKALLAR-Efe TÜZEL
Çalışma Yeri: Yüzme Havuzu
Kulübe Gelirken;
Mayo ( Kız öğrenciler için tek parça mayo)
Bone (Zorunludur ve tercihen silikon olması gerekmektedir. )
Terlik (Kaymaz özellikli)
Havlu
Gözlük ( İsteğe bağlı )
Islakları koyabilecekleri yedek torbaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Tüm malzemelerimiz bir çanta içinde getirilmesi mümkün olan tüm
malzemelere silinmez özellikle kalem ile adı ve soyadının yazılmasını önemle
rica ederiz.

JİMNASTİK KULÜBÜ
Kulübümüzün amacı, her yaştan, her seviyeden ve her branştan çocuğu
jimnastikle buluşturarak, eğlenceli ve samimi bir çalışma ortamında mutlak bir
düzen çerçevesinde yapılacak çalışmalarla, hem kendilerini ve hem de
yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, jimnastik disiplinini ülkemizin her
noktasına taşıyarak her yerde erişilebilir kılmak, bedensel faaliyetlerin katkısı ile
çocuklarda fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu gelişmeler sağlamak, öğrencilerin
arkadaşları ile iş birliği yaparak müzik eşliğinde jimnastik hareketleri
yapabilmelerini ve böylece düzgün bir vücut duruşuna sahip olabilmelerini
sağlanmaktadır.
Öğretmenler: 1. Sınıflar: İlknur KAPTANOĞLU - GAYE GÜLERYÜZ
2. Sınıflar: İlknur KAPTANOĞLU - Fatma KORKULU
Çalışma Yeri: C Blok Çok Amaçlı Salon
Kulübe Gelirken;
Okul eşofmanları
Okul spor tişörtü
Siyah diz altı tayt
spor ayakkabı
Yedek, atlet, tişört, iç çamaşırı, çorap
Yedek malzemelerinin bir çanta içinde getirilmesi mümkün olan tüm
malzemelere silinmez özellikle kalem ile adı ve soyadının yazılmasını önemle rica
ederiz.

PERKÜSYON VE ORFF KULÜBÜ
Perküsyon ve Orff kulübümüzün amacı, aslında fark etmeden içinde
bulunduğumuz tempolu hayatımızdaki tüm ritimleri dersimiz içerisinde birçok
renkli enstrüman ile eğlenceli bir şekilde çalmak olacaktır. Ayrıca birlik
içerisinde ne kadar farklı ve güzel sesler üretebileceğimizi görmek de tüm
öğrencilerimiz üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır.
Öğretmenler : Ali Kaan UYSAL
Çalışma Yerİ : Perküsyon Odası

BİLGİSAYAR KULÜBÜ
Bilişim Teknolojileri araçlarını tanıyacakları, mouse kullanma becerilerini
geliştirecekleri, bilişim teknolojilerini etik ve güvenli bir şekilde kullanacakları,
kendi özgün tasarımlarını geliştirerek yenilikçi ve farklı bakış açıları
yakalayacakları, eğitsel oyunlar kullanarak mantık yürütme, problem çözme ve
analitik düşünme becerileri kazanmalarını sağlayacak eğlenceli, oyun dolu bir
kulüp etkinliğidir.
Öğretmenler: Duygu Sultan SİMEKLİOĞLU
Çalışma Yeri: Bilgisayar Dersliği

ORYANTİRİNG KULÜBÜ
Okul iç ve dış mekanlarda yapıldığında, öğrenciler için hem bilinen hem de
güvenli bir ortam oluşturmaktadır. Ayrıntılar, sürekli yön değişimleri ve
hedefleri bulduklarında sık sık aldıkları geri bildirim, öğrencilere harita ve
uzaysal algıyla ilgili iyi bir eğitimsel tecrübe sunarken, rotalar arasında
yaptıkları seçimler, karar verme yeteneklerine katkıda bulunmaktadır. Hata
anında sadece başlangıç alanına geri dönüp tekrar başlamaları yeterli
olmaktadır. Bu da hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini öğretmektedir.
Özellikle okul içerisinde yapılan etkinlikler bu sporu hızlı ve basit bir
şekilde öğrenebilmek için ormandan daha iyi bir ortam yaratmaktadır.
Öğretmenler: Caner KALIN
Çalışma Yeri: Kampüs Bahçesi ve Öğrencinin Kendi Dersliği
Kulübe Gelirken;
Okul eşofmanı
Okul spor tişörtü
Spor ayakkabı
Yedek, atlet, tişört, iç çamaşırı,ve çoraba ihtiyaç duyulmaktadır.
Yedek malzemelerinin bir çanta içinde getirilmesi mümkün olan tüm
malzemelere silinmez özellikle kalem ile adı ve soyadının yazılmasını
önemle rica ederiz.

YOGA KULÜBÜ
Yoga ile öğrenciler beden, zihin farkındalığı geliştirir. Odaklanma ve
konsantrasyon yetileri artar. Küçük bedenlerine güç, esneklik kazandırarak
sakinleşmeyi, gevşemeyi nefeslerini kullanarak öğrenirler. İç seslerini
dinleyerek duygularına yaklaşmaya başlar ve böylece hem kendileriyle hem
çevreleriyle daha barışık insanlara dönüşürler. İç ışığımızı dışa yansıtmayı
hedefliyoruz.
Öğretmenler: Özge ŞİMŞEK
Çalışma Yeri: Bale Odası
Kulübe Gelirken;
Okul eşofmanları
Okul spor tişörtü
Siyah diz altı tayt
spor ayakkabı
Yedek, atlet, tişört, iç çamaşırı, çorap
Yedek malzemelerinin bir çanta içinde getirilmesi mümkün olan tüm
malzemelere silinmez özellikle kalem ile adı ve soyadının yazılmasını önemle
rica ederiz.

“İnsan, hareket ve faaliyetinin, yani
dinamizminin ifadesidir."
Mustafa Kemal ATATÜRK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU
2019- 2020 ÖĞRETİM YILI
1. SINIFLARDA AÇILAN KULÜPLER VE
ROTASYON TARİHLERİ
ETKİNLİK GÜNLERİ SALI 6.7.DERS 12:50-14:20

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU
2019- 2020 ÖĞRETİM YILI
2. SINIFLARDA AÇILAN KULÜPLER VE
ROTASYON TARİHLERİ
ETKİNLİK GÜNLERİ SALI 8.9. DERS 14:30-16:00

19 MAYIS MH. SINAN ERCAN CAD.
FEYZIYE MEKTEPLERI VAKFI
SIT. D BLOK NO:19-4
KADIKÖY/İSTANBUL
www.fmv.edu.tr

