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T.C.
ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI
FMV ÖZEL IŞIK İLKOKULU
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2-3-4. SINIFLAR SOSYAL KULÜPLER LİSTESİ

KULÜP ADI

SINIF

ETKİNLİĞİN
YAPILACAĞI MEKAN

KULÜP DANIŞMAN
ÖĞRETMENİ

WORLD MUSIC CLUB

2-3-4

3-A SINIFI

SCOTT BLOODWORTH

MAKERIE CLUB

2-3-4

3-B SINIFI

MAAIKA KRUGER
KAREN STRILCHUK

PHILOSOPHY CLUB

3-4

3-C SINIFI

SEMİH GENÇALİOĞLU

JR ENTERPRENEURS

3-4

2-B SINIFI

ERIN RYAN
RENAN ESKİNAZİ

YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

2-3-4

RESİM ATÖLYESİ- ZEMİN KAT

GÜLAY USLU

MASA TENİSİ

2-3-4

3. KAT FUAYE

ÖVGÜ YILDIZ

CİMNASTİK

1-2-3

AYNALI SALON

HİLAL DELİGÖZ

MODERN DANS

2-3-4

1. KAT FUAYE

BELEMİR BUYRUK

BASKETBOL

2-3-4

LİSE SPOR SALONU

TENİS

3-4

SWISSOTEL KORTLARI

ORHAN YAVUZ

3-4

İLKÖĞRETİM SPOR SALONU

ALİ EKBER ASLAN

SİVİL SAVUNMA

1-2-3-4

2.KAT TOPLANTI ODASI

ŞENAY ÜRGEN

ESKRİM

3-4

ZEMIN KAT FUAYE ALANI

ŞEBNEM TOPALLAR

SERAMİK

2-3-4

SERAMİK ATÖLYESİ

BANU ASLAN TURAK

SATRANÇ

2-3-4

İSPANYOLCA DERSLİĞİ

FATİH KULABER

FIRST LEGO LEAGUE JR. (FLL
JR.) & MAKER KULÜBÜ

3-4

3. KAT MAKER LAB

SELİN BOZKURTLAR PEÇE
DOĞUKAN ERDOĞAN

TASARIM KULÜBÜ

2-3-4

RESİM ATÖLYESİ 3.KAT

PINAR KARABİBER

PERKÜSYON

2-3-4

2.KAT MÜZİK DERSLİĞİ - 2

SİDAR FİLİZ

FLÜT

3-4

FLÜT DERSLİĞİ

IŞIL HÜZMELİ CILLI

KEMAL TURAN

CROSSFIT FOR KIDS

İlkokul için kulüp seçimleri http://bit.ly/2lWNO81
adresinden yapılacaktır. Yandaki karekod ile forma
ulaşabilirsiniz.
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ERTAN YENER

WORLD MUSIC CLUB
Kulüp Danışman Öğretmeni: Scott BLOODWORTH
Kulüp Etkinliğin Yer: 3A
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
If you love music, like to sing, dance and make musical instruments then World Music Club is
for you.
As a group we discuss and decide what we would like to learn about, we will choose topics,
investigate them and work towards presenting what we have learnt to the group. Some of the
topics we looked into last year were based on some of the students favourite pop stars, we
listened to and gave opinions on the Eurovision song contest, we learnt about Irish and Russian
traditional dance music, body percussion and beat boxing to name a few.
We will aim to create a community charity project to try to raise money for a worthy cause as
well.
To have a fun, interesting and creative club experience, open your eyes and ears to new music
and new cultures, with the added bonus of practising your English skills join the World Music
Club!
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MAKERIE ARTS AND CRAFTS
Kulüp Danışman Öğretmeni:
Kulüp Etkinliğin Yer: 3B

Maaıka KRUGER – Karen STRILCHUK

Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar

The Makerie Arts and Crafts Club is a place to meet with
friends, get crafty with your hands, dabble with DIYs and
explore! Decorate your home, design a caricature, build a
robot, create a comic strip, and even make gifts for good ol’
mom and dad. It is all about inspiring you to cultivate a
creative life!
Arts and crafts describe a wide variety of activities involving
making things with your hands. We will explore twodimensional and three-dimensional art through different
mediums to turn regular objects into masterpieces. The
activities are easy, thought-provoking, and educational and will explore themes such as
culture, science, and the environment. Thıs club is available for students in grades 2 and
3. Join us to become a master of the Işık School Makerie
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PHILOSOPHY CLUB
Kulüp Danışman Öğretmeni: SEMİH GENÇALİOĞLU
Kulüp Etkinliğin Yer: 3C
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
The underlying principle in Philosophy Club is for children to experience rational and
reasonable dialogue about things that matter to them. All participants work together in a
‘community of inquiry’. The aim for each child is not to win an argument but to become
clearer, more accurate, less self-contradictory and more aware of the values and points of
view of others before reaching a conclusion.
In Philosophy Club, students will be improving their cognitive, critical reasoning, social and
communicative skills all through English. During the club, the students will be working on
“How-to” guides, session plans, concept activities and reasoning exercises.
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JR ENTREPRENEURS
Kulüp Danışman Öğretmeni: Erin RYAN – Renan ESKİNAZİ
Kulüp Etkinliğin Yer: 2 B
Seviye: 3, 4. Sınıflar
Discover a whole host of new and interesting games from around the world in Jr Entrepreneurs
Club. Use your socks to grab the monster, stop ants from stealing your sandwiches, build a
high rise to help Superhero Rhino go as high as possible and play the ancient African game of
Mancala. You will play games individually, in pairs and also in teams. As well as having a load
of fun students will learn critical thinking, problem solving and analytical skills. As the games
are interactive students will also develop their emotional and social skills and become better
at conflict resolution, teamwork and collaboration as well as managing their emotions in
competitive situations. What better way to learn such important life skills than through
playing a range of games in English with your friends!
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MODERN DANS KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Belemir BUYRUK
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: 1. kat Fuaye
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Modern Dans, 20. yüzyılın başlarında klasik balenin
değişmez kurallarına tepki olarak gelişen bir dans türüdür.
Bu dans, hemen her tür müziğe uydurulabilir. Yeni hareket
stilleri

yaratmak

için

diğer

dans

hareketleriyle

birleştirilebilir. Modern dansta amaç, vücudun doğal duruşundan yararlanmaktır. 2. Dünya
savaşının başlarından itibaren yapılmaya başlanmıştır. O zamanlar sadece bir dans türü olarak
görülen modern dans şimdi dinlendiricidir ve her müzik türüne ayak uydurabilir.
Çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de vücut formlarını doğru bir biçimde oluşturması temel
amaçtır. Çalışmalar süresince gerek teknik olarak, gerek görsel olarak temel eğitim verilecektir.
Yılsonu gösterileriyle sahne deneyimi kazanacak ve çalışmalarını sergileme imkânına sahip
olacaklardır.

BASKETBOL KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Kemal TURAN - Ertan YENER
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: İlköğretim Spor Salonu 2. kat
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
AMAÇ: Öncelikli amacımız basketbolu sevdirmek
bunun yanında temel teknik hareketleri ve
koordinasyonu geliştirmek; sporun ruh ve beden üzerindeki
faydalarının anlatımı, kazanma ve kaybetme hissini öğretmek,
çocuklarımızın kendini ifade edebilme, kendine olan özgüvenini
sağlayabilme ve toplumsal ilişkiler konusunda daha verimli olabilme
imkanı sağlamaktır.
YAPILACAK AKTİVİTELER:
•

Fundamental, ballhandling, pas ve top tekniği, ribaund, dripling çeşitleri ve maçlar.

•

Çalışmalarda başarılı olan çocuklarımızı kulüplere (örn: FMV Işık Spor Kulübü)
yönlendirmekteyiz.
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TENİS KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Orhan YAVUZ
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: Swissotel Kortları
Seviye: 3, 4. Sınıflar
Tenis kulübümüzün amacı; tenis takımımızın alt yapısına oyuncu yetiştirmek, tenis sporunu
sevdirmek, geniş kitleler tarafından bu sporun yapılmasını
sağlamak, sporunun ruh ve beden üzerindeki faydalarını,
öğrencilerimizin kazanma ve kaybetme hissini öğrenmesini
sağlamaktır. Temel hücum ve savunma tekniklerini uygular. Yer
değiştirme gerektiren, gerektirmeyen becerileri sergiler. Vuruş
hareketlerini öğrenirken (forhand, backhand, vole, servis,
yardımcı teknik-taktik ve stratejik vuruşlar) vücut pozisyonu,
kuvvet kontrolü ve zamanlama gibi kavramları öğrenecektir.

CİMNASTİK KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Hilal DELİGÖZ
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: Aynalı Salon
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Doğduğumuz andan itibaren çeşitli bedensel hareketler
yapma eğilimi ve isteği içerisindeyizdir. Emekleyerek,
gövdemizin kontrolünü sağlarız. Hareket repertuarımızı
geliştirmenin ve çeşitlendirmenin yolunu ararız. Yürümenin, koşmanın, yuvarlanmanın,
dönmenin, vs. Bütün bu beceriler cimnastik ile ilgili becerilerdir. Cimnastiği; dayanıklılık,
kuvvet, esneklik, çeviklik, koordinasyon ve vücut kontrolünü geliştirme amacıyla yerde veya
aletler üzerinde yapılan fiziksel aktivite olarak tanımlayabiliriz.
Cimnastik birçok çocukluk aktivitelerine benzemektedir. Fakat cimnastik lokomotor ve denge
becerilerinin, alan (yer) ve kendi farkındalığının geliştirilmesinin öğrenildiği bir branştır. Kendi
farkındalığını geliştirmesinin yanısıra, cimnastik, hareketlerin kontrollü bir tavır içinde
gerçekleştirildiği bir branştır. Çeşitli eğlenceli estetik aktivitelerle (aletler, grup çalışmaları,
müzik) vücudun ve aklın gelişimini ilerletmesine yardımcı olur.
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SATRANÇ KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Fatih KULABER
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: ISPANYOLCA DERSLİĞİ
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Satranç kulübümüzde hem bilgilendiren hem eğlendiren
birçok etkinlik yapacağız. Öncelikle kurallarla ilgili
eksiklerimizi tamamlayacağız. Satranç ilkelerini ve
turnuva kurallarını öğreneceğiz. Bilgilerimizi eğlenceli
yarışlar ile pekiştireceğiz. Kulüp içi turnuvalar yoluyla
yarışmacı

ruhumuzu

canlandıracağız

ve

önemli

turnuvalara hazırlık yapacağız. Konumuzla ilgili filmler
izleyeceğiz. Öyküler yoluyla satrancın geçmişi, bugünü,
ustalar ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgileneceğiz.

MASA TENİSİ KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Övgü YILDIZ
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: 3. Kat Fuaye Masa Tenisi Alanı
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski şekli 1880’li
yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları
tarafından oynanırdı. Puro kutularının kapaklarını raket,
yuvarlatılmış şarap şişesi mantarlarını da top olarak
kullanırlardı. File olarak da kitapları kullanıyorlardı. Masa Tenisi Kulübü olarak amacımız;
çocukların fiziksel gelişimlerini ve kas denge koordinasyonunu geliştirerek kendine güvenen
bireyler olarak yetiştirmek.
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ESKRİM KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Şebnem TOPALLAR
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: Zemin Kat Fuaye Alanı
Seviye: 3, 4. Sınıflar
Eskrim fizik ve ussal öncelikleri en iyi şekilde ve en geniş ölçüde geliştirilmesi yönünden
herkese sağlık verecek bir spor olarak kabul edilmiştir. Eskrim,
yapılmasındaki geniş tekniği, inceliği ve adelelerin yerine göre
düzenini sağlaması bakımından bir sanat olarak anılmaktadır.
Her hamle hareketinde oldukça ağır olan vücudu üstün süratle,
çeviklik ve kolaylıkla ileri götürmek geri getirmek için çok
büyük adele çalışmasını gerektirmektedir. Bu çalışma
sayesinde solunum hareketinin gelişmesi ve kan dolaşımının artması, buna bağlı olarak vücut
ısısının yükselmesi alınan gıdaların kolayca yakımı ve kana
geçirilmesi sağlanmaktadır. Bunlardan başka besi yakımı
üzerinde büyük etkisi olduğu gibi ter ve idrar salgısı yönünden
bu sporun önemi büyüktür. Ayrıca sinir sistemi üzerinde
düzenlemeyi sağlar, özellikle görme ve elle dokunma hislerini
geliştirir.
Eskrimin 3 dalı vardır: flöre, epe ve kılıç. Bu
3 dalın kuralları ve silahları birbirinden
farklıdır. Örneğin flörede sayı alabileceğiniz
bölüm belden yukarısıdır, kafa ve kollar
dahil değil, epede ise vücudun her
yerinden sayı alabilirsiniz son olarak kılıçta
ise belden yukarısından fakat bu sefer kafa ve kollarda dahil olmak üzere sayı alabilirsiniz. Biz
bu yıl okulumuzda Kılıç branşını öğreneceğiz.
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CROSSFIT FOR KIDS
Kulüp Danışman Öğretmeni: Ali Ekber ASLAN
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: İlköğretim Spor Salonu 2. Kat
Seviye: 3, 4. Sınıflar
Crossfit for kids yapılmasındaki geniş tekniği, inceliği ve adelelerin yerine göre düzenini
sağlaması bakımından önemli bir spor olarak tanımlanmaktadır. Her hamle hareketinde
oldukça ağır olan vücudu üstün süratle, çeviklik ve kolaylıkla ileri götürmek gerekliliğini
sürdürmek önemini her zaman taşır. Vücudun koordinasyonunu sağlamasının yanı sıra
çabukluk, esneklik becerilerini de geliştirir.
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SERAMİK KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Banu ASLAN TURAK
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: Seramik Atölyesi
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar

Seramik; toprakla suyun buluşmasıdır aslında, bu buluşmayla meydana gelen çamurun
şekillendirilip fırında pişirilerek sertleştirilmesi, çanak,
vazo gibi kullanılabilir eşya haline getirilmesidir. Tarih
boyunca hemen hemen her kültürün aynası olmuştur
seramik sanatı. Tarihi, uygarlık tarihi kadar eski olan
seramik şimdi de Işıklıların aynası olacaktır.

YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Gülay USLU
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: Resim Atölyesi- Zemin Kat
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Yaratıcı Heykel Atölyesi kulübünde hayal gücümüzün
sınırlarını

aşıp,

renklerle,

materyallerin

bir

arada

buluşmasının verdiği heyecanı yaşamalarını sağlayacaktır.
Heykel

derslerinde

öğrencilerimizde

derinlik

algıları

oluşur. İmgelerinde oluşan tasarımları üç boyutlu hale
getirebilme becerisi kazanırlar. Bununla birlikte yorumlama,
yaratıcılık, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinin kuvvetlenmesine, sosyal becerilerin ve
gözlemsel becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.
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FLÜT KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Işıl HÜZMELİ CILLI
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: 2. Kat Flüt Dersliği
Seviye: 3, 4. Sınıflar
Seçilen öğrencilere Flüt çalabilme, birlikte müzik
yapabilme, koro ve solo eserlere eşlik edebilme
becerileri

kazandırmak

kulübümüzün

başlıca

hedeflerindendir.

PERKÜSYON KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Sidar FİLİZ
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: Müzik Dersliği 2
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Müziğin alt yapısını oluşturan ritmi, ritim sazlarla
seslendirmek

kulübümüzün

amacıdır.

Vurmalı

enstrümanları çalmak aynı zamanda beyin, kol, bacak
koordinasyonunu geliştirici bir özelliğe sahiptir.
Darbuka, tumba, bongo, djembe, bateri ve çeşitli el
perküsyonlarına (tef, marakas, shaker vb.) sahip olan
kulübümüze, HAYATIN RİTMİNİ YAKALAMAK isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.
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TASARIM KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Pınar KARABİBER
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: Resim Atölyesi-3
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Tasarım Kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat
yoluyla ifade etme imkânı vererek iç dünyalarının sağlıklı
bir şekilde dışavurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel
olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme
ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat
yoluyla özgüveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel
veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi,
saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir.
Bu amaçlar doğrultusunda tasarım kulübünde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar
yapacağız. Hayal etmeyi ve hayallerini tasarıma
dönüştürmeyi seven, bu sanatla ilgili daha çok bilgiye
ve tekniğe sahip olmak isteyen öğrencilerimizi
kulübümüze bekliyoruz.
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SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Şenay ÜRGEN
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: 2. Kat Toplantı Odası
Seviye: 2, 3, 4. Sınıflar
Sivil Savunma Kulübünün amaçları:
•

Madde 1 – Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel
ilkelerine bağlı olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve Devrimlerine, Anayasanın
başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak
yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda
bulunmaktır.

•

Madde 2 – Sivil savunma kavramını öğrenebilme

•

Madde 3 – Birey ve toplum için sivil savunmanın önemini idrak edebilme

•

Madde 4 – Sivil savunma konusunda bilinçlenme ve çevreyi bilinçlendirebilme

•

Madde 5 Sosyal hayata etkili bir şekilde katılıp, görev ve sorumluluk alabilme

•

Madde 6 – Gerekli sivil savunma tedbirlerini alabilme konusunda duyarlı davranabilme

•

Madde 7 – Sivil savunma ile ilgili yanlış bilgileri düzeltebilme ve çevresinde doğru bilgi
edinilmesine gayret sarf etmektir.
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FLL JR. (First Lego League) & MAKERS KULÜBÜ
Kulüp Danışman Öğretmeni: Selin BOZKURTLAR PEÇE - Doğukan ERDOĞAN
Kulüp Etkinliğinin Yapılacağı Yer: 3. Kat Maker LAB
Seviye: 3, 4. Sınıf
Maker Hareketi Nedir?
Maker Hareketi (Maker Movement), teknoloji ile "kendin yap" kültürünün birleşmesinden
oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımdır. Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine
maker diyorsa o kişi maker'dır. Yemek yapmaktan, model uçak yapmaya, elektronik devreler
ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen
her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak aslında maker hareketi kapsamında, maker ruhu ile
yapılmış kabul edilebilir.
FLL JR. Nedir?
FLL Jr. çocukların bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak ve onlara anlamlı yaşam
becerileri kazandırmak için tasarlanmış uluslararası bir programdır.
Her sezon FLL Jr. takımları yeni bir toplumsal anlamı olan
tema üstünde özgün bilimsel araştırma yaparken diğer
taraftan da legonun WEDO 2.0 ürünlerini kullanarak
robotik tasarımı yaparlar. FLL Jr. gerçek dünya sorunlarıyla
ilgilenir. Her sene FLL Jr. teması tasarlanırken gerçek dünya
deneyimli uzmanların deneyim ve katkılarıyla şekillenir. Bu
sayede çocuklar hem pratik hem de gerçekçi bir deneyim yaşarlar.
Biz Neler Yapacağız?
Kulübümüz bünyesinde öğrencilerimiz ile Robotik alanında çalışmalar yapacağız. Bunun için
öncelikli olarak FLL JR. etkinliğine hazırlanacağız. FLL Jr. etkinliğinde sezon boyunca öğrenciler
bir taraftan; “CITY SHAPER” temalı bir proje üretip geliştirirken, diğer taraftan tasarladıkları ve
programladıkları robotlarla, temayla ilgili görevleri çözecekler. Daha sonrasında ise çocuklar
ile birlikte robot programlama ve blok tabanlı programlama için Bu amaçla öğrencilerimiz ile
birlikte makey makey, mbot robotları ve Wedo Lego Eğitim setleri ile yeni projeler üreteceğiz.
Not: Kulüp öğrencileri ile yarışmalara katılacağımızdan dolayı max. 6 öğrenci ile kontenjanı
sınırlıdır.
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