
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI
KORUMA DERNEĞİ HAFTA SONU KURSLARI

2022-2023
1. DÖNEM



BİLİŞİM KURSLARI
• KODLAMA 2.SINIFLAR
• KODLAMA 3.SINIFLAR
• KODLAMA 4.SINIFLAR
• KODLAMA 2.DÜZEY
• LEGO İLE HAYAL ET, YAP, KODLA

SPOR KURSLARI
• VOLEYBOL
• BASKETBOL
• MASA TENİSİ
• YOGA
• BADMİNTON
• FUTBOL
• TEMEL JİMNASTİK
• YÜZME
• AİKİDO
• TAEKWONDO
• JAZZ DANS

MÜZİK KURSLARI
• PİYANO
• KEMAN
• GİTAR
• YAN FLÜT
• BATERİ
• SAKSAFON
• KLARNET
• TROMPET

SANAT VE BECERİ KURSLARI
• SERAMİK
• SERAMİK VE HEYKEL ATÖLYESİ
• ÇİNİ ATÖLYESİ
• GELECEĞİN RESSAMLARI
• YARATICI DRAMA
• KÜÇÜK MARANGOZLAR
• GENÇ MARANGOZLAR
• SATRANÇ
• DÜŞÜNME KULÜBÜ

İÇİNDEKİLER



KURS SAAT
VE
ÜCRETLERİ



KURS ADI
ÖĞRENCİ 
GRUBU

KURS SAATLERİ
KURS 

SÜRESİ
ÖĞRENCİ 

SAYISI
KURS 

ÜCRETİ

KODLAMA
2.SINIFLAR

2. Sınıflar
12.40-13.40

60 
Dakika

8 - 24 Öğrenci 1700

KODLAMA
3.SINIFLAR 3. Sınıflar 13.50-14.50

60 
Dakika 8 - 24 Öğrenci 1700

KODLAMA
4.SINIFLAR 4. Sınıflar 15.00-16.00

60 
Dakika

8 - 24 Öğrenci
1700

KODLAMA 
2.DÜZEY

3, 4 ve 5. 
Sınıflar

11.10-12.10 60 
Dakika

8 - 24 Öğrenci 1700

LEGO İLE HAYAL 
ET, YAP, KODLA

3, 4 ve 
5. Sınıflar

10.00 - 11.00
60 

Dakika
8 - 24 Öğrenci 1700

VOLEYBOL

2 ,3, 4.
Sınıflar 

11.40 - 13.10

90 
Dakika

8 - 16 Öğrenci 2400
5,6,7,8.
Sınıflar

13.20 - 14.50

BASKETBOL

2. Sınıflar  10.00 -11.30

90 
Dakika

8 - 16 Öğrenci 2400
3. Sınıflar 11.40 - 13.10

4. Sınıflar ve 
Ortaokul

13.20 - 14.50

MASA TENİSİ
4, 5, 6 ve 
7.Sınıflar

11.30 - 13.00
90 

Dakika
8 - 16 Öğrenci 2400



KURS ADI
ÖĞRENCİ 
GRUBU

KURS 
SAATLERİ

KURS 
SÜRESİ

ÖĞRENCİ 
SAYISI

KURS 
ÜCRETİ

YOGA

1. ve 2. 
Sınıflar

10.00 -11.00

60 Dakika
8 - 16 

Öğrenci
1700

3, 4 ve 5.
Sınıflar

11.10 - 12.10

BADMINTON

3 ve 4. 
Sınıflar 

12.00 - 13.00

60 Dakika
8 - 16 

Öğrenci
1700

5, 6, 7 ve 8. 
Sınıflar

13.10 - 14.10

FUTBOL
3, 4 ve 5. 
Sınıflar

11.30 -13.00 90 Dakika
8 - 16 

Öğrenci
2400

TEMEL 
JİMNASTİK

Ana Sınıfları
10.00 - 11.00
11.15 - 12.15

60 Dakika
6 - 12

Öğrenci
1700

1. Sınıflar 12.30 - 13.30

YÜZME

2., 3. ve 4. 
Sınıflar

10.30 - 11.30

60 Dakika
6 - 8 

Kişilik Grup 
Dersi

2900
Ortaokul 10.30 - 11.30

AİKİDO

2 ve 3. 
Sınıflar

13.45 - 14.45

60 Dakika
8 - 16

Öğrenci
1900

4, 5, 6 ve 7. 
Sınıflar

15.00 - 16.00

TAEKWONDO

Ana Sınıfları 
ve 1. Sınıflar

10.00 - 11.00

60 Dakika
8 - 16 

Öğrenci
1900

2 ve 3. 
Sınıflar

11.10 - 12.10

4. Sınıflar ve 
Ortaokul

12.20 - 13.20

JAZZ DANS
1 ve 2. 
Sınıflar

10.00 - 11.00 60 Dakika
8 - 16

Öğrenci
1700



KURS ADI
ÖĞRENCİ 
GRUBU

KURS SAATLERİ
KURS 

SÜRESİ
ÖĞRENCİ 

SAYISI
KURS 

ÜCRETİ

SERAMİK
Ana ve 1. 
Sınıflar

10.00 - 11.00
60 

Dakika
8 - 18 

Öğrenci
1700

SERAMİK VE 
HEYKEL ATÖLYESİ

2, 3 ve 4. 
Sınıflar

11.10 - 12.40

90 
Dakika

8 - 18 
Öğrenci

2400
Ortaokul ve

Lise
14.30 - 16.00

ÇİNİ ATÖLYESİ
4. Sınıflar, 

Ortaokul ve
Lise

12.45-14.15 90 
Dakika

8 - 18 
Öğrenci

2400

GELECEĞİN 
RESSAMLARI

3 ve 4. Sınıflar 10.30 - 11.30
60 

Dakika
8 - 18 

Öğrenci
1700

5, 6. ve 7 
Sınıflar

11.45 - 12.45

YARATICI DRAMA

Ana ve 1. 
Sınıfları

11.15 - 12.15
60 

Dakika
8 - 18 

Öğrenci
1700

2 ve 3. 
Sınıflar

10.00 - 11.00

KÜÇÜK 
MARANGOZLAR

Ana ve 1. 
Sınıflar

11.00 – 12.00
60 

Dakika
8 - 18 

Öğrenci
1900

2, 3. ve 4. 
Sınıflar

12.10 - 13.10

GENÇ 
MARANGOZLAR

Ortaokul 13.20 - 14.20
60 

Dakika
8 - 18 

Öğrenci
1900

DÜŞÜNME 
KULÜBÜ

3 ve 4. Sınıflar 11.15-12.15 60 
Dakika

8-12 
Öğrenci 1700

5, 6 ve 
7.Sınıflar

10.00-11.00

SATRANÇ

Ana ve 1. 
Sınıflar

11.10 - 12.10

60 
Dakika

8 - 18
Öğrenci

1700

2 ve 3. Sınıflar 10.00 - 11.00



KURS ADI
ÖĞRENCİ 
GRUBU

KURS 
SAATLERİ

KURS SÜRESİ
ÖĞRENCİ 

SAYISI
KURS 

ÜCRETİ

PİYANO
2, 3, 4. Sınıflar, 

Ortaokul ve 
Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

30 Dakika
Tek Kişilik 

Bireysel Ders
2800

KEMAN
2, 3, 4. Sınıflar, 

Ortaokul ve 
Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

30 Dakika
Tek Kişilik 

Bireysel Ders
2800

YAN FLÜT
4. Sınıflar,

Ortaokul ve 
Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

30 Dakika
Tek Kişilik 

Bireysel Ders
2800

KLASİK 
GİTAR

2, 3, 4. Sınıflar,
Ortaokul ve 

Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

30 Dakika
Tek Kişilik 

Bireysel Ders
2800

NEFESLİ
ÇALGILAR 

(TROMPET, 
KLARNET, 

SAKSAFON)

Ortaokul ve 
Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

30 Dakika
Tek Kişilik 

Bireysel Ders
2800

BATERİ
3, 4. Sınıflar, 
Ortaokul ve 

Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

30 Dakika
Tek Kişilik 

Bireysel Ders
2800



BİLİŞİM KURSLARI



KODLAMA 
2. Sınıflar

Kodlama ve algoritma çalışmaları ile öğrencilerimiz problemlere farklı çözümler 
üretebilme, sistemli ve yaratıcı düşünebilme ve kısa çözüm yolları sunabilme 
becerilerini kazanırlar.

Kodlama disiplinler arası çalışma açısından çok önemli bir yere sahiptir. 21. yy becerileri 
dikkate alınarak hazırlanan kurs programında algoritmik düşünme, analitik düşünme, 
eleştirel düşünme, problem çözme, tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi 
ve desteklenmesi hedeflenir.

Bu kursta 2. sınıf öğrencilerimiz Scratch Programı ile interaktif hikayelerini ve 
oyunlarını programlamayı öğrenmektedir. Bu süreçte sorunlara çözüm üretme, 
projelendirme ve bilişim teknolojileri araçlarını yaratıcı bir şekilde kullanmayı 
öğrenirler.

Kurs Kazanımları:

• Programlamanın temelleri / Algoritma

• Blok temelli yazılımlar ile temel programlama becerileri

• Scratch ile yazılım geliştirme

• Akıllı cihazları anlama ve programlama

• Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşmaya yönelik problem çözme 
yeteneğini geliştirme.

• Programlama öğrenerek kendi oyununu veya animasyonunu yaratma.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2. Sınıflar 12.40-13.40 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2vNkikJp-USrV9UE4wVo_SJ-7ZBuYPwLbOtDKqqRtdaYwkQ/viewform?usp=sf_link


Bu kursta öğrencilerimizin, gelişen bilişim teknolojileri araçlarını günlük 
yaşamlarında ve bilimsel bilgiye ulaşmada; etik değerlere uygun, etkili ve 
üretken bir biçimde kullanmaları, aynı zamanda evrensel bakış açısına sahip, 
uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini 
hedeflemekteyiz. Kodlama disiplinler arası çalışma açısından çok önemli bir 
yere sahiptir. 21. yy becerileri dikkate alınarak hazırlanan kurs programında 
algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem 
çözebilme, tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi hedeflenir. Kurs programı sonunda öğrenciler problemlere 
bilimsel çözüm üretme, farklı bakış açısı geliştirme, eleştirel ve sistematik 
düşünme, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini görebilme, bilgisayarda 
kendi yazılımlarını geliştirme becerilerini kazanmaktadır.

Kurs Kazanımları:

• Blok temelli yazılımlar ile temel programlama becerileri

• Akıllı cihazları anlama ve programlama

• Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşmaya yönelik problem çözme 
yeteneğini geliştirme.

• Programlama öğrenerek kendi animasyon veya oyununu yaratma.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3. Sınıflar 13.50-14.50 Başvuru formu için tıklayınız.

KODLAMA 
3. Sınıflar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT0tg3ytW_1QEHkj8Sp0WZB5Wv-o2Wxco4W9Mgc6xlaTJ2wA/viewform?usp=sf_link


KODLAMA 
4. Sınıflar

Bu kursta öğrencilerimizin, gelişen bilişim teknolojileri araçlarını günlük 
yaşamlarında ve bilimsel bilgiye ulaşmada; etik değerlere uygun, etkili ve 
üretken bir biçimde kullanmaları, aynı zamanda evrensel bakış açısına sahip, 
uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini 
hedeflemekteyiz. Kodlama disiplinler arası çalışma açısından çok önemli bir 
yere sahiptir. 21. yy becerileri dikkate alınarak hazırlanan kurs programında 
algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem 
çözebilme, tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi hedeflenir. Kurs programı sonunda öğrenciler problemlere 
bilimsel çözüm üretme, farklı bakış açısı geliştirme, eleştirel ve sistematik 
düşünme, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini görebilme, bilgisayarda 
kendi yazılımlarını geliştirme becerilerini kazanmaktadır.

Kurs Kazanımları:

• Blok temelli yazılımlar ile temel programlama becerileri

• Akıllı cihazları anlama ve programlama

• Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşmaya yönelik problem çözme 
yeteneğini geliştirme.

• Programlama öğrenerek kendi animasyon veya oyununu yaratma.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

4. Sınıflar 15.00-16.00 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjIPpVfopu_0qDq5FqfN6TcINwdutfAmR-29k1dkdJXMgh2A/viewform?usp=sf_link


Kodlama ile ilgili daha önce bilgi sahibi olan, 2021-2022 eğitim Öğretim yılı 2. 
döneminde okulumuz kodlama kursuna katılmış olup, temel düzey kodlama 
becerilerini kazanmış olan 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz için ve daha önce Scratch
programlama dili ile yazılım geliştirmeyi bilen öğrencilerin katılabileceği bu 
kurs programının kazanımları:

• Akıllı cihazları anlama ve programlama.

• MakeBlock ile robotik kodlama.

• Scratch ile yaratıcı projeler üretme.

Önemli Not:

2021-2022 eğitim Öğretim yılı 2. döneminde okulumuz kodlama kursuna
katılmış olan öğrencilerimiz 2. Düzey kursuna başvurmalıdır.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3, 4. ve 5. Sınıflar 11.10 - 12.10 Başvuru formu için tıklayınız.

KODLAMA KURSU

2. Düzey

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdC5I5MRvAi20WI-4cYuYsRv5yZToNsNb176CVOK2fD6cGQ/viewform?usp=sf_link


Bu kursun amacı LEGO® Education WeDo 2.0 yazılımı ve etkinlik paketi ile 
birlikte öğrencilerin meraklarını uyandıran, fen ve bilim alanlarında 
gelişmelerini sağlayan, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve 
kodlama deneyimleri sunan yaparak öğrenme seti ile çalışmalar yapmaktır.

LEGO Education WeDo 2.0 motorlu LEGO modelleri ve basit programlama 
yoluyla hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz bu kursta öğrencilere soru 
sormak için güven veren, cevapları bulmak ve gerçek hayattan problemleri 
çözmek için araçlar sağlayan bir “yaparak” ve “düşünerek” öğrenme 
ortamları sağlanacaktır. Öğrenciler soru sorarak ve problem çözerek 
öğrenirler. Bu materyal öğrencilere bilmeleri gereken herşeyi anlatmak 
yerine, onlara ne bildiklerini sorgulatır ve keşfetmelerini sağlar.

3 aşamalı projeler yürütülecek ve keşfetme aşamasında öğrencilerin inşa 
etmesi, yapım aşamasında programlama / kodlama yapılacak ve paylaşım 
aşamasında; belgelendirmek ve projeleri sunmak için çalışmalar 
yürütülecektir.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3, 4 ve 5. Sınıflar 10.00 - 11.00 Başvuru formu için tıklayınız.

LEGO İLE HAYAL
ET - YAP - KODLA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dzO4FXSVeWgALDFubClY-7tzvugkN188uVOi9wW-_nAB0A/viewform?usp=sf_link


SPOR KURSLARI



14 - 16 kişilik gruplar halinde kız ve erkek öğrencilerimize yönelik olarak 
vereceğimiz Voleybol Kursunda  parmak pas, manşet, servis ve smaç gibi 
branşa özgü tekniklerin yanı sıra, aynı doğrultuda yer değiştirme, nesne 
kontrol, denge ve koordinasyon gibi temel hareket becerilerini de öğretmek 
ve geliştirmek hedeflenmektedir. 

VOLEYBOL

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2, 3. ve 4. Sınıflar 11.40 - 13.10 Başvuru için tıklayınız.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflar 13.20 - 14.50 Başvuru için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepYeJx6ILzKOZwAwjebPgHCmEaCRhkr0eN5Gku-8Gow_zCCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQbvJi2eWko-MN-dLhs68XUGEYhmuX-jtjSt3SLAP_v2bNA/viewform?usp=sf_link


Temel yüzme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen kursumuzda 
öğrencilerimiz, eğitmen başına en fazla 6-8 öğrencinin bulunduğu gruplarda 
eğitim alırlar. İlk derste öğrencilerimiz mini bir değerlendirmenin ardından 
başlangıç, orta veya ileri düzey gruplarında çalışmalara katılırlar. 
Başlangıç grubunda yer alan öğrencilerimiz, öncelikle su yüzeyinde 
durabilme, nefes ve ayak vurma becerilerini geliştirmek üzere çalışmaları 
yaparlar.

Orta düzeyde olan öğrencilerimiz ayak vurma ve nefes çalışmalarına ek 
olarak tek serbest kol, çift serbest kol ve koordinasyon çalışmaları yaparlar.
İleri düzey öğrencilerimiz, serbest stil nefes kol bacak koordinasyon 
çalışmalarına ek olarak sırtüstü stil çalışmaları yaparlar.

Dönem içerisinde kendi grubunda yeterli seviyeye gelen öğrencilerimiz bir 
üst grupla çalışmalara devam ederler. Arzu eden velilerimiz 4 haftalık 
periyotlar halinde öğrencilerimiz hakkında eğitmenlerinden gelişim 
geribildirimi alabilirler. Çalışmalar ODTÜ Kapalı yüzme havuzunda yapılır. 
Öğrencilerin ulaşımı veliler tarafından sağlanır. Havuz kuralları gereği 
velilerimiz soyunma odalarına giremeyecektir.

YÜZME

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2, 3 ve 4. Sınıflar 10.30 - 11.30 Başvuru formu için tıklayınız.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflar 10.30 - 11.30 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDe2Q3Tr2nlHPXHSjqaoO_A4iRWcHZNbaAxnGDhlbRGLPGBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhZoqBnGZmhYvpJN--cZJblcYYDuHWtTQOb5LQ6_KzWuqq8w/viewform?usp=sf_link
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Basketbol branşı içeriğinde 2, 3 ve 4. sınıflarda temel basketbol becerileri 
kazanılması hedeflenmiştir. Gruplar 10-16 öğrenciden oluşur. Kursun amacı, 
temel basketbol hareketlerinin öğrenilmesidir. Bunlar;

• Ballhanding (Top hakimiyet çalışması)
• Top sürme çeşitleri
• Pas çeşitleri
• Turnike
• Şut

Bu kazanımlar çeşitli öğretim teknikleri ve farklı antrenman çeşitleriyle 
öğretilmektedir. Öğrencilerimize birinci seviyede daha çok temel teknik 
verilirken, ikinci seviyede ise basketbol oyun kuralları öğretilip, maç 
yapmaya hazır hale gelmeleri hedeflenmektedir.

BASKETBOL

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2. Sınıflar 10.00 - 11.30 Başvuru için tıklayınız.

3. Sınıflar 11.40 - 13.10 Başvuru için tıklayınız.

4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar 13.20 - 14.50 Başvuru için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezImfKEFQLE533QeUVdFsLKwxCtY5UIzwrzENvEMw1hsMrGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb4EdmQkEKwRA7m0dTlHam5D2z4TM4i76p4Gf7mfNzUQe54Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgH1X3-sO07euTyD_hPxToqoz9m4BLvZxMxGkzQ7tlo_IY6g/viewform?usp=sf_link
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Masa tenisi hakkında oyun kurallarını ve branşa özgü teknik bilgileri 
öğrencilere aktararak, ince koordinasyon ve vuruş tekniklerini öğretmek,
bunlarla beraber bedensel ve zihinsel, sinir ve kas koordinasyonunu 
sağlayarak, duruş, hareket, branşa özgü koşu, vuruş ve reaksiyon 
çalışmalarına yer vererek öğrencilerin gelişimleri hedeflenmektedir.

MASA TENİSİ

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

4, 5, 6, ve 7. Sınıflar 11.30 - 13.00 Başvuru için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQRSRb88309xZ1sb8DQ_H2HX0IG-hwUsV6UdEARocH0JSy3g/viewform?usp=sf_link


Jimnastik hem kız hem erkeklere yönelik fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan bir 
spor dalıdır.

Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur.  Bu kursumuzda; 
eğlenceli bir ortamda, esneklik, el-ayak koordinasyonu, denge, kuvvet ve 
çeviklik becerilerini geliştirmek, aynı zamanda temel jimnastik hareketlerini 
en iyi derece öğretmek hedeflenmektedir.

İlk dönem temel jimnastik hareketleri öğretilecek, İkinci dönemin başında 
öğrencilerimizin gelişim düzeylerine bakılarak orta düzey etkinlikler 
planlanacaktır.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ana Sınıfları 10.00 - 11.00 Başvuru için tıklayınız.

Ana Sınıfları 11.15 - 12.15 Başvuru için tıklayınız.

1. Sınıflar 12.30 - 13.30 Başvuru için tıklayınız.

TEMEL JİMNASTİK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMOO1AW0kCTnzdWURMIe4YfLJ3OgTrDl12E84COMdZJ-Fqqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekGwIkDDheRYToBrKu0P9ARjG2Mlh4X79Dhrp1-cSqyKlctQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPWt7ghfx6ZVs4gXzxnFQO4SKrxz6O0BVSvAc5zTz1nRExiQ/viewform?usp=sf_link


Badminton; raketle ve kaz tüyünden yapılmış bir topla oynan tenis benzeri bir oyundur. Teknik-
taktik ve koordinasyon gibi unsurları bünyesinde barındırır. Çabuk kavranan ve çok keyifli bir 
branş olan Badminton, vücudumuzu fiziksel anlamda geliştirmemize olanak sağlar. Çeviklik, hız, 
esneklik ve koordinasyonu geliştiren bir spor dalıdır. Ayrıca bacak kasları ve kemiklerin 
güçlenmesini sağlar.

Branşa özgü koşullar, raket tutma, vuruşlar ve maç uygulaması yaptırılarak öğrencilerimizin 
gelişimlerini amaçlamaktayız.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3 ve 4. Sınıflar 12.00-13.00 Başvuru için tıklayınız.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflar 13.10-14.10 Başvuru için tıklayınız.

BADMINTON

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcc8bLxVaZuqs9KBA7omFhHvTtr0f25wom-P00CTbkJAX1Tw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD9xGE4lkL7W4vyLPVT2dbtYGwQxm_iGWsVvevV3yIWIbQKw/viewform?usp=sf_link


Taekwondo, hem Kore kökenli dövüş sanatı, hem de modern Uluslararası Olimpiyat 
Sporu’dur. Taekwondo, 2000 sene önce tasarlanmış, nihai hedefi zihinsel ve fiziksel sağlık 
olan, fizik ve ruh disiplinidir. Öğrencilerimiz Taekwondo ile öz savunmanın daha da gelişmiş 
halini öğrenirler. Özel olarak hazırlanmış, geleneksel dövüş sanatları ile bir bütün hale 
getirilmiş modern eğitim teknikleriyle, öğrencilerimizin sürekli olarak yeni ve heyecanlı 
deneyimler yaşamalarına olanak sağlanacaktır.

Taekwondo sporunun diğer faydaları şunlardır:
• Geliştirilmiş koordinasyon ve hareket becerileri
• Geliştirilmiş dinleme becerileri
• Arttırılmış dikkat süresi
• Daha iyi konsantrasyon ve odaklanma

TAEKWONDO

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ana ve 1. Sınıflar 10.00 - 11.00 Başvuru için tıklayınız.

2 ve 3. Sınıflar 11.10 - 12.10 Başvuru için tıklayınız.

4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar 12.20 - 13.20 Başvuru için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK2vHeF0-92w89nzQfl9Y_blEAJbGP-YM5T2UPVPBMnJbXeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqtZFUYjG9gTHyEMgf8mTLTM3prT3AGZ7ay5j52g-RjuEZwg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ7iYaDS7p6SDYyf_K8M6D50CGYDA4V6AvqlWb-f7pqLifWg/viewform?usp=sf_link


Aikido, agresif olmayan bir savunma sanattır. Kişinin kendisini pratik bir şekilde korumasını 
sağlar. Pozitif bir dünya bakışı öğretir.

12 haftalık kurs programımızın amacı Aikido teknikleri ile öğrencilerimize zihin ve vücut 
koordinasyonu sağlamayı, kendisi ve rakibiyle uyum içinde olmayı, kendisine ve çevresine 
karşı duyarlı olmayı, zihnin sınırlarını zorlamayı, vücuduyla dengeli olmayı, kişisel ve çevresel 
farkındalılığını artırmayı ve hayata karşı olumlu bakış açısı geliştirmeyi öğretmektir.

Not:
Derslerimize Aikido kıyafeti ile katılım gerekmektedir. Kostümü olmayan öğrencilerimiz 
için 1000 TL karşılığı kostüm ve organizasyon kayıt ücreti talep edilecektir.

AİKİDO

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2 ve 3. Sınıflar 13.45 - 14.45 Başvuru formu için tıklayınız.

4, 5, 6 ve 7. Sınıflar 15.00 - 16.00 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2RXYIvXtTKkshwjJr2BJZcZPYwgMjI-h96Y1RziHES91EpA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedl4ex1Yvx9BTagSOsUCRwqoCzP4JPnzuzMY94Tmfj9NtCzQ/viewform?usp=sf_link
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Futbol hakkında oyun kurallarını ve branşa özgü teknik bilgileri öğrencilerimize 
aktararak ince koordinasyon ve vuruş tekniklerini öğretmek, bunlarla beraber 
bedensel ve zihinsel, sinir ve kas koordinasyonunu sağlayarak duruş, hareket, 
branşa özgü koşu, vuruş ve reaksiyon çalışmaları yaptırılarak öğrencilerimizin 
gelişimleri amaçlanmıştır.

NOT: 
Çalışmalarımız halı sahada yapılacağı için velilerimizin hava şartlarını göz 
önünde bulundurarak, öğrencilerimizin uygun kıyafetlerle çalışmalara 
katılmalarını sağlamalarını önemle rica ederiz.

FUTBOL

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3, 4 ve 5. Sınıflar 11.30 - 13.00 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLT33n5OUFfbek9c0HgdMrUUMEnL6C1owPQcaLi2iN199H0w/viewform?usp=sf_link


YOGA

Çocuk Yogası, öğrencilerimize duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru 
nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretir.

Çocuk yogası, değişik yoga duruşları, nefes çalışmaları, rahatlama teknikleri 
eğlenceli hikayeler aracılığı ile yapılır. Böylece eğlenerek yogadan yararlanılır. 
Her bir hikaye öğrencimizin kendine olan öz saygısı ve güvenini geliştirmeye 
yarar. Rekabetsiz ve güvenli bir ortamda kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını 
ifade etmelerini sağlar.

Öğrencilerimiz yoga yapmaya başladıklarında yetişkinler gibi zihinlerinde 
yerleşmiş fikirler yoktur. Onlar için yoga hikayeler, oyunlar, eğlendirici 
egzersizlerdir. Güvenli ve rekabetsiz bir ortamda olumlamalarla kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunulur.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

1 ve 2. Sınıflar 10.00 - 11.00 Başvuru formu için tıklayınız.

3, 4 ve 5. Sınıflar 11.10 - 12.10 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclBP_JIkpIVIduwJbSwoJTcud9XnFszKwfGiWwsox99xJnsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHFgZi28U-Q5aZv0iC33bt5MnSILUDykXJTKhCgpUni9PSBg/viewform?usp=sf_link


JAZZ DANS

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

1 ve 2. Sınıflar 10.00 - 11.00 Başvuru için tıklayınız.

Jazz Dans kursunda öğrencilerimiz ile farklı dans türlerinin temel adımlarını 
öğrenecek, ritim egzersizleri yapacak, farklı şarkılarda farklı koreografiler 
hazırlayacak, performansımıza göre ders sonunda bireysel/ekipçe oyunlar 
oynayacağız.

Bu kursun amacı öğrencilerimizin;

• vücutlarını keşfetmesini sağlamak
• yeteneklerini ve eğilimlerini fark etmesini sağlamak
• yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamak
• esnekliklerini artırmak
• sosyalleşmelerini sağlamak
• ritim duygularının gelişmesini sağlamak
• kontrol yeteneklerini artırmak
• hareket etmelerini ve formda kalmalarını sağlamaktır.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-_QGnfOW0VxllkC1ARW3y8Id8oBbjrlrUPfQ6Z0Y3ISD-Nw/viewform?usp=sf_link


MÜZİK KURSLARI

Başvurularınız sırasında Müzik Kursları için size uygun saat 
dilimini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz dilimde oluşabilecek olası 
yoğunluk durumunda öğrencimiz uygun bir saat dilimine 
yerleştirilecektir. Bu durumda başvuru sırası göz önüne 
alınmaktadır.



Yaylı sazlar ailesinin en küçük üyesi olan keman, perdesiz bir çalgıdır. Yay 
ile çalınır. Keman eğitimine başlangıçta, yay çekebilmenin iyi öğrenilmesi 
gereklidir. Daha sonra tuşe üzerinde notalara basma çalışmalarına 
başlanır. Doğru sesi mutlaka duyarak basmak gerektiğinden, iyi bir müzik 
kulağına ve yoğun bir dikkate ihtiyaç vardır. Okulumuzda keman 
eğitiminde öncelikli hedeflerimiz;

• Kemanı doğru tutuş
• Yayı doğru tutuş
• Yayı düzgün ve yumuşak çekme
• Notaları tuşe üzerinde doğru yerde basma
• 1. Pozisyondaki tüm notaları öğrenme ve bu bilgileri verilen notalara

bakarak çalma becerilerinin kazandırılmasıdır.

Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip
edinmiş öğrenciler, daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

KEMAN

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2, 3, 4. Sınıflar, 
Ortaokul ve 

Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHbq75yY2SQ24mtx7XqpfKcGkUybYZv44-Ol041J0S5OOz1g/viewform?usp=sf_link


Müzik eğitiminde temel çalgıdır. Tüm notaların yeri bellidir. İki elin 
parmaklarını da çok aktif çalıştırdığından beyin fonksiyonlarında gelişme 
sağlar.

Okulumuzda piyano eğitiminde öncelikli hedeflerimiz;
• Doğru oturuş, doğru el ve parmak pozisyonu,
• notaların yerlerine tuşe üzerinde hakim olma,
• başlangıç pozisyonu, Do pozisyonu, Re pozisyonu ve Mi pozisyonuna 

kadar öğrenilen teknik bilgilerle, verilen notayı takip etme, tanıma, çift 
anahtar ile (sol anahtarı ve fa anahtarı) ve piyano çalma becerilerinin 
kazandırılmasıdır.

Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip 
edinmiş öğrenciler, daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve 
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

PİYANO

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2, 3, 4. Sınıflar, 
Ortaokul ve Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkj8dpZJcWtPGuNqhlNRBB1Usmo5wqDLXBMvJQNbrqB4GunQ/viewform?usp=sf_link


Müzik eğitiminde gitarın önemli bir yeri vardır. Telli çalgılar grubunda yer 
alır. Perdeli bir çalgıdır. Notaların basılması gereken yerlerde ince metal 
çizgiler mevcuttur. Bu çizgilere perde denir. Bu da notaların yerinin daha 
kolay bulunmasına yardımcı olur. Gitarın bir kaç çeşidi vardır. Bununla 
birlikte Klasik Gitar eğitimini disiplinli bir biçimde sürdüren her 
öğrenci, diğer tüm gitar çeşitlerini kolaylıkla çalabilir.

Okulumuzda gitar eğitiminde öncelikli hedeflerimiz; doğru oturuş, doğru el 
ve parmak pozisyonu gitar tuşesi üzerindeki 1. Pozisyona ait perdelerin 
notalarına hakim olma, 1. Pozisyonda Do majör, Mi majör, Sol majör, Re 
majör tonlarında 1 oktav ses hakimiyeti, verilen notaları takip etme, 
notaların adlarını bilme ve bildiği notaları gitar çalarken aktarma 
becerilerinin kazandırılmasıdır.

Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip 
edinmiş öğrenciler, daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve 
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

GİTAR 

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2, 3 ve 4. Sınıflar, 
Ortaokul ve lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRLzE8pjEHCWkBLh6ZLrdDbzQz55wWhUcagahGyW2PzTMe4w/viewform?usp=sf_link


Üflemeli çalgılar grubuna dahildir. Gümüş alaşımlı materyalden 
üretilmektedir. Üfleme tekniği bakımından blokflütten farklıdır. Yan flüt 
eğitimine üfleyerek ses çıkarma çalışmalarıyla başlanır. Bu süreç 
öğrencinin disiplinli çalışmasına göre kısalabilir. Okulumuzda yan flüt 
eğitiminde öncelikli hedeflerimiz; doğru tutus, doğru üfleme, doğru ses 
çıkartma, yan flüt üzerindeki notalara hakim olma, Do majör, Re majör, Fa 
majör ve Sol majör tonlarında gam yapma hakimiyeti, verilen notaları 
çalma, notaların adlarını bilme ve öğrendiği teknik bilgileri yan flüte 
aktarabilme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip 
edinmiş öğrenciler, daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve 
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

YAN FLÜT

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

4. Sınıflar, 
Ortaokul ve Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqUjgnd6t4NdMAw3-7ry3CrK1yivTEydz8G1cqV66q_UziFA/viewform?usp=sf_link


Vurmalı çalgılar grubuna dahil bir çalgıdır. Çalarken baget denilen iki adet 
yardımcı çubuk kullanılır. Çoklu davul sistemi ile oluşan bu çalgı, komplike 
bir koordinasyon (el-ayak) ve dikkat becerisi ile çalınır. Bu çalgıyı çalabilmek 
için belirgin bir ritm kulağına sahip olmak, öğrencinin ilerlemesinde büyük 
rol oynar.
Okulumuzda bateri eğitiminde öncelikli hedeflerimiz; doğru oturuş, doğru 
baget tutuş, doğru vuruş tekniği, basit ritm kalıplarını çalma, birleşik ritm 
kalıplarını çalma, öğrendiği teknik bilgileri basit şarkılara eşlik edecek 
biçimde çalgıya aktarma becerilerinin kazandırılmasıdır.
Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip 
edinmiş öğrencilerimiz daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve 
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

BATERİ 

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3, 4. Sınıf, Ortaokul 
ve Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqddis60X9Ph541qmk0pS7Ig1-HGKgDzXkLV-BEUcdq5a8A/viewform?usp=sf_link


Üflemeli çalgılar grubuna dahil bir çalgıdır. Bando, v.b orkestralarda yer alır. 
Bu çalgıyı çalarken üfleme tekniğini iyi öğrenmek oldukça önemlidir.
Okulumuzda saksafon eğitiminde öncelikli hedeflerimiz; doğru tutuş, doğru 
ve temiz üfleme, verilen notaları tanıma, notaları ve teknik bilgileri doğru bir 
biçimde çalarken aktarma becerilerinin kazandırılmasıdır.

Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip 
edinmiş öğrencilerimiz daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve 
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

SAKSAFON

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ortaokul ve 
Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru Formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoCsRiMng8GDExkRK324xLMJycyk3MrBlYoVV33Q-GBR2lkA/viewform?usp=sf_link


Üflemeli çalgılar grubuna dahil bir çalgıdır. Klarnet, tahta nefesli çalgılar 
ailesinin bir üyesidir. Ağızlığına takılan kamış sayesinde ses elde edilir. Bando 
ve senfoni orkestralarında yer alır.
Bu çalgıyı çalarken üfleme tekniğini iyi öğrenmek oldukça 
önemlidir. Okulumuzda klarnet eğitiminde öncelikli hedeflerimiz; doğru 
tutuş, doğru ve temiz üfleme, verilen notaları tanıma, notaları ve teknik 
bilgileri doğru bir biçimde çalarken aktarma becerilerinin kazandırılmasıdır.

Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip 
edinmiş öğrencilerimiz daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve 
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

KLARNET

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ortaokul ve 
Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru Formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuy64RxhlvQDTRW5ghF1CR142B2SW9MN6k7NLO0FBEKQWc4w/viewform?usp=sf_link


Bakır üflemeli çalgılar grubuna dahil bir çalgıdır. Bando, big band ve senfonik 
orkestralarda yer alır. Üfleme tekniğini iyi öğrenmek oldukça 
önemlidir. Okulumuzda trompet eğitiminde öncelikli hedeflerimiz; doğru 
tutuş, doğru ve temiz üfleme, verilen notaları tanıma, notaları ve teknik 
bilgileri doğru bir biçimde çalarken aktarma becerilerinin kazandırılmasıdır.

Gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlenen ve disiplinli çalışmayı prensip 
edinmiş öğrencilerimiz daha ileri teknik bilgileri, öğretmenin takibi ve 
yönlendirmesi doğrultusunda öğrenirler.

TROMPET

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ortaokul ve 
Lise

10.00 - 10.30 
10.40 - 11.10
11.20 - 11.50 
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30 
13.40 - 14.10 
14.20 - 14.50 
15.00 - 15.30

Başvuru Formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelPEEtufdrdjwRXIS9zi3602MYjppxvsOW4w4J6T8DBIyb4w/viewform?usp=sf_link


SANAT VE BECERİ 
KURSLARI



Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi 
yöntemdir. “Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak 
öğrencilerimizin sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum 
sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkı sağlar. Öğrencilerimizin
yaratıcılığını geliştirir ve kişiliğini güçlendirir.

12 hafta boyunca gerçekleşecek yaratıcı drama derslerimizde 
oyunlar, doğaçlama ve rol oynamalarla öncelikli olarak öğrencilerimizin
hayal gücünün geliştirilmesi, yaratıcılık ve estetik gelişimin sağlanması, 
öğrencilerimizin duygularını fark etmesi ve sağlıklı bir şekilde ifade etmesi 
amaçlanmaktadır.

YARATICI 
DRAMA

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ana ve 1.Sınıf 11.15 - 12.15 Başvuru formu için tıklayınız.

2 ve 3. Sınıflar 10.00 - 11.00 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHwRtPd0vvt3vky0YqgB0dbT2tIhIhEWs9jWGVJ0duDcPjYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYJitvuKuQPbmBbjjH7g7-KKTsJzzo_1lao0Cm4Iyimgnt6Q/viewform?usp=sf_link


GELECEĞİN 
RESSAMLARI

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3 ve 4. Sınıflar 10.30 - 11.30 Başvuru formu için tıklayınız.

5, 6 ve 7. Sınıflar 11.45 - 12.45 Başvuru formu için tıklayınız.

Çağdaş eğitim anlayışıyla, Resim kursumuzda öğrencilerimizin yeteneklerini
fark etmesi ve oluşturulan programla edindikleri becerileri geliştirmesi
hedeflenmektedir. Çağdaş sanat anlayışı ile geleneksel yöntemleri
kaynaştıran kurs programımız profesyonel sanat becerilerini farklı yöntem ve
tekniklerle üst seviyelere çıkarmayı amaçlamaktayız. Bunu sağlamak için
öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sanatsal
zeminde kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir ders ortamı hazırlanmıştır.
Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Gerçek üstü hayaller kurar. Sol
beyin matematiksel işlemlerde başarılıdır. Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve
analitik düşünme becerisine sahiptir. Resim yapmak, sağ ve sol beyini
çalıştırdığı için çocukların özgüvenine ve konsantrasyon gücüne ciddi katkılar
sağlar. Hayal güçlerini, bakış açılarını geliştirir, estetik ve güzellik algılarını
zenginleştirir, yaparak yaşayarak sanat içselleştirilir.

✓ Temel sanat eğitimi
✓ Kompozisyon bilgisi
✓ Perspektif
✓ Renk ve kuramsal bilgi
✓ Karakalem çizim
✓ Renkli resim teknikleri (kuru boya, sulu

boya, pastel boya, akrilik boya vs.)
✓ Boya çeşitleri ile tanışma ve her yüzeyde

kullanabilme

✓ Ahşap boyama teknikleri, yüzey çatlatma,
vernikleme ve farklı malezemeleri bütünleştirebilme

✓ Origami teknikleri ile oluşturulan kağıt figürlerin
resim yüzeyinde kullanılması

✓ Baskı resim teknikleri
✓ İmgesel çalışmalar
✓ Kolaj ve üç boyutlu çalışmalar
✓ Atık materyallerle resim - heykel çalışmaları
✓ Özgün baskı, kolaj gibi farklı anlatım dilleriyle

tanıştırma.

PROGRAM VE İÇERİK
Bu kursa kayıt yapan öğrencilerle çalışılacak olan programın genel hatları aşağıdaki gibi
dir;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVS2k5yCdJzb15GwkphCASK-ke6CaDNzEx_64GCdTcANbQ7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2t3hUzjYxL1D1Xcx7j8h-k1UgIfyLCjfCN2B8BzLiu9NSTg/viewform?usp=sf_link


SERAMİK

SERAMİKATÖLYESİ

Seramik insanlık tarihinin hiçbir evresinde vazgeçilemeyen, ayrıcalıklı, doğaya 
saygılı, sanatsal yönüyle öne çıkan büyük bir buluştur. Ana malzemesi topraktır. 
Seramik çocuklar için öğrenecekleri yeni bir sanat dalı olmaktan 
çok hayatlarını zenginleştiren , bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini 
sağlayan, eğlenceden ödün vermeden kazanımlarını arttırmalarına yardımcı 
olur. Çocuklar doğuştan yaratıcı ve meraklıdırlar. Kendilerini ifade etme ihtiyacı 
içindedirler ve bu ihtiyaç büyüdükçe daha da artar, eğer çocuklarınıza 
kendilerini sanatla ifade etmelerine izin verirseniz, daha mutlu , özgüvenli, 
kendini daha iyi ifade eden ve zihinsel olarak daha güçlü bireyler olacaklardır. 
Çamur, çocuklarınıza yaratıcılıklarını özgür bırakma ve kendi elleriyle birşeyleri 
değiştirme imkanı verir. Seramiğin kazanımlarını özetlersek,

• Çamur çocuğun yaratıcılığını destekler.
• Motor becerilerini geliştirir.
• Çamurun sakinleştirici etkisi vardır.
• Özsaygıyı ve kendini ifade etme becerisini geliştirir.
• Sosyalleşmesini sağlar.
• Planlama ve problem çözme bilgisi verir.
• Mekansal farkındalık sağlar.
• Disiplin ve kuralları takip etmeyi öğretir.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ana ve 1. Sınıflar 10.00 - 11.00 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEVQbKBqxJGm1EQcYTrxU4fhz5QxjqFhEKvb9u6TdGOG_9_A/viewform?usp=sf_link


SERAMİK VE HEYKEL ATÖLYESİ

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

2, 3 ve 4.Sınıflar 11.10 - 12.40 Başvuru formu için tıklayınız.

Ortaokul ve Lise 14.30 - 16.00 Başvuru formu için tıklayınız.

Heykel yapmak çocuk için bir oyundur. Gerçekte birçok şey çocuk için 

oyundur. Çocuğun bu oyunda ortaya koyduğu şey onun duygu ve düşünce 

hayatıyla ilgili resimlerdir. Çocukların ve gençlerin akıl yürütme, 

heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Ortak 

anlatım aracı olan dil ile kendini anlatamayan çocuk ve genç sanat dili ile 

kendini anlatabilir. Çocukların gelişiminde sanatın payı kuşkusuz çok 

büyüktür. El kol ve otomasyon, otomasyon hareketlerinin gelişmesine 

katkıda bulunacaktır. Gençlerimiz içinse bu değerlerin yanı sıra çevresel 

etkenlerden kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır. Sanat birleştirici ve bir 

arada tutucudur.

• Çamur çocuğun yaratıcılığını destekler.

• Motor becerilerini geliştirir.

• Çamurun sakinleştirici etkisi vardır.

• Özsaygıyı ve kendini ifade etme becerisini geliştirir.

• Sosyalleşmesini sağlar.

• Planlama ve problem çözme bilgisi verir.

• Mekansal farkındalık sağlar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_78Br1h7V7Gy3F-RDYVRuYR2kTsmhwOZbAKbbAUHg2sNd5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQrmc_ypDfiCQvlfX-H9yRHPTeQ9XHV5mJZcPZw9uCdbT4Q/viewform?usp=sf_link


ÇİNİ ATÖLYESİ

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

4. Sınıflar, Ortaokul ve
Lise

12.45 - 14.15 Başvuru formu için tıklayınız.

Çocuklar için ince motor kaslarının gelişiminde çok önemli bir yeri olan çini 

atölyemiz, çocuklarımızın yazı yazmasını ve kalem tutmasını desteklerken 

aynı zamanda çocuklarda ki ve gençlerdeki yaratıcı zekayı ve hayal gücünü 

de ortaya çıkarmaktadır. Çini çocukların odaklanma sürelerini artırmakta, 

sabırlı ve detaycı olmayı öğretmekte ve psikolojik olarak da rahatlamasını 

sağlamaktadır.

Çini’nin kazanımlarını özetlersek,

• Çamur çocuğun yaratıcılığını destekler.

• Motor becerilerini geliştirir.

• Çamurun sakinleştirici etkisi vardır.

• Özsaygıyı ve kendini ifade etme becerisini geliştirir.

• Sosyalleşmesini sağlar.

• Planlama ve problem çözme bilgisi verir.

• Mekansal farkındalık sağlar.

• Disiplin ve kuralları takip etmeyi öğretir.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fwiVNvTNB3r4h6Jv44dlSVOKiYAkAVjX7GQ3xN_Lg2y6VQ/viewform?usp=sf_link


SATRANÇ

Satranç; oyun içerisinde yapılacak bir hamlenin oyunu nasıl 
şekillendireceğini, oluşan yeni durumun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bir 
neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya koyar. Bunun sonucunda öğrencimiz 
günlük hayatta yapacağı davranışın satrançta olduğu gibi bazı sonuçları 
olabileceği gerçeğini kavrar. Onları çevrelerine karşı daha duyarlı ve sorumlu 
olmaya yöneltir.

Yaşamda da satranç oyununda da esas olan mücadeledir. Hedefe ulaşmak 
için bir plan yapılması, bu plan doğrultusunda eldeki olanakların en akılcı, en 
ekonomik kullanımını öğretir.

Satranç bir oyun havası içinde öğrencimizi zorlamadan, kendi arzusuyla 
düşüncesini bir konu üzerinde yoğunlaştırmasını sağlar, yaratıcı düşüncenin 
gelişmesine katkıda bulunur. Belli bir sürede en doğru kararı verebilmeyi 
öğrenirler. Satranç kültürü yaşama zenginlik kattığı gibi sorunları çözme
becerisini de artırır.

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ana ve 1. Sınıflar 11.10 - 12.10 Başvuru formu için tıklayınız.

2 ve 3. Sınıflar 10.00 - 11.00 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem8QE19dljxiI1-eEFxrLB-2zivv1uSJ9OFPyGBs-5lo9UIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVW5l9hmGBSPqOeaQ-BjTYxV_p-Vx78gHgw02Mt5a1AIxNWA/viewform?usp=sf_link


DÜŞÜNME KULÜBÜ -
Çocuklar için Felsefe

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

3 ve 4. Sınıflar 11.15-12.15 Başvuru formu için tıklayınız.

5, 6 ve 7. Sınıflar 10.00-11.00 Başvuru formu için tıklayınız.

Düşünmek beynin âtıl durumdan kurtulmasıdır…
Düşünmek zihnin besinidir.
Biz, çocuklarla düşüncelerimizi adil, saygılı, özgür bir ortamda
uyaranlar yoluyla, tartışıyoruz ve böylece eleştirel bakış açısını
ediniyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi!...
Düşünmenin gücüne inanan herkesi bekliyoruz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBM0ZAlEZzkCTVe2fsR6pdBKPeqdJn3Yjj4prq5WpaklbHag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenZeVTvDSeRmB2136kz6UC0vkv6WC85axvz5JzNwDF4htFOg/viewform?usp=sf_link


KÜÇÜK 
MARANGOZLAR

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

Ana ve 1. Sınıflar 11.00 - 12.00 Başvuru için tıklayınız.

2 ,3 ve 4. Sınıflar 12.10 - 13.10 Başvuru için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTSoEFCB1hq3DnoMoWivpErvNutDd0mJPMQjnntx1_dyRf3A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62UH8ECnTA7o1gfxUmhJxVD90loh2wWPKsEPXMVMMeUcqgg/viewform?usp=sf_link


Okul ve ev hayatı dışında kendimize bir alan yaratmak, bize kendimizi tanıma
ve keşfetme fırsatı sunar. Derslerin yoğun temposunu rahatlatmak için doğal
bir malzeme olan ahşapla çalışmak, keyifle kullanacağınız muhteşem ürünler
yapmak isterseniz genç marangozlar atölyesine bekliyoruz.

GENÇ 
MARANGOZLAR

GRUPLAR KURS SAATİ BAŞVURU FORMU

5, 6, 7, 8. Sınıflar 13.20 - 14.20 Başvuru formu için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEVFu6J34sYmb8gMip-xICFN1ICQUFKClk4vDWzJNZFDI_vQ/viewform?usp=sf_link

