
 

KÜLTÜR VE SANAT 

Okulumuz akademik anlamdaki başarılarının yanında öğrencilerimizin sanatsal alandaki 

başarılarının da gelişmesine olanak sağlamak için müzik dersi eğitimi vermektedir. 

Derslerimiz ana sınıflarından 8. Sınıf düzeyine kadar her sınıfta vardır. Bu durum yeteneği 

olan öğrencilerin ufak yaşta keşfedilmesine ve uygun düzeyindeki okullara 

yönlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Müziğin çocuğun gelişim alanlarına etkileri arasında öğrencilerin ortak bir hedefe doğru 

çalışmasını sağlaması ve ayrıca hangi melodi araçlarını seçeceğine ya da oluşturacağına 

zamanla karar vermesini sağlayarak bağımsız düşünme becerilerini de desteklediği 

bilinmektedir. 

 

 1. Müzik 

 a) Törenlerimiz & Etkinliklerimiz 

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliğimizde anasınıflarımız, 1. Sınıflarımız 

ve 4. Sınıflarımızdan oluşan koro etkinliklerimiz ile öğrendiğimiz şarkıları 

seslendirdik. 
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 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenimizde Mustafa Kemal 

Atatürk’ün sevmiş olduğu türküleri öğrendik seslendirdik. 

 

  İlkokul & ortaokul öğrencilerimiz ile müzik derslerimizde 

Türkçe/İngilizce yeni yıl şarkılarımızı öğrenerek farklı 

kültürler deneyimledik. 

 14 Mart “Pi” Günü etkinliğinde müzik ve matematiğin 

ortak noktalarını keşfedip sayılar şarkımızı seslendirdik. 

 4. Sınıf müzik klübü öğrencilerimizi Akdemisyen, keman 

sanatçısı Zeynep Simge Acunaz Eytemiz ile bir araya 

getirip online dersimizde canlı dinleti-söyleşi tarzında bir 

etkinlik gerçekleştirdik. 

 
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

bayramımızda yine farklı kültürleri ele alarak 

ilkokul kademesinde “Un Phoqito Cantas” adlı 

İspanyolca şarkımızı ritimler eşliğinde söyledik. 

 

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 6. Sınıf Müzik Klübümüzün 

seslendirdiği “Gençlik Marşı” nı 4. Sınıf ve 6. Sınıflardan oluşan ortak bir çalışma ile 

gerçekleştirdik. 



 

b) Anasınıfı ve Müzik Dersi 

Orff Schulwerk nedir ? 

Orff Schulwerk” insanın içinde zaten var olan, yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam 

hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi 

müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan,insana bütün sanatsal 

alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim 

anlayışıdır. Orff çalışmalarının içeriğinde vazgeçilmez en önemli unsur “oyun” dur. 

Çalışmalarda kullanılabilecek sayısız müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu 

oyunların ders sürecinde ne zaman ve nasıl kullanılacağını dersin hedeflerine göre öğretmen 

tarafından belirlenir. Bütün bu ders süreçlerinde bedenin duygusal olan sağ bölümü ile 

bilişsel olan sol tarafı birlikte kullanıldığı için böylelikle öğrenme süreci daha hızlı olur. 
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 2. Görsel Sanatlar 

 

KÜLTÜR VE SANAT 

Görsel Sanatlar öğrencinin duygusal gelişimine katkı sağlayan; yaratıcılığı ortaya çıkaran; 

üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden bir derstir. Çevresini 

algılamada, analiz etmede, değerlendirmede etkili bir araç, el-göz-beyin koordinasyonunu 

aynı anda sağlayabilen nadir bir etkinlik, gözlem, sentez, tasarım oluşturma ve yeniden 

yaratma becerisini geliştiren, çok yönlü düşünebilme, estetik duyarlılık kazanmasında 

yardımcı rol oynayan eğitici bir faktördür.   

Farkında Mıyız?... 

Özel 75. Yıl İlköğretim Okulu olarak kaliteli  bir eğitim vermenin yanında çocuklarımızın 

kişisel, ruhsal, fiziksel özelliklerini ve farklı yeteneklerini ortaya çıkaran, el-motor kaslarını 

geliştiren, onların hayal güçlerini arttıran, üç boyut kavramını öğreten ve de onları disipline 

edip ruhsal açıdan sakinleştiren önemli bir sanat dersine sahip olduğumuzun farkında 

mıyız!.. Seramik sadece bir eğlence dersi değil  birçok okuldan farklı bir içerikte ders olarak 

da programda yer alan ve çocuklarımızın son derece keyif aldığı ve de birçok kazanım sahibi 

olduğu donanımlı bir içeriğe sahip olmakla birlikte, şekillendirme yöntemlerini etkin 

biçimde kullanıldığı, sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine uygun olarak sanat eseri tadında 

eserler üreten  bir seramik dersine sahip olduğumuzun farkında mıyız!...  

Seramik sanatı çoğunlukla üç boyutlu düşünmeyi ve tasarımı öğretmeyi amaçlayan bir sanat 

dalıdır.  

 
 a) Anasınıfı Okul Girişi İçin Duvar Resmi Pano Çalışması 

 
Görsel Sanatlar öğretmenleri ve 

anasınıfı öğrencilerimizle beraber 

bina girişi iki yan duvarına özel 

olarak tasarladığımız duvar panosu 

resim çalışmamızı ilköğretim haftası 

etkinliğimiz olarak tamamladık. 
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b) Ortaokul Kademesi 5.Sınıf Öğrencilerimizle “Tablo Gibiyim” İsimli Ressam Ya Da 

Ünlü Bir Tablo Canlandırma Etkinliği 
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c) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kapsamında Düzenlenen Ulusal Resim 

Yarışmaları Paylaşımları 

 

 

 

 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, bu 

yıl 8.sini düzenlediği "Opera ve Bale denince aklına ne 

geliyor?"  konulu 7-11yaş arası öğrencilere yönelik resim 

yarışmasında 1B sınıfından Kerem ÖZER ve 2A 

sınıfından Derin DENİZ 'in resimleri 95 eser arasına 

girerek sergilenmeye hak kazanmıştır. Minik 

ressamlarımızın eserleri Kadıköy Süreyya Opera 

Fuayesi'de sergilenmektedir 

Kadın Hekimleri Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) 'in 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 

düzenlemiş olduğu "HAYALİMDEKİ OKUL" konulu resim 

yarışmasında 7B sınıfı öğrencimiz Sarp SINDIRGI 

beşincilik alarak dereceye girmiş ve ödül almaya hak 

kazanmıştır. Öğrencimize bizleri gururlandırdığı için 

teşekkür eder başarılı bir okul hayatı dileriz. 

 

Dalin firmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı kapsamında tüm Türkiye genelinde düzenlemiş 

olduğu serbest konulu resim yarışmasında 1B sınıfı 

öğrencimiz Çınar YAĞCIOĞLU yirmi bin altı yüz kişi 

arasından üç yüz kişi arasına girerek elektronik tablet 

kazanmış ve bizleri gururlandırmıştır. 
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3. Dans 

 

 

 

Okulumuz akademik anlamda ki başarılarının yanında öğrencilerimizin sanatsal alandaki 

başarılarının da gelişmesine olanak sağlamak için dans dersleri eğitimi verilmektedir. 

Dans ederken pek çok kas grubu eş zamanlı olarak çalışır:  dans ile fiziksel uygunluk, kinestetik 

zekâ, kendine güven, denge, genel sağlık ve koordinasyonunuzu artırabilirsiniz. Dans figürlerini 

öğrenme aşamaları esnasında motor beceriniz, dikkatiniz ve hem uzak hem yakın hafızanız da 

eğitilmiş olur. Araştırmalar, dans eden okul çocuklarının daha az agresif davranışta 

bulunduklarını söylemektedir. Ayrıca Türk kültürümüzde hem de Dünya kültürleri ile ilgili daha 

geniş bilgiye sahip olmalarına olanak sağlamaktadır. 

 Ana Sınıfları 

 

 

 

Okulumuz anasınıflarında Türk halk danslarının 

farklı yörelerinin danslarını öğreniyoruz. Bu sene 

bir sınıfımızla Kafkas yöresi diğer sınıfımızda ise 

Üsküp yöresi danslarını çalıştık çalıştığımız 

dansları 23 Nisan ulusal Egemenlik ve çocuk 

bayramında okulumuzda sergiledik 

 

Pandemi süreci boyunca birçok farklı düzeydeki 

sınıflarla derslerimizi online ve yüz yüze olarak 

devam ettik içerik olarak birinci sınıflarla Zeybek, 

ikinci sınıflarla Fethiye yöresi dansları, üçüncü 

sınıflarla Kafkas yöresi dansları 2. Kademe 

sınıfları ile ise daha çok street dance, dünya 

dansları ve yaşadığımız bölgenin dansı olan 

harmandalı dansını yıl boyunca çalıştık. 


