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KEMAN
Orkestraların olmazsa olmazı keman çalgısı, insan ses grubunun sopranosu (ince kadın sesi)
olarak düşünülebilir. Yaylı çalgılar ailesi denilen grubun en tiz(ince) sesine sahip olan bu
enstrüman, müzik duyarlılığını çok ciddi boyutta geliştirmesinin yanı sıra bireye ileri derecede
müzikalite katan, pratik zekayı geliştirme sürecini hızlandıran bir enstrümandır. Müziğe
keman enstrümanıyla başlayacak olan birey, eğer ileride müzik yapmayacaksa iyi bir müzikal
donanıma sahip, kaliteli bir dinleyici olacaktır.

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: Her sınıftan 8 ögrenci

LİDER

: Renel MOLLA

ÇALIŞMA YERİ

: Sanat Bölümü

KLASİK GİTAR
Ana vatanı İspanya olan “Klasik Gitar”, telli çalgılar ailesinin en bilinen çalgısıdır. Taşıması
kolay olup özellikle genç yaş grupları için popüler çalgı olması dolayısıyla gitar, çok fazla
tercih edilen bir enstrümandır. Tercih
sebeplerinin en önde geleni, gitarın akustik-elektro ve bas anlamında da popüler müzikte de
bolca kullanılmasıdır.

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: Her sınıftan 6 öğrenci

LİDER

: Suphi ASLAN

ÇALIŞMA YERİ

: Sanat Bölümü

RİTİM - PERKÜSYON
Müziğin 3 temel unsuru ritim-melodi ve armonidir. Ritim ise bu üç unsurun 1. ve en temel
olanıdır. Ritim çalgıları, beyni ikiye bazen üçe böldüğümüz, ciddi performans gerektiren bir
çalgıdır. Ritim bir çalgı topluluğunun en önemli unsurudur. Popüler alanda müzik yaparken
eğer vurmalı çalgılar yoksa çok şey eksik duyulur. Ritim müziği ve orkestrayı toparlar ve her
zaman ihtiyaç duyulan bir çalgıdır.

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: Her sınıftan 8 Öğrenci

LİDER

: Aytek KARADENİZ

ÇALIŞMA YERİ

: Sanat Bölümü

PİYANO
Klâvyeli, telli, ağır ve büyük çalgı. Standart bir piyanoda, 52 beyaz tuş ve 36 siyah tuş olmak
üzere, toplam 88 tuş vardır. Tuşların en ucunda bir tablaya bağlı olan çekiçler tellere vurarak
tellerde titreşim yaratır. Tellerin titreşimi üzerine gerili olan eşik aracılığıyla ses tablasına
iletilir. Ses tablası sesi büyütür. Eskiden deriyle kaplanan çekiçler artık keçeyle
kaplanmaktadır. Çoğu piyanoda bulunan susturucu pedal ya da ses uzatıcı pedal olarak
adlandırılan pedal, bütün keçe ses kısıcılarını kaldırır ve tellerin serbest titreşmesini olanak
tanır. İlk piyanonun yapıldığı 18. yüzyıl başlarından günümüze kadar geçen zaman içinde
değişerek gelişen piyanonun, sokak piyanosu, masa piyanosu, otomatik piyano, konsol
piyano gibi çeşitleri vardır.

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: Her sınıftan 3 Öğrenci

LİDER

: İlker YETER

ÇALIŞMA YERİ

: Sanat Bölümü

POP ROCK ORKESTRASI
Okulumuzun geleneksel törenlerinde ve etkinliklerinde sahnede boy gösteren Darüşşafaka
Ortaokulu Pop Rock Orkestrası’nın çalışma yaptığı kulüptür. Kadrosu solist, davul, elektro
gitar, bas gitar ve klavyeden oluşmaktadır. Kulüp seçimlerinin ardından kulüp eğitmeninin
yaptığı seçme ile orkestra kadrosu son halini alır.

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: Her sınıftan 5 Öğrenci

LİDER

: Oğuzhan ATAR

ÇALIŞMA YERİ

: Sanat Bölümü

FUTBOL
Gençler yeşil sahalarda... Bir düdük, iki kale, bir top.
Haydi ne bekliyorsunuz?

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 5. 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: 16 Kız Öğrenci
16 Erkek Öğrenci

LİDER

: Erdem YAĞIZ

ÇALIŞMA YERİ:

: Futbol sahası

BADMİNTON
Badminton sporu, Çinlilerin kurallarını oluşturup oynadığı “Ti jian Zi” adlı oyunla ortaya
çıkmıştır. Günümüze ise Hindistan’dan dönen İngiliz subaylar tarafından Avrupa’da
yayılmıştır.
Badminton; açık ve kapalı alanlarda çok rahat oynayabileceğimiz, eğlenceli, zevkli ve
hareketli bir raket sporudur.

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 5.6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: 16 öğrenci

LİDER

: Duygu SAATÇİOĞLU

ÇALIŞMA YERİ

: Spor salonu

VOLEYBOL
Topu yere düşürmeden en fazla üç defa paslaşmak şartı ile rakip alana atmak prensibine
dayanan voleybol sporu 6 kişilik ekipler halinde ve ortadan ikiye bir file yardımı ile bölünen
sahada oynanır.
Takım sporlarından hoşlanacağınızı düşünüyorsanız ve arkadaşlarınızla paylaşacağınız top ile
oynarken hem eğlenmek hem de voleybola özgü sportif becerileri kazanmak istiyorsanız işte
size bir fırsat...
KİMLER ADAY OLABİLİR:

: 5., 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN:

: 16 kız öğrenci

LİDER:

: Sevtun DOĞAR

ÇALIŞMA YERİ:

: Spor salonu

ORİGAMİ
Geometri öğretimi için kullanılabilecek öğretim araç-gereçlerinin en temel olanlarından birisi
de kâğıttır. Kâğıdın kolay ulaşılabilir olması ve sizlerin aşina olduğunuz bir materyal olması,
onun bizler için öğretim araç-gereci olarak kullanılmasını güçlendirmektedir. Basit düzeyde 2
boyutlu şekillerle başlayacağımız etkinliğimiz 3 boyutlu geometrik cisimlere kadar
ilerleyecektir. Çalışmalarımızı yaparken oluşan şekillerin geometri ile olan bağlantılarını
kuracağız.
KİMLER ADAY OLABİLİR

: 5. sınıflar

KONTENJAN

: 15 Öğrenci

LİDER

: Atilla YURTKUR

ÇALIŞMA YERİ

: DERSLİK

EL SANATLARI
Son zamanların sevilen bir dokusu, keçe… Birbirinden güzel renklerdeki keçe liflerinin kolye,
çanta, broş, kemer gibi zevkle kullanılabilir bir objeye dönüşmesi ise bir mucize! Bunun
yanında kaligrafi denemeye ne dersiniz?

KİMLER ADAY OLABİLİR

: 5. 6. ve 7. sınıflar

KONTENJAN

: 14 öğrenci

LİDER

: Serpil AL

ÇALIŞMA YERİ

: EL SANATLARI ATÖLYESİ

