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SUNUŞ

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların gereksinim duyduğu nitelikli
insan tanımını da değiştirmiştir. Günümüzde giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet
ve yaşanan hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insan becerilerini ve bilgisini tek
sürdürülebilir rekabet avantajı hâline getirmiştir.
Rekabet gücünün her yerde belirleyici olması ve yaşanan bilim ve teknoloji
devriminin uyum yeteneği yüksek, yeni beceriler kazanmış, öğrenmeye açık ve işbirliği içinde
çalışabilen iş gücüne olan talebi artırması; verimliliğe, eğitime ve araştırma-geliştirmeye
(ARGE) yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle, gelişmiş
ülkelerde yaşam boyu eğitime önem verilmekte, temel eğitimin niteliğinin yükseltilmesine
çalışılmakta, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ağırlık
verilmektedir.
Bunun yanı sıra, insan hak ve özgürlükleri ile çevre bilincine yönelik tüm dünyada
ortaklaşa bir anlayışa doğru gidildiği de gözlenmektedir. İnsan hak ve özgürlükleri ile çevre
bilinci olmazsa olmaz temel konular arasına girmiş bulunmaktadır.
Dünyamızda yaşanan bu gelişmelere paralel olarak öğrenme ve
öğretme
alanlarındaki bilimsel çalışma bulguları, öğretme ve öğrenme anlayışımızın da değişmesini
zorunlu hâle getirmiştir. Yeni öğrenme anlayışına göre öğrenen, uyarıcıların pasif bir alıcısı
değil; onların çözümleyicisi, bilgi ve davranışların aktif oluşturucusudur.
Bireysel farklılıkların belirginleştiği günümüzde öğrenmeyi ve bilgiye ulaşmayı
öğrenmiş, insan ve çevre haklarına saygılı, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek başlıca
hedef hâline gelmiştir. Bütün bu hızlı değişimler toplumsal yaşamımızı da büyük ölçüde
etkilemiş, toplumumuzdaki değer yargıları, toplumun bireyden ve bireyin toplumdan
beklentileri büyük ölçüde değişmiştir.
Bütün bu gelişmeler eğitim programlarının değiştirilerek çağa uygun bir hâle
getirilmesini ve geleceğe yönelik olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk nedeniyledir ki
gelişmiş ülkelerde eğitim programları ortalama her beş yılda bir, günün gereksinimleri
doğrultusunda değiştirilmekte veya geliştirilmektedir. Hatta günümüzde bazı ülkelerde
(örneğin Avustralya) programlar günü gününe revize edilebilmektedir.
Ülkemiz, hızla gelişme, dünyaya ayak uydurma ve çağı yakalama çabası içerisindedir.
Dolayısıyla gerek bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin gerekse eğitim bilimleri
alanlarındaki kuram ve uygulamaların ülkemize uyarlanması bir gerekliliktir. Bu zorunluluktan
ortaya çıkan Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) 2013 yılında hayata
geçirilmiş, projenin sonucunda da ekteki öğretim programları ortaya çıkmıştır.
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Tabii ki bir ülkenin programını yazmak çok kolay bir iş değildir. Öncelikle böyle bir iş
kolektif çalışmayı, iş birliğini ve inanmayı gerektirir. Bu açıdan bakılınca KKTC Millî Eğitim ve
Kültür Bakanlığı sorumluluğunda Doğu Akdeniz Üniversitesi öncülüğü ve yürütücülüğünde
gerçekleşen bu projede çalışanların emeği büyüktür. Çalışanların yanında projede birçok
kişinin katkısı ve emeği vardır. Bunların hepsini burada sıralamak mümkün değildir. Projeye
katkı koyan tüm akademisyen ve öğretmenlerimize minnettarız.
TEPGEP'in sorumluluğunu üstlenen tüm Talim ve Terbiye Dairesi çalışanlarına,
projeye katkı sağlayan akademisyenlere ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz.
Bunun yanı sıra, projenin başlamasından günümüze değin tüm milli eğitim bakanları
projemizi desteklemiştir. Projenin hayata geçirilmesinde katkı koyan tüm eğitim
bakanlarımıza, özellikle projenin uygulanmasında kararlılık gösteren Sayın Bakanımız Dr.
Özdemir Berova'ya çok teşekkür ederiz. Ayrıca projenin alınmasında ve başlangıcında büyük
katkı koyan Prof. Dr. Halil İ. Yalın'a da teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ahmet Pehlivan
DAÜ Öğretim Üyesi
(TEPGEP Yürütücüsü)
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TEMEL EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ
Programın Gerekçesi
1571 Kıbrıs’ın fethinden günümüze Kıbrıslı Türkler farklı yönetimler altında
yaşamışlardı. Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta Türkler için ilk açılan okullar sıbyan ve medresedir
(Behçet 1969, Süha 1971: 222). Kıbrıslı Türklerin ilk ilkokulu olan sıbyanda alfabe, yazı,
okuma, Kuran-ı Kerim ve hesap öğretilirdi.
Kıbrıs 1878 yılında İngiliz egemenliği altına girmiş, bu yönetim 1959 yılına kadar
sürmüştür. İngilizler adaya geldiklerinde ilk olarak adada eğitim sistemini değiştirmişlerdir
(Weir 1952: 24). İngiliz hükümeti adada her iki toplum için maarif encümenleri atamış, köy
komisyonları oluşturmuştur. Türk ve Rumlara ait maarif encümenlerinin başında bir İngiliz
bulunmakta, üyeler ise toplum temsilcilerinden oluşmaktaydı. Eğitim programlarının
oluşturulması, okutulacak dersler, ders kitaplarının seçimi encümenin sorumluluklarından
birkaçıdır (Weir 1952: 29, Behçet 1969, Süha 1971: 226). Bu dönemde Türkler eğitim
programlarını ve ders kitaplarını Türkiye’den almışlardır (Behçet 1969: 97; Fedai, 1993 ). Bu
durum 1931 isyanı sonrasına kadar devam etmiştir. 1931 isyanı sonrasına kadar Türk ve
Rumların eğitimine pek kısıtlama getirmeyen İngilizler, isyandan sonra farklı bir tutum
izlemişlerdir. Eğitimde Türkiye’den ders kitabı, getirtilmesi yasaklanmış, Kıbrıslı Türklerin
Türkiye eğitim sistemi ile bağları koparılmaya çalışılmıştır. Kısıtlamalar 1948’e kadar
sürmüştür (Behçet 1969, Süha 1971: 226-227). Bu dönem kitapsız, programsız eğitimin
yapıldığı bir dönemdir. Kısaca belirtmek gerekirse İngiliz yönetiminde Kıbrıslı Türkler her
zaman eğitimde Türkiye’yi takip etmişler (Weir 1952: 80), kitapları, programları oradan almış,
yükseköğretim yapmak için çoğunlukla Türkiye’yi seçmişlerdir.
İngiliz yönetimi Kıbrıs’ta sona ermiş, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur.
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda eğitim iki toplumun Cemaat Meclislerinin sorumluluğuna
bırakılmıştır (Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, 1960). Böylece okul pogramlarının hazırlanması,
kitapların okutulması Kıbrıs Türk Cemaat Meclisinin sorumluluğuna girmiştir. Bu dönemde
de ilkokullarda uygulanan eğitim programları Türkiye’den getirtilmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti
döneminde Kıbrıs Türk Cemaati eğitim programlarının hazırlanmasında tamamıyla özgür
olmasına karşın, tamamıyla Türk Milli Eğitim Bakanlığıyla aynı programları izlemiştir (Süha,
1971: 228).
1960’lı yıllar Kıbrıs’ta savaş yıllarıdır. Türkler ile Rumlar arasındaki kavga devam
etmektedir. Bu çatışma eğitim sistemlerini de etkilemiş, Türk toplumunda eğitim savaş
yüzünden sekteye uğramıştır. 1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıslı Türkler önce Kıbrıs Türk
Federe Devleti’ni, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Bu dönemde,
yeni eğitim yasaları oluşturulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Kurulan Kıbrıs Türk
Federe Devleti’nin eğitim alanındaki en büyük eksikliklerinden biri eğitim programlarıydı. Bu
ihtiyacı sağlamak için devlet aynen Türkiye okulöncesi ve ilkokul programlarını okullarda
uygulamıştır. Türkiye eğitim sistemi ile bir paralellik izlenmiştir (Çağlar&Reis, 2007: 224, 261).
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Bu dönemde programlar Türkiye’den getirtilmiştir. Ancak bu eğitim gereksiniminin bir
bölümünü karşılayabilmiştir. Özellikle KKTC’nin kurulması ile birlikte, yeni kurulan devletin
Türkiye’ye paralel olarak Kıbrıs Türk toplumunun özelliklerine uygun eğitim programı ve
insan yetiştirme gereksinimi de doğmuştur. Bu gereksinim KKTC Milli Eğitim Yasasının Temel
İlkelerinde de açık bir şekilde ifade edilmiştir:
Madde 22 (1), “Kıbrıs milli eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programları ile
Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları arasında
Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimleri de gözetilmek ve aşağıda 22 (b) fıkra kuralları saklı
kalmak koşuluyla uyum sağlanır.” (KKTC Milli Eğitim Yasası 1986: 57).
Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu dönemde bir yandan iki ülke eğitim
programları arasında paralellik aranırken, öte yandan Kıbrıs Türk toplumunun
gereksinimlerinin dikkate alınması gerektiği devletin temel ilkesi olarak görülmüştür. Ancak
bu realitede böyle olmamış, Türkiye’den olduğu gibi alınan programlar okullarda tam
anlamıyla uygulanamamış, çoğunlukla kitaba dayalı programsız eğitim anlayışı günümüze
kadar gelmiştir. Özellikle Türkçe, Yurttaşlık Eğitimi, Sosyal Bilgiler gibi Kıbrıs Türk toplumunun
gereksinimlerine hitap edecek ve onun dinamiğinin devamlılığını sağlayacak derslerde bu
durum daha da göze çarpmaktadır.
Dünyada eğitim bilimi ve dolayısıyla program geliştirme alanındaki gelişmeler
Türkiye’de program geliştirme konusunda önemli arayışların ve model oluşturma
çalışmalarının yoğun biçimde yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye’de 2004 yılında
ilköğretim programların geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Bu
çalışmada programların geliştirilmesinin gerekçeleri; bilgi kavramı ve bilgi toplumu
anlayışındaki gelişmeler, hayat boyu öğrenme yaklaşımını esas alan bir öğretme anlayışının
gelişmesi, AB normlarına uygunluk olarak sıralanmıştır (TC MEB 2005).
2004 yılından başlayarak Türkiye’de yaşanan bu gelişmeler Kıbrıs’a tam şekli ile
yansıyamamıştır. Bu dönemde Türkiye’de yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun okulöncesi
ve ilkokul programları hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk eğitim sisteminde öngörülse de, bu program
anlayışı Kıbrıs’a uyarlanamamıştır.
2003 yılından itibaren Kıbrıs’ta ayrı bir eğitim sistemi geliştirme çabalarına
rastlanmaktadır. Eğitim sisteminde yerelliğe önem verme anlayışı sonucunda ilkokullarda
ders kitaplarının yazımına geçilmiş, tüm derslerle ilgili yerel kitaplar yazılmıştır. Ders kitapları
yazıldıktan sonra bazı dersler ile ilgili ayrı ayrı programlar hazırlama çabalarına girişilmiştir.
Tüm derslerin programları yazılamamış, kısacası ilköğretimde dersler arasındaki bütüncüllük
ilkesi sağlanamamış, çoğu dersle ilgili olarak kitap basmakla kalınmıştır. Bu da günümüzde
KKTC’de kitaba dayalı eğitim yapılmasına neden olmuştur. Program geliştirme alanıyla
bağdaşmayan kitaptan hareketle program yazma ve kitaba dayalı eğitim anlayışı,
günümüzde okullarda egemen hâle gelmiştir. Okulöncesi eğitimde ise çağdaş program
anlayışı açısından önemli sorunların olduğu görülmektedir. Örneğin, günümüzde çağ dışı
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olarak kabul edilen teneffüs anlayışı yeni sistemde de öngörülmektedir (bkz. KKTC MEB 2005:
10)
Çağdaş okul öncesi eğitim programlarının, oyun temelli, çocuğun bireysel
gereksinimlerini, ilgilerini merkeze alan, gerek fiziksel öğrenme ortamları, gerekse psikolojik
iklim bakımından sağlıklı, çağdaş eğitim standartlarına uygun bir şekilde donanmış okullarda,
yetkin öğretmenlerle, aile ve toplumla işbirliği içerisinde yürütülmesi gereklidir. Bu ölçütler
göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizdeki anaokullarında, alan uzmanı olmayan
öğretmenlerin görev alması, günlük eğitim rutinlerinin, ders saati, teneffüs saati biçiminde
kesin sınırlarla ayrılması, çocuğun gerçek öğrenme etkinliği olan “oyunun” eğitim
programının dışında bırakılması çağdaş eğitimsel ve gelişimsel hedeflere ulaşılmasını tehdit
edeceğinden, okul öncesi eğitim sistemlerinin dünyadaki çağdaş modeller ışığında, modern
eğitim anlayışıyla güncellenmesi, geliştirilmesi ve yapılandırılması gereklidir.
Tarihsel süreç açısından bakıldığında, Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’nin kuruluşu da
dahil, günümüze değin hiçbir dönemde bütünüyle kendine özgü bir temel eğitim programının
olmadığı görülmektedir. Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimlerini ve özelliklerini dikkate
alacak, ülke koşullarına ve toplumun beklentilerine uygun, dünyadaki gelişmeleri de
gözönüne alan, araştırma sonuçlarına dayalı, okul öncesi eğitimi de içerecek biçimde çağdaş
bir temel eğitim programının hazırlanmasının kaçınılmaz olduğu gözlenmektedir. Bir ülkenin
kendi varlığını sürdürebilmesi ve bağımsızlığı açısından da kendine özgü eğitim
programlarının oluşturulmasının ne denli önemli olduğu artık tartışılmamaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse,
hazırlanmasında etkili olmuştur:






aşağıda

belirtilen

gerekçeler,

bu

programın

KKTC’de temel eğitim düzeyinde uygulanan tutarlı bir temel eğitim programının
bulunmadığı söylenebilir. Dersler, genellikle ders kitapları doğrultusunda
işlenmektedir. Oysa, bir öğretim programı olmadan ne ders kitaplarının yazılması, ne
de derslerin işlenmesi mümkün değildir. Böyle bir durumun, KKTC’nin yetiştirmeyi
hedeflediği insan tipiyle de uyuşmadığı ileri sürülebilir. Bu nedenle temel eğitim
aşamasından başlamak üzere, ders öğretim programlarının hazırlanmasına büyük bir
gereksinim duyulmaktadır.
Her ülke kendi koşullarına uygun eğitim programları hazırlamalıdır. Dolayısıyla, ülke
bazında gereksinim analizi yapılarak, “KKTC’de nasıl bir insan istiyoruz?” sorusuna
yanıt bulunması ve elde edilen veriler çerçevesinde de öğretim programlarının
oluşturulması gerekmektedir.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim programlarının da sürekli
olarak yenilenmesini ve programların çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarına göre
biçimlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Uygulanacak bir program olmadığı için,
çağdaş gelişmelerin programlara yansıtılması da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle,
çağdaş gelişmeler doğrultusunda hazırlanacak temel eğitim programı çerçevesinde
hazırlanacak ders öğretim programları ilk adımı oluşturacaktır. İleride oluşabilecek
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değişme ve gelişmelere göre bu programlar yeniden biçimlendirilebilecektir. Aynı
zamanda, hazırlanacak temel eğitim programı, ortaöğretim programının
biçimlendirilmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.
Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeterliklerinin değerlendirilmesinde, eğitim
programları başat bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, hazırlanacak temel eğitim
programı, bu alanda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yeterliklerinin ortaya
konulmasında, performans değerlendirmede, yükseltmelerde etkili olabilecektir.
Öğrenme-öğretme materyalleri ders öğretim programları çerçevesinde
hazırlanmalıdır. Hazırlanacak ders öğretim programları, gereksinme duyulan
öğrenme-öğretme materyallerinin hazırlanmasına da kaynaklık edecektir.
Programın Genel Yaklaşımı

Bir eğitim programının temel öğeleri olan hedef, içerik, eğitim durumu ve
değerlendirme boyutları temele alınan eğitim felsefesi ya da felsefeleri çerçevesinde
biçimlendirilir. Bir eğitim programının geliştirilmesinde ilk adım temel alınan eğitim
felsefesi/felsefelerini belirlemektir. Her ülke kendine özgü koşullar çerçevesinde eğitim
felsefelerini belirlemekte ve eğitim programlarını oluşturmaktadır. KKTC’de geliştirilecek
Temel Eğitim Programı’nın da, ülke gerçekleriyle tutarlı, toplumun ve bireyin her yönüyle
gelişmesini temele alacak, hem geçmişi, hem bugünü, hem de geleceği içinde barındıracak
eğitim felsefelerine göre oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede bakıldığında aşağıda
belirtilen nedenler çerçevesinde eklektik bir yaklaşımla programların oluşturulmasının uygun
olacağı düşünülebilir:
1. KKTC genç bir ülkedir. Ülke sürekli bir yapılanma içerisinde bulunmaktadır. Gerek
kendi içinde, gerekse bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle birçok sorunla karşı
karşıyadır. Dolayısıyla yetiştireceği insanda bulunması gereken en önemli
özelliklerden biri, toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunacak, sorunların
çözümü için öneriler geliştirebilmektir. Yeni bir toplumun kurulmasında bu
bireylerin çok önemli bir rolü olacaktır. Bunun da yeniden kurmacı
(reconstructivist) bir eğitim felsefesini gerektirdiği söylenebilir.
2. XXI. yüzyıl, bilginin egemen olduğu; girişimciliğin, düşünme ve problem çözme
becerilerinin önem kazandığı; birlikte çalışmanın, diğer bir deyişle işbirliğinin başat
bir rol oynadığı; insan hakları ve demokrasinin olmazsa olmaz olduğu bir yüzyıla
doğru evrilmektedir. Bu durum, KKTC yurttaşlarının da girişimci, araştırmacı,
işbirliği içinde çalışan, bilgi teknolojilerine ulaşabilen, demokratik bir yaşam
biçimini benimseyen bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında, programların ilerlemecilik eğitim felsefesinin ilkelerine göre de
yapılandırılması gerektiği söylenebilir.
3. KKTC yurttaşları geçmişten günümüze getirdiği gelenek, görenek ve değerleri ile
kendilerine özgü bir yaşam biçimine sahiptirler. Bu yaşam biçimi, yurttaşların
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birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmekte, toplumsal bir bağlılık oluşturmaktadır.
Geçmişten günümüze getirilen bu değerlerin genç kuşaklara da aktarılması gereği
ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, “daimici” ve “esasici” eğitim felsefeleri öne
çıkmaktadır.
4. Çağımızda bireyin tüm yönleriyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi özgür bir
eğitim anlayışının işe koşulmasıyla gerçekleşebilir. Diğer bir deyişle, bireyin
kendisinin farkına varması, özelliklerini tanıması ve bu özellikleri doğrultusunda
gelişebilmesi, kısaca “ben” olabilmesi eğitim programlarında öncelikle ele alınması
gereken konulardan biridir. Varoluşçu bir eğitim felsefesi, böyle bir insanın
yetiştirilmesinde başat bir rol oynayabilir. KKTC’de de kendinin farkında olan,
kendini gerçekleştirmiş bireylere büyük gereksinme bulunmaktadır.
5. KKTC’nin kendine yeterli bir ülke olabilmesi için üretimi ön plana alması
gerekmektedir. Bunun içinde ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli işgücünün
sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, politeknik eğitimin temel ilkeleri yol
gösterici olabilir.
Yukarıda belirtilen gerekçeler göz önüne alındığında, eğitim programlarının
geliştirilmesinde başat eğitim felsefeleri olarak öğrenciyi merkeze alan ilerlemecilik ve
yeniden kurmacılık eğitim felsefelerinin ele alınabileceği, ancak diğer eğitim felsefelerinin de
göz önünde tutulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, hiçbir eğitim
programının tek bir felsefeye ya da yaklaşıma göre biçimlendirilmesinin mümkün olmadığı da
gözönüne alındığında, KKTC Temel Eğitim Programının geliştirilmesinde eklektik bir
yaklaşımın daha uygun olduğu görülmektedir. KKTC Anayasası, Milli Eğitim Yasası, Avrupa
Birliği eğitim standartları, Milli Eğitim Şuraları Temel Eğitim Komisyonu kararları, öğretmen
sendikalarının eğitimin yapılandırılmasına ilişkin görüşleri ve Temel Eğitimi Geliştirme Projesi
çalıştayından alınan sonuçlar bu yaklaşımı destekler niteliktedir.
Programın Amacı
Temel eğitim programı (TEP), Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin:
1. Sorgulayan, araştıran, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen, problemlerini bilimsel
yöntemlere uygun olarak çözebilen, estetik değerleri içselleştirmiş, değişime açık,
kendini tanıyan ve doğru olarak ifade eden, kendine güvenen, sorumluluklarına
bağlı, empati duygusu gelişmiş, sağlıklı, mutlu, İYİ NİYETLİ, DÜRÜST VE GÜVENİLİR;
2. İnsan, çocuk ve hayvan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, her türlü ayrımcılığa karşı
çıkan, düşüncelerini özgürce açıklayabilen, bireysel ve toplumsal haklarını
korumasını bilen, hukukun üstünlüğüne inanan, yasalara saygılı, demokrasiyi
yaşam biçimi haline getirmiş, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş LAİK VE
DEMOKRAT,
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3. Tarihinden getirdiği temel değerleri bilen, kültürel özelliklerinin farkında olan ve
geliştiren, yaşadığı coğrafyayı ve dünya üzerindeki yerini bilen, ÜLKESİNİ
GÖNÜLDEN SEVEN,
4. Bilgi ve teknoloji okuryazarı olan, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, işbirliği
içinde çalışabilen, girişimci, ekonomik koşulların farkında olan BİLİNÇLİ BİR ÜRETİCİ
VE TÜKETİCİ
olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Başat Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
XXI. yüzyılda artık eğitim sistemlerinin, öğrencilerin ve çağın gereksinimlerini yeniden
gözden geçirerek, koşullara ve beklentilere uygun öğrenme ortamları düzenlemeleri
gerekmektedir. Bu amaçla çok kanallı, teknolojiyi kullanabilen ve işbirliğine dayalı bir
öğrenme sürecinde öğrencilere:





Çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşabilecekleri,
Bilgiyi; problem çözme, karar verme ve planlama amacıyla kullanabilecekleri,
Bilgiyi günlük yaşama transfer edebilecekleri,
Teknolojiyi bilgiye erişim aracı olarak kullanabilecekleri öğrenme ortamları
hazırlanmalıdır.

Bu tür öğrenme ortamlarının hazırlanabilmesi için de bilgiye ulaştıracak; bilginin
kullanılmasını, üretilmesini ve iletilmesini sağlayacak her türlü aracı kullanma zorunluluğu
vardır. Öğrencilerine bu tür ortamlar sağlamak için, öğretmenlerin belli becerilere sahip
olmaları başka bir deyişle, öğrencilerine sözü edilen becerileri kazandırmada öğrenme
çevresini, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını dikkate alarak farklı öğretim yöntem ve
tekniklerini, farklı değerlendirme yaklaşımlarını ve teknolojileri kullanabilecekleri şekilde
düzenlemeleri gerekmektedir.
Öğrenciyi merkeze alan öğrenme ortamlarında öğrenci, aktif katılımcı; süreç, işbirliği
ve takım çalışması ağırlıklı; öğretmen, rehber rolünde, ve “öğrenmeyi öğrenme” ön
plandadır. Burada öğretmenin temel rolü, öğrenme-öğretme ortamını düzenlemek,
etkinlikler konusunda öğrencilere rehberlik yapmaktır.
Böyle bir ortamda, öğrenci öğrenen olarak güçlü, motivasyonu yüksek, grupla çalışma
ve paylaşma ağırlıklı öğrenme becerileri gelişmiş, eleştirel düşünen, iletişim becerileri güçlü,
kaynakları etkili olarak kullanmanın bilincinde olarak yetişmektedir. İçerik, değişen dünyanın
değişimleri doğrultusunda yapılandığı için öğrenciler gereksinim duyacakları bilgiye ulaşma,
bilgiyi kullanma ve bilgiyi paylaşma becerilerine sahip olmalıdır. Bu tür bir ortam problem
çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini kullanabilen, analitik düşünme
becerilerini geliştirmiş, öğrenme yollarını bilen, ekiple uyumlu ve verimli çalışmalar yapabilen
bireyler yetiştirmeyi de kolaylaştıracaktır. Ancak böyle bir ortamın oluşturulması kullanılacak
uygun öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile mümkün olabilir.
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Yukarıda belirtilen gerekçeler ve TEP’te ele alınan temel beceriler çerçevesinde,
TEP’te başat olarak öğrenciyi merkeze alan Kubaşık Öğrenme (İşbirlikli Öğrenme), Probleme
Dayalı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Çoklu Zeka Kuramı gibi
öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yer verilmektedir. Kuşkusuz her alana özgü öğrenmeöğretme yaklaşım ve yöntemleri de işe koşulacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde öğretmenin
güdümünde yürütülen düzanlatım, güdümlü tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma gibi
öğretme yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
Başat Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları
Eğitimde öğrenci merkezli anlayışların belirgin biçimde öne çıktığı günümüz
koşullarında öğrencinin de değerlendirme sürecine katılması öngörülmektedir. Böylece,
öğrenci çalışma sürecine, süreçte geçirdiği aşamalara, öğrenmelerinin nasıl gerçekleştiğine,
güçlü ve zayıf yanlarına, eksikliklerini nasıl gidereceğine odaklanmakta ve öğrenmelerinin
sorumluluğunu almaktadır.
Öğrenci hakkında toplanan bilgilerin sayısı ve türü arttıkça, öğrenci bütün yönleriyle
tanınabilmekte ve öğrenci hakkında verilen kararların doğruluğu da artmaktadır. Geleneksel
eğitim yaklaşımlarında yalnızca öğretmenin değerlendirmesi için kullanılan ölçme araçları,
öğrencinin bilgi ve becerilerini bir yönüyle ortaya koymakta, tüm yönlerini tanımlama ve
geliştirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Öğrencinin bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma
becerisini kazanabilmesi, kendisine aktarılan bilgiyle yetinmeyip, öğrenme sürecine
katılmasını, araştırmasını, bilgiye ulaşmasını ve bilgiyi kullanmasını gerektirmektedir.
Öğrencinin bir bütün olarak gelişimini gözlemek ve kendisini de değerlendirme sürecine
katmak, hem öğretmenlerin ve ilgililerin onların yukarıda sıralanan özelliklerini tanımasında
hem de öğrencinin bu süreçte kendisini tanımasında yardımcı olacaktır. Bu da, öğrenci ile
ilgili verilen kararlar ve yapılan yönlendirmelerin doğruluğunun artmasını sağlayacaktır.
Yeni temel eğitim programları değişen koşullar ve doğrular paralelinde sadece ürünü
değil, öğrenme süreçlerini de değerlendirmeyi öngörmektedir. Program, her öğrencinin
kendini farklı yansıtabileceği düşüncesiyle değişik değerlendirme araç ve yöntemlerini
kullanmayı önerir. Bu amaçla değerlendirmede, öğretmenlerin halen kullandıkları klasik
ölçme araçları (yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli
testler, kısa yanıtlı testler, ödevler vb.) yanında, süreci değerlendirme amaçlı:





performans değerlendirmesini,
öğrenci ürün dosyası hazırlanmasını,
öğrencilerin duyuşsal gelişimlerini izlemeyi,
derse yönelik tutum ve kendilerine güvenleri hakkında bilgi edinmek için ölçekler
(gözlem, görüşme vb.) kullanılmasını da önermektedir.

TEP’te sürecin ve ürünün değerlendirilmesi bağlamında, performans görevleri, ürün
seçki dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarları, öz değerlendirme, akran/grup
değerlendirme, gözlem, görüşme gibi alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına daha
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çok yer verilecektir. Ancak bu tür yaklaşımlar kullanılarak TEP’te ele alınan temel becerilerin
(okur-yazarlık, bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliği, girişimcilik, araştırma ve problem çözme,
eleştirel ve yaratıcı düşünme, kişisel ve sosyal yetkinlik, işbirliği) geliştirilmesi ve bu
becerilerin ne ölçüde kazanılıp kazanılmadığı yoklanabilir.
Ele Alınan Temel Beceriler
Programın başat felsefeleri ve yetiştireceğimiz insanda bulunması gereken özellikler
göz önüne alınarak, TEP öğrenme alanları (dersler) ile temel beceriler ve ara disiplnlerden
oluşan bir yapı olarak düzenlenmiştir. Program öğrencinin öğrenme alanlarına ait öğrenme
çıktılarını elde etmesi yanında, tüm öğrenme alanları içinde XXI. yüzyıl insanında bulunması
beklenen temel bazı becerileri kazanmasını da ön planda tutmaktadır. Bu yolla, öğrenci bir
yandan derslerdeki bilgi, beceri ve yeterlilikleri elde ederken, diğer yandan dersler yoluyla
çağdaş becerileri kazanmaktadır. TEP’te ele alınan temel beceriler aşağıda verilmiştir.








Okur-Yazarlık
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Yeterliği
Girişimcilik
Problem Çözme
Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
İşbirliği

Ele alınan bu beceriler, aşağıda kısaca alt başlıklar altında tanıtılmaktadır.
Okur-Yazarlık
Okulda ve okul dışında tüm öğrenmeler okur yazarlık becerisinin geliştirilmesine
bağlıdır. Okur-yazarlık becerisini kazanmış öğrenci, okulda ve okul dışında başarı sağlayabilir.
Okur-yazarlık becerisi kişilerin sağlıklı bir birey, katılımcı vatandaş, iyi bir çalışan olmasına
katkı sağlar. Yabancı bir dili edinmek, bilgi teknolojilerinde yeterlik temelde okur yazarlık
becerisinin gelişmişliğine bağlıdır. Programda okur-yazarlık becerisi, anadilinde ve yabancı bir
dilde dinleme, okuma, konuşma, yazma; sanal medyayı eleştirebilmeyi kapsar. Okur-yazarlık
belirli derslerin değil, tüm öğrenme alanlarının ana becerisi konumundadır. Tüm öğrenme
alanlarında öncelikli geliştirilecek beceri olarak düşünülmelidir. Okur-yazarlığın
geliştirilmesine yönelik göstergeler:
 Dinleme, okuma ve izleme yoluyla metinleri kavrama (öğrenme alanı ile ilgili
metinleri dinleme ve tepkide bulunma, öğrenme alanı ile ilgili metinleri -görsel
metinler dahil- okuma ve inceleme, öğrenme alanı metinlerini -görsel metinler
dahil- yorumlama ve analiz etme),
 Konuşma, yazma ve oluşturma yoluyla metin tasarlama (sözlü, yazılı ve görsel
metinler oluşturmak, dili başkaları ile etkileşim için kullanmak, sunu yapmak).
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterliği (BİT)
Öğrenci bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenerek okulda ve
yaşamda etkili iletişim kurabilir, karşısına çıkacak problemleri çözebilir, işbirliği içinde
çalışmayı öğrenir. İş hayatında daha başarılı olabilir. Bu nedenle, tüm öğrenme alanlarında
iletişim ve bilgi teknolojileri yeterliğininin kazanılmasına yardımcı olacak düzenlemeler
yapılmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliğinin göstergeleri:
 BİT kullanırken sosyal ve etik kurallar ve uygulamalara riayet etmek,
 BİT kullanarak araştırma yapmak,
 BİT kullanarak bilgi oluşturmak,
 BİT kullanarak iletişim kurmak,
 BİT’i yönetmek ve işletmek (yazılım ve donanım seçme ve kullanmak, BİT
sistemlerini kavramak, sayısal verileri yönetmek)
Girişimcilik
Girişimcilik günümüzün en önemli becerilerindendir. Küreselleşen dünya rekabeti ve
yenilikçiliği gerektirmektedir. Çağa ayak uydurmak ve ülkemizin dünyada tanınması, yerini
bulması için girişimci bireyler yetiştirmeliyiz. Bu nedenle, tüm öğrenme alanlarında
öğrencinin girişimci olmasını sağlayacak eğitim ortamı hazırlanmalıdır.
Girişimciliğin göstergeleri:
 Yenilikçi ve yaratıcı olma (problemlere, alışılmamış ve yeni çözümler aramak, yeni
fikirler geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koyma),
 İnsiyatif alma (bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyini fırsatlara bağlama,
sorumluluk duygusu),
 Öncü olma ve liderlik (gelişmiş iletişim becerisi, farklı seçenekleri görmek, yüksek
başarı güdüsü, duygusal zekâ, doğru kararlarında ısrarcı olma, değişime odaklılık,
fırsatlara odaklanma, sorgulama, problem çözme),
 Rekabetçi düşünme.
Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
Bu temel becerinin amacı, sağlıklı, verimli ve sosyal bireyler yetiştirmektir. Özellikle
günümüzde, öğrencinin kendini ve başkalarını anlayabilmesi, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi,
yaşamla başedebilmesi, başkalarıyla birlikte çalışabilmesi için kişisel ve sosyal becerilerini
geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için tüm öğrenme alanlarında öğrencinin
duygularını tanıması, regule etmesi; olumlu ilişkiler kurması, problemlerle başa çıkabilmesi,
sorumluluk alabilmesi, empati kurmasına yönelik etkinlikler planlanmalıdır. Kişisel ve sosyal
yetkinliğin geliştirilmesine yönelik göstergeler şunlardır:
 Kendini tanıma (duygularını bilme, neyi başarıp başaramayacağını bilme)
 Öz denetim (duygularını ifade edebilme, öz disiplin, bağımsız çalışma, inisiyatif
alma, kendine güvenme, esnek ve uyumlu olma),
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 Toplumsal farkındalık (farklılıklara saygı, topluma katkı sağlama, toplumsal ilişkileri
anlama),
 Sosyal başarı (iletişim kurma, işbirliği yapma, sorunları müzakere yoluyla çözme,
liderlik becerisi geliştirme).
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
Günümüzde hemen hemen her çağdaş toplumda üzerinde önemli durulan ve
tartışılan konulardan birinin yaratıcılık olduğu görülmektedir. Bir toplumun sorunlarını
çözebilmesi, ilerlemesi ve diğer toplumlar arasında söz sahibi olabilmesinin temel
koşullarından birinin bilimsel ve sanatsal anlamda yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmek
olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Yaratıcı düşünme, elde edilen bilgi ve becerilere
dayalı olarak, yeni, özgün bir şeyin oluşturulması sürecini içeren üst düzey bir düşünme
becerisidir. Sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, yeni bir yöntem ya da teknik geliştirmek,
özgün bir ürün ya da düşünce ortaya koymak yaratıcı düşünme becerilerinin
kazandırılmasıyla mümkün olabilir.
Yaratıcı düşünme sürecinde eleştirel düşünme becerileri, araştırma ve problem
çözme becerileri önemli bir rol oynamaktadır. Sözü edilen bu becerilerden yararlanılarak
sorunlara yeni çözüm yolları bulunabilir, özgün bir ürün ya da düşünce ortaya konulabilir.
Bunların yanı sıra yaratıcı düşünme;
 Esneklik,
 Akıcılık,
 Özgünlük,
 Ayrıntılama,
 Olgu ve olayları farklı yönleriyle algılama,
 Sıradan olmayan olayların farkına varma,
gibi becerileri içeren bir düşünme sürecidir.
Demokrasi bir yönetim biçimi olmaktan öte bir yaşam biçimidir. Akla dayalı bir
yönetim biçimi olan demokrasinin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi, demokrasiyi
içselleştirmiş, demokrasi ilkeleriyle tutarlı davranışlar gösteren demokratik yurttaşlarla
mümkündür. Demokratik bir yurttaşta bulunması gereken en önemli becerilerden biri
eleştirel düşünme becerisidir. Çünkü, eleştirel düşünme, belli bir konu üzerinde akla ve
bilimsel kanıtlara dayalı olarak bir yargıya varma sürecini içeren üst düzey bir düşünme
becerisidir. Bu bağlamda, eleştirel düşünmenin birçok bileşeni, bir başka deyişle birçok alt
becerileri bulunmaktadır. Eleştirel düşünme ile ilgili başlıca beceriler şunlardır: Sınıflama,
sıralama, yordama, çözümleme (analiz), birleştirme (sentez), karşılaştırma, karar verme,
yargılama, değerlendirme, tümevarımsal çıkarım yapma, tümdengelimsel çıkarım yapma,
sayıltıları belirleme.
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Problem Çözme
Problem çözme, günümüzde en çok sözü edilen ve üzerinde en çok durulan üst düzey
düşünme becerisidir. Bu beceri özellikle yaratıcı ve eleştirel düşünme sürecine kaynaklık
etmekte, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri de problem çözme becerisinin gelişmesine
katkıda bulunmaktadır. Problem çözme becerisinin geliştirilmesine yönelik göstergeler:






Bir sorunu saptayabilme,
Yeni olay ya da durumlar karşısında var olan ilişkileri ortaya çıkarma, sınama,
Bir problemin çözümü için planlama yapma,
Yeni ilişkiler kurma,
Güdülen amaca göre belli bir sonuç elde etme.

Bu süreçte, hatırlama, anlama, yorumlama, yordama, çözümleme, değerlendirme,
eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi zihinsel süreçler önemli rol oynayabilmektedir.
İşbirliği
İlkçağlardan günümüze değin bir insanda bulunması gereken en önemli becerilerden
birisinin işbirliği becerisi olduğu söylenebilir. İşbirliği olmaksızın toplum içinde bir insanın
yaşamını sürdürmesi hemen hemen mümkün olmadığı gibi, bir grubun varlığını sürdürmesi
de grup üyeleri arasındaki etkili işbirliğine bağlıdır. Günümüzde birçok demokratik ülkede,
tek bir lider anlayışı yerine paylaşılmış liderlik, takım çalışması çok daha önemli hâle
gelmiştir. Demokratik bir yaşam biçiminin oluşturulması açısından da işbirliği başat bir rol
oynamaktadır. Bireyler işbirliği içinde birbirlerini tanımakta, birbirlerine yardım ve destekte
bulunmakta, daha çok eşit ilişkiler kurmaktadırlar. Bu bağlamda, öğrenme-öğretme
süreçlerinde öğrenciler arasında işbirliğini geliştirecek grup çalışmalarının yapılması büyük
önem taşımaktadır.
TEP’te ele alınan temel becerilere bakıldığında, bu becerilerin birbirlerini önemli
ölçüde içerdiği ve birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Bir beceriyi geliştirirken, aslında
birçok becerinin de geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Yukarıda dile getirilen beceriler dışında, her alana özgü beceriler de bulunmaktadır.
Alana özgü beceriler TEP’te ders öğretim programları içinde, öğrenme çıktılarına bağlı olarak
yer verilmektedir.
Ara Disiplinler
TEP’te her öğretim programının içinde ara disiplinlere yer verilmiştir. Burada amaç,
açık veya örtük öğretim yoluyla ara disiplinleri her program içinde öğrencilere
kazandırmaktır. TEP’te yer alan ara disiplinler ülkemizin kendi değer ve koşullarıyla ilgilidir.
Bu yolla program öğrencinin XXI. yüzyıl becerilerini kazanırken; kendi milli ve toplumsal
değerlerinden, ülke sorun ve koşullarından haberdar olmasını da sağlamaktadır. TEP’te
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“Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık”, “Ekonomik Katılım” ile “Trafik ve Güvenlik”in ara disiplinler
olarak ele alınması benimsenmiştir. Bu ara disiplinler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık
Duyarlı vatandaşlık programlar arası temasının amacı, öğrenme alanlarında
işlenenler yardımıyla öğrencinin; insan haklarının, demokrasinin, yaşadığı toplumun ve
değerlerinin farkında olması, topluma ve yaşadığı ülkeye karşı sorumluluklarını bilmesi, çevre
duyarlığı, kültürel farkındalık geliştirmesidir. Bunun için derslerde demokrasi bilinci,
ülkemizin değerleri, çevre duyarlılığı, her türlü farklılığa saygılı olma gibi konular işlenmelidir.
Ekonomik Katılım
Günümüzde bireylerin gelişen ekonomiye katkısı son derece önemlidir. Ülkemizin
dünyada hak eden yerini alabilmesi için girişimci, üretici ve ekonomik sisteme katkı koyan
bireyler yetiştirmeliyiz. Dolayısıyla, derslerde aile ve ülke ekonomisine katkıyı, ülkemizin
gelişen, öncelikli sektörlerini (Ör: tarım, turizm, yüksek öğretim) konu alan temalar
işlenmelidir.
Trafik ve Güvenlik
Trafik ve güvenlik ara disiplinin amacı, öğrencinin kendini her türlü fiziksel, psikolojik
ve sosyal etkilere karşı korumayı bilmesi, günümüzde ülkemizin en önemli sorunlarından biri
olan trafikte güvenli yaşama becerisi kazanmasıdır. Çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik
güvenliğini korumayla ilgili her türlü konu, tema metin bu ara disiplinin içereğini oluşturur.
Trafik farkındalığı yaratma, trafikte saygı, tarfik kurallarına uyma konuları da bu ara disiplinin
kapsamı içerisindedir.
Bütünleştirme
2006 Yılında BM tarafından kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesinin 24.
Maddesinde:
• Özel gereksinimli bireylerin, genel eğitim sisteminde yer alması, parasız ve zorunlu
ilk ve orta öğretim olanaklarından yararlanması, yaşadıkları çevrede eğitime eşit
olarak erişimlerinin sağlanması,
• İhtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılması ve eğitim sistemi içinde ihtiyaç
duydukları desteğin sağlanması,
• Yükseköğretim, meslekî eğitim, yetişkin eğitimi ve yaşam-boyu süren eğitime
ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimlerinin
sağlanması ifade edilmektedir.
KKTC Milli Eğitim Yasası’nın temel ilkeleri arasında yer alan “Fırsat ve Olanak Eşitliği”
ile ilgili maddesinde:
“(1) Toplum bireylerine, eğitim görmede fırsat ve olanak eşitliği sağlanır.
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(2) Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim basamaklarına
kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, devletin mali olanaklarına göre parasız yatılı,
burs, kredi ve benzeri yollarla gerekli yardımlar yapılır.
(3) Durumları dolayısıyla özel eğitime gereksinimleri olan çocukları ve gençleri,
topluma yararlı kılacak biçimde yetiştirmek ve onlara sağlıklı, dengeli ve güçlü bir kişilik
kazandırmak amacıyla, çağdaş ve bilimsel eğitim yöntem ve olanakları gözetilerek, gerek okul
içinde gerekse okul dışında gerekli koruyucu, güçlendirici, geliştirici ve yetiştirici önlemler
alınır”. denilmektedir.
KKTC Milli Eğitim Yasası’nın temel ilkelerinden biri olan “Genellik ve Eşitlik” ile ilgili
maddesinde de,
“(1) Her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğrenim ve eğitim hakkına sahiptir.
(2) Eğitimde, hiç bir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalık tanınamaz.” ifadeleri yer
almaktadır.
Bunun yanı sıra, yine KKTC Milli Eğitim Yasası’nın 41, 42, 43 ve 44’üncü maddeleri
özel gereksinimli bireylerin eğitimi ile ilgilidir. Yasanın 43. Maddesi aşağıdaki gibidir:
“43. Özel eğitimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:
(1) Atatürk ilke ve devrimleri ve Atatürk Milliyetçiliği ile belirlenen doğrultuda sosyal
ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak;
(2) Özel eğitim gereksiniminde olan her öğrenciye ilgi ve yeteneklerini azami
derecede geliştirme fırsatı ve olanağını vermek;
(3) Bu öğrencileri, kendilerine ve topluma yararlı yurttaşlar olarak yetiştirmek;
gerektiğinde mesleki rehabilitasyonlarını sağlamak.”
Gerek Engelli Hakları Sözleşmesinde, gerekse KKTC Milli Eğitim Yasasında yer alan bu
ifadeler bütünleştirme kavramı odağında anlam bulmaktadır. Bütünleştirme, her birey için
bireysel farklılıkları ne olursa olsun, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal etkinlik ve
fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit düzeyde yararlanmasını öngören bir üst kavramdır.
Bütünleştirme en genel anlamda “toplumla” bütünleştirilmiş olmayı ya da bir toplumun üyesi
olmayı ve bireyin topluma tamamlayıcı olarak katılmadığında toplumun yapısının eksik
kalacağını ifade eden bir durum ya da olgudur. Özel gereksinimli bireyler toplumla bir bütün
olarak düşünüldükleri sürece toplumsal yaşam zenginleşecektir.
Özel gereksinimli bireyler toplumla bütünleştirildiğinde; kabul görme, saygı ve
hoşgörü, toplum içinde bir bütünlük, fırsat eşitliği, işbirliği, farklılıkların daha fazla tanınması,
farklılıkları anlamaya çalışma ve farklılıklara uyum sağlama, toleransın artması, tüm alanlarda
olanaklara ulaşılabilirlik, eğitime ve topluma daha fazla katılım, herkese uygun ve rahat,
güvenli sosyal çevreler, tam katılımı kolaylaştırıcı, kapsayıcı değişim ve değişiklikler
düzenlenebilir.
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Özel gereksinimli bireylerin bütünleşmesi eğitim ortamlarında ve öğrenme
çevrelerinde evrensel tasarım ilkelerinin uygulanması ile olasıdır. Evrensel tasarım ilkeleri;
öğrencilere bilgi edinme ve öğrenme için seçenekleri çeşitlendirmeyi, öğrenciye bildiklerini
sergilemeleri için zayıf ve güçlü yanları göz önünde bulundurularak düzenlenmiş yollar
sunmayı, öğrencinin ilgi alanlarından yola çıkarak, onların kendilerini tanımalarını sağlamayı
ve sınıf yönetimini sağlayarak öğrenmeye motive etmeyi içerir. Bu kapsamda, eğitim ve
öğretim sürecinde evrensel tasarım ilkelerini uygularken:
• Öğrencinin, özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun amaçlar belirlenmeli,
• Araç gereçler öğrenci gereksinimlerine göre uyarlanmalı,
• Öğrenme ortamı öğrencileri bağımsızlaştıracak şekilde düzenlenmeli,
• Bağımsız işlevde bulunmayı sağlayacak destek teknolojiler kullanılmalı,
• Öğretim yöntem ve tekniklerini yetersizliğe göre düzenlenmeli,
• Öğretme süreci yetersizlik türü ve öğrencinin güçlü yanlarına göre
çeşitlendirilmeli,
• İletişim seçenekleri güçlü yanlarına göre çeşitlendirilmeli
• Değerlendirmede uyarlamalar yapılmalı,
• Öğrencilerin bilgi edinme kaynakları seçeneklendirilmeli ve
• Süreçte aile ve diğer profesyonellerle işbirliği ve ortak çalışma içinde
olunmalıdır.
Özetle sınıfta özel gereksinimli bir öğrenci varsa:
• Sosyal kabul çalışmaları
• Ortam Düzenlemeleri
• Araç Gereç Düzenlemeleri
• Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretim İçeriğinde Uyarlama
Ek Öğretim Amaçları
Öğretimin İçeriğini Basitleştirme
Öğretimin İçeriğini Farklılaştırma
• Öğretim Yönteminde Uyarlama
Öğretim Girdisinde Uyarlamalar “Öğretimin Zorluk Düzeyi”
(Niceliğinde/Sunuluş Biçiminde/ Araç Gereçte)
Öğretim Çıktısında Uyarlamalar “Öğrenciden Beklenilen Görevin
Zorluk Düzeyi” (Niceliğinde/Sunuluş Biçiminde/ Araç Gereçte)
• Değerlendirme Uyarlamaları
•
Öğrencinin Davranışlarının Kontrolü odağında “Sınıf Yönetimi”
sağlanmalıdır. Ancak yukarıdaki düzenlemelere yer verildiği durumda toplumla
bütünleşmiş olarak özel gereksinimli öğrenciler de toplumda eşit hak ve olanaklara
sahip ve bağımsız işlevde bulunabilen öğrenciler olacaktır. Bu nedenle, temel eğitim
programını uygulayan başta öğretmen olmak üzere tüm ilgililer, özel gereksinimli
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öğrencilere uygun bütünleştirilmiş eğitim ortamları oluşturmalı ve bu yolla özel
gereksinimli bireylerin toplumla bütünleştirilmesine katkı sağlamalıdır.
Ders Öğretim Programları
Bu başlık altında, Temel Eğitim Programı içinde yer alan Türkçe, Matematik, Hayat
Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Kıbrıs Türk Tarihi, Teknoloji ve Tasarım, Beden
Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce derslerine ilişkin ders
öğretim programları yer almaktadır. Her ders öğretim programında, gerekçe, ders öğretim
programının amacı, program çıktıları, içerik, öğrenme çıktıları, öğrenme çıktılarıyla bağlantılı
açıklamalar, temel beceriler, ara disiplinler, öğrenme çıktılarıyla program çıktıları arasındaki
bağıntılara yer verilmektedir. Aşağıda alt başlıklar altında ders öğretim programlarının yapısı
kısaca açıklanmıştır.
Gerekçe
Ders öğretim programının yapılış gerekçesi, genel yapısı ve niteliği, diğer derslerle
bağlantısı, dersin yaşamla ilişkisi 200-250 sözcüğü geçmeyecek şekilde açıklanmıştır.
Ders Öğretim Programın Amacı
Ders öğretim programının amacı, programın nasıl bir öğrenen profili istediğini ortaya
koyan genel bir ifadedir. Programın amacı, tek bir cümleyle ifade edilmiştir.
Ders Öğretim Programının Çıktıları
Ders öğretim programı çıktıları, program sonunda öğrencinin hangi
niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlayan ifadelerdir. Program çıktılarını
belirlemek için öncelikle alana ilişkin gereksinim analizi yapılmıştır. Gereksinim analizi
sonucunda, olasılı program çıktıları belirlenmiştir. Olasılı program çıktıları, belirlenen
ölçütlere uygunluk açısından (örneğin; etik kuralların dikkate alınıp alınmadığı, gerçekçi dile
getirilip getirilmediği gibi) değerlendirilip kesinleşmiş ders öğretim programı çıktıları
yazılmıştır. Ders program çıktılarının dersin amacıyla tutarlı olmasına, olabildiğince 10-15
ifadeyi geçmemesine, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelite olmasına, açık, gözlenebilir ve ölçülebilir
olmasına dikkat edilmiştir.
İçerik
Bu aşamada, ders öğretim programının özelikleri dikkate alınarak içerik belirlenmiştir.
İçerik oluştururken önce öğrenme alanları, sonra öğrenme alanlarına uygun üniteleri
belirlenmiştir. Yine alana uygun olarak bazı programlarda içerik yalnızca bağımsız üniteler
biçiminde oluşturulmuştur. Dersin yapısına göre sarmal ya da doğrusal programlama
yaklaşımlarından biri kullanılmıştır. Görsel sanatlar dersi öğretim pogramında ise kübik
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programlama yaklaşımı tercih edilmiştir. Üniteler belirlendikten sonra, sıra ünitelere ilişkin
olarak öğrenme çıktılarının yazılmasına gelmiştir.
Öğrenme Çıktıları
Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade
eder. Öğrenme çıktıları planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere
kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların
ifadesidir. Öğrenme çıktıları yazılırken; dersin süresine, öğrenci özelliklerine, çok ayrıntıya
yer vererek çok fazla sayıda olmamasına dikkat edilmiştir.
Öğrenme çıktıları aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Öğrenme
çıktıları:









Üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek nitelikte midir?
Öğrenci için gerçekten değerli midir?
Öğrencilerin düzey ve özelliklerine uygun mudur?
Öğrenme-öğretme ilkeleriyle uyumlu mudur?
Ders öğretim programı çıktılarıyla tutarlı mıdır?
Açık ve anlaşılır yazılmış mıdır?
Birbirlerini destekler nitelikte midir?
Gerçekleştirilebilecek nitelikte midir?

Her üniteye ilişkin öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, aşağıdaki çizelgede olduğu gibi,
(Çizelge 1) öğrenme çıktılarına ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiş; temel kavramlar,
öğrenme çıktılarıyla ilişkili olarak programın temel aldığı beceriler ve ara disiplinler
yazılmıştır.
Çizelge 1
Ünite ile İlgili Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara Disiplinleri
Gösteren Örnek Çizelge

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel Kavramlar Beceriler Ara Disiplinler

ÜNİTE
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Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, ünitelerle ilgili her bir öğrenme çıktısının hangi
ders öğretim programı çıktısı/çıktılarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu süreç, dersin
programa nasıl katkıda bulunduğunun görülmesine ya da dersin programa olan katkısını
artırmak için öğrenme çıktılarının yeniden gözden geçirilmesine katkı sağlamıştır.
Öğrenme Çıktıları ve Temel Beceriler Arasındaki İlişkiler
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, öğrenme çıktılarıyla programdaki temel beceriler
ve bunların göstergeleri arasındaki ilişkiler kurulmuş ve programda belirtilmiştir.
Öğrenme Çıktıları ve Ara Disiplinler Arasındaki İlişkiler
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, öğrenme çıktılarıyla ara disiplinler arasındaki
ilişkiler kurulmuş ve programda belirtilmiştir.
Yukarıda genel yapısı açıklanan ders öğretim programları, ekte verilmiştir.
Kaynakça
Behçet, H. (1969). Kıbrıs Türk maarif tarihi (1571-1968). Lefkoşa: Halkın Sesi Yayınları.
Çağlar, M. & Reis, O. (2007). Çağdaş ve küryerel eğitim planlaması. Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Doğanay, A. (2007). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi. A. Doğanay (ed.), Öğretim
ilke ve yöntemleri (s.279-331). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Fedai, H. (1993). Dil devriminin ilk 10 yılında Kıbrıs’tan saptamalar. Yeni Kıbrıs 9: 34-38.
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası. (1960). Kıbrıs Hükümet Matbaası, 16 Ağustos 1960.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası. (1985). KKTC Resmi Gazete, 5 Mayıs 1985.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası. (1985). KKTC Resmi Gazete, 51, 11 Haziran
1986.
Milli Eğitim Bakanlığı (KKTC MEB) (2005). Kıbrıs Türk eğitim sistemi. Lefkoşa.
Orr, J. WC. (1972). Cyprus under British rule. London: Zeno Publisher.
Süha, A. (1971). Kıbrıs Türk maarif tarihi. Milletler arası birinci Kıbrıs tetkikleri kongresi.
Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programları (TC MEB) (2005).
ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden elde edildi.
Weir, WW. (1952). Education in Cyprus, some theories and practices in education in the
island of Cyprus. Nicosia: Cosmos Press.

23

24

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

KKTC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BEDEN EĞİTİMİ, SAĞLIK VE SPOR
DERS ÖĞRETİM PROGRAMI
(1. - 8. SINIFLAR)

2018

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

TEPGEP Yürütücüsü
Prof.Dr. Ahmet Pehlivan

Proje Danışmanları
Prof.Dr. Müfit Kömleksiz
Prof.Dr. Buket Akkoyunlu

Program Danışmanı
Prof.Dr. Müit Kömleksiz

Komisyon
Yard.Doç.Dr. Hakan Atamtürk
Dr. Osman Emiroğlu
Yrd.Doç.Dr. Nazım Burgul
Uzm. Erol Sabır

Bu program, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) kapsamında geliştirilmiş ve
KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından KKTC ilkokul ve
ortaokullarında 2018-2019 öğretim yılından itibaren kullanılması için hazırlatılmıştır.

25

26

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

TEMEL EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ, SAĞLIK VE SPOR DERS ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ
Gerekçe
Uzun süreden beridir örgün eğitim içerisinde ihmal edilen, isim ve kavram olarak
yıpranan beden eğitimi, sağlık ve spor dersi konusunda çağın gereklerine uygun yeni bir
programa gereksinim duyulmuştur. Yakın geçmişe kadar beden eğitimi, sağlık ve spor
programının

yazılı

bir

formatta

olmamasından

dolayı

ortak

bir

program

uygulanamamaktaydı. Bu bağlamda uygulanabilir ve öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak
bir program geliştirmek hedeflenmiştir. Bu anlamda, dersin isminden başlayarak bir takım
değişikler gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, tek boyutlu eğitim yaklaşımını bir kenara koyarak
sağlık ve sportif özelliklerin de gereken önemi görmesi için, bu kavramların beden eğitimi
ders ismine eklenmesi uygun görülmüştür. Yıllardır süregelen aşırı gelenekçi ve törensel
görev

odaklı

yaklaşımın

bugünün

eğitim

anlayışına

ilişkin

gereksinimleri

karşılayamamasından dolayı, programın daha yaratıcı, eğlenceli ve çağdaş etkinliklerle amaca
hizmet etmesi hedeflenmiştir. Alışılagelen yarışmaya dayalı özel yetenek gerektiren spor
branşları yerine, öğrenci merkezli eğitimin ilkeleri doğrultusunda tam katılımı amaçlayan
etkinliklerin programda yer almasına çalışılmıştır. Bu nedenle, günümüz dünyasında sağlık
için egzersizin amaç olarak kullanıldığı beceriler daha çok tercih edilmiştir. Aşırı artan obezite
ve neden olduğu hastalıklara karşı fiziksel uygunluk (fitness) kavramının son dönemde
toplumda yaygınlaşması nedeniyle sağlığı geliştirme temelli yaklaşımlar da programa
eklenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları çevreye ve toplumsal yaşama uyum sağlamalarına son
derece olumlu etkileri olduğunu düşündüğümüz doğa etkinlikleri de programda yer almıştır.
Aynı zamanda, programda belli bir spor branşına odaklanmak yerine pek çok farklı spor
branşını tanıma ve deneme fırsatı yaratılması amaçlanmıştır. Özellikle, ders esnasında
cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak amacıyla kız ve erkek öğrencilerin birlikte etkinliklere
katılım gösterebilecekleri bir program oluşturulmaya çalışılmıştır.

Amaç
Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı'nın amacı; yaşam boyu egzersiz
alışkanlıklarına sahip, yaptığı sportif etkinliklere aktif katılım yolu ile fiziksel uygunluğunu
geliştiren, sağlığını koruyan, sorumluluklarının bilincinde olan ve işbirliği yaparak takım
çalışmasına ve de buna bağlı olarak da sosyal yaşama uyum sağlayabilen; ülkemizin coğrafî
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ve toplumsal koşullarına uygun sporları yapabilen, sporun evrensel değerlerini benimsemiş
bireyler yetiştirmektir.

Program Çıktıları
1. Beden eğitimi, sağlık ve spor ile ilgili temel ilke ve kavramları açıklar.
2. Temel hareketleri serbest veya kurallı etkinliklerde ortaya koyar.
3. Gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin fiziksel uygunluğu geliştirir.
4. Egzersizin ve beslenmenin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan etkilerini belirler.
5. Sağlıklı yaşam ile ilgili ilke ve kuralları yaşamında uygular.
6. İşbirliğine dayalı etkinlikler yoluyla sosyal yaşama uyum sağlar.
7. Katıldığı etkinliklerle paylaşılmış liderlik özelliklerini geliştirir.
8. Kıbrıs'ın coğrafî koşullarına uygun doğa sporlarını yapar.
9. Olimpizm felsefesini benimseyerek sportmenliğe (Fair-Play) uygun davranır.
İçerik
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor dersinin içeriği, öğrenme alanları ve bu öğrenme
alanlarını içeren ünitelerden oluşmaktadır. Öğrenme alanları her ünitede yer almaktadır.
Aşağıda öğrenme alanları ve ünitelerin açıklamalarına yer verilmiştir.
Öğrenme Alanları
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Programı’nın öğrenme alanları; bireyin sadece tek yönlü
değil, her yönüyle gelişim göstermesi yönünde bir yapıya sahiptir. Bu program kapsamında
öğrenme alanları, “Fiziksel Hareket, Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Yaşam” olarak belirlenmiştir. Bu
öğrenme alanları ve kapsamları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Fiziksel Hareket: Beden eğitimi, sağlık ve spor derslerinde fiziksel hareket genellikle
ön plana çıkmaktadır. Bu derste, birey yürümeli, koşmalı, sıçramalı, tırmanmalı yani kısaca
hareket etmelidir. Hareket ederek enerjisini anlamlı ve de olumlu bir şekilde kullanmalı, hem
çevresini, hem de kendisini test edip keşfedebilmelidir. Birey, vücut farkındalığı, uzay duyusu
ve obje kontrol hissini geliştirerek kendisi ve çevresiyle olan iletişimini artıracak; kullanılan
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özelliklerin geliştiği ilkesinden de yola çıkarak zorluk derecesi yüksek becerileri kolaylıkla ve
otomatik bir şekilde yaparak özgüven hissini geliştirecektir.
“Fiziksel hareket” öğrenme alanı; tamamen bireyin hareket etmesine dayanan bir
alandır. Ders kapsamında, bireylerin yapacakları tüm harekete dayalı etkinlikler bu alan
çerçevesinde ele alınacaktır. Özellikle, genel yeteneği ve katılımı ön plana alan ders içerikleri
ve etkinlikleri ile

öğrencilerin tümüne ulaşmak amaçlanmaktadır. Ders kapsamında,

bireylerin yapacakları tüm harekete dayalı etkinlikler bu alanda ele alınacaktır.
Sağlıklı Yaşam: Beden eğitimi, sağlık ve spor dersleri, çocukların sadece hareket ettiği
ve sportif branş icra ettiği dersler değildir. Birey, bu ders kapsamında sağlıklı yaşam
alışkanlıkları ile ilgili beceriler de kazanır. Vücudunu her yönüyle sağlıklı kılabilmek için
hareket edecek ve aynı zamanda bununla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da
benimseyecek ve hayatında uygulayacaktır. Ders kapsamında, bireylerin yapacakları tüm
sağlıklı yaşama dayalı faaliyetler bu alanda ele alınacaktır. Değişen sağlık kavramına uygun
olarak bireyler fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyi olma özelliğini kazanacaktır.
Sosyal Yaşam: Beden eğitimi, sağlık ve spor dersleri kapsamında çocuklar, diğer
bireylerle sürekli etkileşim içerisinde bulunurlar. Bu çerçevede sözlü ve sözsüz iletişim
yöntemlerini kullanarak sosyal yaşam öğrenme alanı ile ilgili kazanımlar elde ederler. Birey,
ders esnasında sırasını bekler, arkadaşlarına saygı gösterir, sportmenlik ve olimpizm ruhunu
kazanır, lider olmayı ve lider ile hareket etmeyi öğrenir. Bu süreçte işbirliği becerisi de gelişir.
Tüm bu etkinlikler yoluyla sosyal yaşamına uyum sağlar. Ders kapsamında, bireylerin
yapacakları tüm sosyal yaşama dayalı faaliyetler bu alanda değerlenip değerlendirilecektir.
Kendine saygı, karşısındakine saygı ve oyuna saygı ilkeleri sayesinde duygusal zekâyı
geliştirmek amaçlanmaktadır.
Üniteler
Beden Eğitimi programında temel olarak 6 ünite yer almaktadır. Çizelge 1’de üniteler
ve ünitelerin sınıflara göre dağılımı yer almaktadır.
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Çizelge 1
Ünitelerin Sınıflara Göre Dağılımı
Üniteler
1. Bireysel sporlar
2. Takım Sporları
3. Ritim ve Dans
4. Cimnastik
5. Doğa Sporları
6. Atletizm

1


2


3














4







Sınıflar
5







6







7







8







Her ünite içinde de, o üniteyle ilgili konular yer almaktadır. Bu konulardan bazıları
seçmeli olarak belirtilmiştir. Özellikle, “bireysel sporlar” ünitesinde seçmeli konuların oldukça
fazla olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, okulların kendi olanaklarına göre belirtilen
konulardan birini seçebilme fırsatının sağlanmasıdır. Örneğin, eğer okul içinde ya da
yakınında bir yüzme havuzu varsa, derste yüzme konusu ele alınabilir.
Üniteler ve ünitelerin alınma gerekçeleri aşağıda alt başlıklar altında açıklanmıştır.
Ayrıca ünitelerle ilgili içeriğin sınıflara göre dağılımları, ilgili çizelgelerde verilmiştir.
Bireysel Sporlar: Okul dönemi boyunca çocukların yaşlarına ve gelişim evrelerine
uygun olarak bireysel sporların içerisinde yer alan temel hareketleri denemeleri ve
geliştirmeleri çok yönlü kas gelişimleri için büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle, çocukların
yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde doğru duruş alışkanlıkları ve dengeli fiziksel gelişimleri
için tek yönlü ve aynı kas gruplarını yıpratan beceriler yerine tüm vücudu etkin bir şekilde
kullanmaya teşvik eden çok yönlü becerileri uygulaması gerekir. Fiziksel gelişimi içerisinde
kuvvetli kas yapısının gelişiminin yanı sıra özellikle kalp dolaşım sağlığının gelişimi açısından
son derece önemli olan bireysel sporların en önemli olumlu etkilerinden bir tanesi çocukların
benlik gelişimi üzerindedir. Duyuşsal özelliklerin içerisinde yer alan özgüven, öz yeterlilik ve
bir şeyleri yapabiliyor olmanın verdiği başarı duyusu sayesinde öğrenciler beden eğitimi ve
spor alanında edindikleri yaşantılar yardımıyla diğer derslerde de bu özgüveni
oluşturabilirler.
Bireysel sporlar içerisinde yer alan etkinliklerin çoğu çağdaş beden eğitimi, sağlık ve
spor programlarında yer alan ve bilinirliği ile uygulanabilirlik özellikleri dikkate alınarak
seçilmiş ve bu konuda spor dalının olanakları dikkate alınmıştır. Bireysel spor dalları
sayesinde öğrenciler güncel spor organizasyonlarını (Olimpiyatlar, şampiyonalar, ligler) takip
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ederken sahada uygulayıcıların ne hissettiklerini anlayabilir ve daha bilinçli olarak bu spor
dallarını izleyerek yorumlayabilirler. (Örnek: Atletizm, bisiklet, tenis).
Çizelge 2
Bireysel Sporlar İle İlgili Konuların Sınıflara Göre Dağılımı
Ünite 1:
Sınıflar
Bireysel Sporlar
1
2
3
4
5
Badminton
X
X
Eskrim
Güreş
Judo
Masa Tenisi
S
S
Okçuluk
Satranç
X
X
Taekwando
Tenis
S
Yüzme
S
S
S
Bisiklet
X
X
X: Zorunlu S: Seçmeli

6
S
X

7

8
S

X
S
S

S
S

S

S
S

Takım Sporları: Beden eğitimi, sağlık ve spor dersi işbirliğini, takım çalışmasını ve
sorumluluğu geliştiren pek çok etkinliği bünyesinde barındıran çok yönlü bir ders özelliği
taşımaktadır. Bu nedenle, bu özellikleri geliştirmeye katkıda bulunabilen, dünyada bilinirliliği
yüksek takım sporları çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında zihinsel ve duyuşsal
gelişimlerini de olumlu etkiler. Takım sporları içerisinde karmaşık, kendiliğinden otomatik
uygulanan ve oyun formunda pek çok fiziksel beceri yer almaktadır. Çocuklara, yaşlarına ve
gelişim evrelerine uygun olarak temel teknikleri kazandırmak, onların bu teknikleri özgürce
ve etkin katılım sayesinde ilgili spor etkinliğini yaparken uygulayabilmelerine olanak sağlar.
Takım sporlarının rekabete dayalı yapısını öne çıkarmaktansa; özellikle teknik becerilerin
doğru formatta kazandırılmasını amaçlamak ve ders planını ona göre hazırlamak tercih
edilmelidir. Bu amaçla ders içerisinde takımlar oluşturulurken fiziksel yapı ve hazır
bulunuşluk seviyesi dikkate alınarak dengeli takımlar oluşturulmalı ve tüm öğrencilerin
katılımını sağlayacak alıştırmalar düzeneği tercih edilmelidir. Takım sporlarının teknik
becerileri tanıtma veya uygulama esnasında öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak
oyun kurallarında uyarlama yapılabilir (Basketbol pota çemberinin seviyesini indirilmesi,
futbolda saha ölçülerinin oransal olarak küçültülmesi gibi).
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Bu ünite sayesinde öğrenciler dersin dışında kalan diğer serbest saatlerinde
kazandıkları bu becerileri kullanarak takım sporlarını yapabilir ve bu becerileri daha üst
düzeyde geliştirebilir.
Çizelge 3
Takım Sporları İle İlgili Konuların Sınıflara Göre Dağılımı
Ünite 2:
Sınıflar
Takım Sporları
1
2
3
4
5
Basketbol
X
Futbol
X
Futsal
X
Voleybol
X
Hentbol
X
X: Zorunlu S: Seçmeli

6
X
X

7

8
X

X
X
X

X

Ritim ve Dans: Beden eğitimi, sağlık ve spor dersinin öğrencilere kazandırmayı
amaçladığı en önemli özelliklerden bir tanesi beden farkındalığı ve ritim duyusudur. Bu
anlamda çocukların severek, coşkuyla ve zorluk derecesi karmaşık dans becerilerini
uygulayabilmesi yaşam boyu hareket ve sosyal yaşama uyum konusunda son derece olumlu
katkıları olacaktır. Dans etmek çocukların kendilerini ifade etmelerini, grup içerisinde
senkronize hareket edebilmelerini ve duygusal rahatlama özelliklerini geliştiren keyifli bir
etkinliktir. Bu ünite sayesinde öğrenciler Beden eğitimi, sağlık ve spor dersine karşı olumlu
tutum sergileyebilir ve kazanılan bu beceriler çocukların özgüven oluşturabilmelerine
yarayan etkinliklerde pekiştirilebilir. Müzik ve dans günümüzde pek çok çağdaş eğitim
programında yer alan popüler bir etkinlik olma özelliği taşımaktadır. Öğrencilerin birbirleriyle
olan iletişimini sözlü ve sözsüz olarak sağlamalarına olanak vermesinin yanı sıra özellikle
duyuşsal ve zihinsel alanda olumlu etkileri bulunmaktadır.
Çizelge 4
Ritim ve Dans İle İlgili Konuların Sınıflara Göre Dağılımı
Ünite 3:
Sınıflar
Ritim ve Dans
1
2
3
4
5
Temel Duruş ve Ritim
X
X
X
X
X
Eğitimi
Müzik ve Bedenin
X
X
X
X
X
Birleşmesi
(Doğaçlama)
Dans Koreografisi
X
X
Ritmik Dans
X
X
X
X
X
Zaman ve Alan
X
X
X
X
Kullanımı

6
X

7
X

8
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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X: Zorunlu

S: Seçmeli

Cimnastik: Cimnastik tüm çocukların yaşam boyu ihtiyaçları olan fiziksel gelişimleri
içerisinde denge, kuvvet, esneklik, çeviklik, dayanıklılık ve hareket kontrol becerileri
barındıran temel bir spor dalı olma özelliğindedir. Bu anlamda, diğer spor dallarının da temel
hareketlerini barındıran cimnastik becerileri çok erken yaşlardan itibaren uygulamaya
alınabilir ve tüm eğitim yaşamı boyunca düzenli olarak tekrarlanabilir. Öğrencilerin kendi
vücut ağırlıkları ile yapılabilmesinin yanı sıra aletli olarak da uygulanan cimastik ünitesi
içerisinde ritmik, aerobik, akrobatik vb olmak üzere pek çok alt grup yer almaktadır. Bu
nedenle, cimnastik tek bir branş olmanın yanı sıra bir grup spor branşının üst grubu olma
niteliği taşımaktadır. Cimnastik, sadece fiziksel özellikleri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda
zihin ve vücut simetrisini sağlayan en önemli dengeleyici ve konsantrasyon kapasitesini
geliştirici bir dizi becerileri bünyesinde barındırmaktadır. Bu anlamda, hem kapalı alanda,
hem de açık havada çocukların zevk alarak katılım gösterebilecekleri eğlenceli bir fiziksel
hareket etkinliğidir.
Çizelge 5
Cimnastik İle İlgili Konuların Sınıflara Göre Dağılımı
Ünite 4:
Cimnastik
1
2
3
Temel Cimnastik
x
X
X
Duruşları
Yer Cimnastiği
X
Düzen alıştırmaları
X
X: Zorunlu S: Seçmeli

Sınıflar
4
5
X

6
X

7
X

8
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Doğa Sporları: Doğa sporları pek çok farklı fiziksel etkinliği bünyesinde barındıran ve
öğrencilerin liderlik, lideri takip edebilmek, karar verme, özgüven, doğayla uyum sağlama,
işbirliği, sorumluluk alma ve problem çözme becerileri özelliklerini kazanabildikleri çok yönlü
bir etkinliktir. Genel yeteneği kullanarak öğrencilerin tamamının dahil olabilmesine olanak
veren doğa sporları sayesinde öğrenciler okulun ve çevrenin olanaklarından faydalanarak
deneyim yaşayabilirler.
Psikolojik yönden olumlu katkılarının yanında fiziksel dayanıklılığı ve kuvveti
geliştirebilen yürüme, yön bulma, kampçılık ve dağcılık gibi etkinlikleri sayesinde öğrenciler
hem devinişsel hem de duyuşsal yönlerini geliştirme imkanı bulabilirler. Özellikle, ülkemizin
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pek çok doğal güzelliklerinin ve olanaklarını değerlendirmeye uygun olması bu ünitenin
önemini daha da artırmaktadır.

Çizelge 6
Doğa Sporları İle İlgili Konuların Sınıflara Göre Dağılımı
Ünite 5:
Sınıflar
Doğa Sporları
1
2
3
4
5
Yürüyüş
X
X
X
Kampçılık
X
X
Dağcılık
Yön Bulma Orientiring
X
X
Bisiklet
S
Tırmanma
Oltayla Balık Tutma
Doğada Temel İlk
Yardım
Hayatta Kalma
X
Yöntemleri
X: Zorunlu S: Seçmeli

6

7

8

X

X

X
S
S
X

X

Atletizm: Atletizm tüm insanların yaşam boyu gündelik ve spora özel fiziksel
aktivitelerini uygulayabilmek için kullandıkları temek hareket kalıplarını bünyesinde
barındıran ve bu becerilerin yer aldığı pek çok diğer spor branşı için bir ön hazırlık görevi
üstlenen çok yönlü bir spor olma özelliği taşımaktadır. Çok uzun bir tarihsel geçmişe dayanan
atletizm spor kültürünün oluşmasında büyük etkiler bırakan olimpiyatların da temel spor
branşı olma özelliğini taşımaktadır. İçerisinde koşma, engel geçme, sıçrama, atma ve atlama
gibi temel hareketlerin yoğun olarak yer aldığı atletizmde bireysel dalların yanı sıra takım
olarak hareket etmeyi gerektiren pek çok hareket formu bulunmaktadır. Özellikle,
öğrencilerin olimpiyat ruhunu anlayabilmek ve bu ilkeleri içselleştirerek yaşamlarında
kullanabilmeleri için atletizm ile ilgili becerileri kazanmaları ve bu becerileri diğer fiziksel
etkinliklerle bütünleştirmeleri gerekmektedir.
Çizelge 7
Atletizm İle İlgili Konuların Sınıflara Göre Dağılımı
Ünite 6:
Atletizm
1
2
3
Kısa Mesafe Koşular
Orta Mesafe Koşular

Sınıflar
4
5
X
X
X

6
X
X

7

8
X
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Engelli Koşular
Bayrak Koşuları
Fırlatma Topu Atma
Gülle Atma
Cirit Atma
Uzun Atlama
Yüksek Atlama

X
X
X
X
X
X
X

X
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Sınıf : 1
Ünite:1 Bireysel Sporlar
1Ü

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

YÜZM
1. Yüzme ile ilgili kullanılan ekipmanı
bilir.

1. Ayak tahtası, bacak yüzdürücü, yüzücü

2. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine

2.

uyar.

Bireysel
Sporlar

3. Havuz kurallarını bilir.

3.

4. Suya uyum çalışmalarını yapar.
5. Nefes alma-verme çalışmalarını
uygular.

4.

6. Suda göz açma çalışmalarını yapar.
7. Tekniğe uygun su üzerinde kalma
çalışmalarını uygular.

8. Suda kayma çalışmalarını uygular.
9. Havuz kenarında ayak vuruşu
çalışmalarını tekniğe uygun yapar.

10. Suda desteksiz ilerleme çalışmalarını
uygular.

11. Su içinde kol çekme çalışmalarını

5.

gözlüğü, ayak paleti, şinorkel, burun
mandalı ve kulak tıkacı ve el paletini
öğrencilerin tanıması istenir.
Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesi üzerinde
durulur.
Öğrencilerden
havuz
kenarında
koşmamaları, havuza girmeden önce duş
almaları ve bone takmaları istenmelidir.
Derin havuzda ve çırpınma havuzunda,
malzemeli ve malzemesiz olarak yüzme
bilmeyenlerin su korkularını gidermek ve
suya alışmalarını sağlamak amacı ile
yapılan suya uyum çalışmaları öğrenim
basamaklamalarının
ilk
aşamasıdır.
Öğrencilerin duş alırken gözlerini açık
tutması, havuz kenarına oturarak ayaklarını
çırpması, eline havuz suyu alarak yüzünü
yıkaması, avucuna aldığı suya üflemesi ve
yanındaki arkadaşını ıslatması gibi suya
uyum çalışmaları yapması istenir.
Yüzme sporunda doğru nefes alışverişi
yapmak, hızımızı artıran ve doğru şekilde
yüzmemizi kolaylaştıran en önemli

Temel kavramlar

Beceriler

Ayak tahtası (1,
10)

Okuryazarlık (1,3)

Yüzücü gözlüğü (1)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (2)

Ayak paleti (1)
Şinorkel (1)
Burun mandalı(1)
Kulak tıkacı (1)
El paleti(1)
Mantar duruşu (7)
Deniz anası duruşu
(7)
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tekniğe uygun gösterir.

12. Serbest yüzme tekniğinde kol ayak
koordinasyonunu uygular.
13. Yüzmeye özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.

etkenlerden birisidir. efes alma işlemi, baş
suyun üzerinde, nefes verme işlemi ise baş
suyun içinde iken yapılır. Aşamalı olarak
öğrencilerin suya dışardan üflemesi, ağzını
suya sokarak üflemesi, ağzını burnunu suya
sokarak üflemesi, tüm yüzünü suya sokarak
ağız ve burnundan üflemesi, suya konulan
masa
tenisi
topunu
üfleyerek
uzaklaştırması istenmelidir.
6. Su altında göz açmak suda ulaşacağımız
mesafeyi, yarıştığımız rakibi ve süreyi
görmek, yönümüzde doğru ilerlemek için
önemlidir.
Öğrencilerin
su
dışına
çıkıldığında gözlerindeki suyu elleri ile
değil, gözlerini sıkıp açarak silmeleri
gerektiği söylenmelidir. Öğrencilerin havuz
dibine atılmış olan oyuncağı alması ve
başını su içine koyarak parmaklar ile
gösterilmiş sayıları söylemesi istenir.
7. Yüzme öğreniminde ileriki aşamaların
yapılabilmesi için öncelikle su üzerinde
kalabilmeyi öğrenmek gerekir. Öğrencilerin
ciğerlerine iyice hava doldurarak su
üzerinde kalması ve öğretmen yardımı ile su
üzerinde uzanması istenmelidir. Ayak
tahtası yardımı ile sırtüstü ve yüzüstü
hareketsiz
kalma
egzersizleri
yaptırılmalıdır. Buna ek olarak mantar
duruşu ve deniz anası duruşu da yapması
istenmelidir.
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8. Öğrenciler suda desteksiz ilerler. Havuz
kenarındaki duvarı iterek belli bir mesafeyi
sırtüstü, yüzüstü gitmesi istenir.
9. Öğrencilerin öncelikle su dışında ayak
vuruşu çalışması yapması istenir. Bu
aktiviteler için havuz kenarına sırtüstü ve
yüzüstü uzanarak su içinde bacak vuruşu
yapılmalıdır. Ardından ayak tahtası ile ayak
vuruşu yaparak suda ilerlemesi istenir.
10. Yüzme stili tekniklerinin öğrenilebilmesi için
öncelikle suda ilerlemenin yapılabilmesi
gerekir. Ayak tahtası (kickboard) kullanarak
ayak vurarak ilerlemesi öğrencilerden
istenir.
11. Öğrencilerin havuz kenarını tutarak serbest
kol çekme hareketini yapması istenir.
Öğrencilerin kaba formunda kol-ayak
koordinasyonunu uygulaması istenir.
13. Karada ve su içinde ısınma ve soğuma
hareketleri yaptırılmalıdır. Öğrenciler dersin
ilk ısınma evresinde genel ve özel ısınma
egzersizlerini uygulamalıdır. Parmaklar,
omuz, boyun, sırt, oblik bölgesi, bacak
açma germe yapabilir. Son evrede ise,
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılmalıdır. Öğrencilerin bu
alıştırmaları her derste uygulaması ve bunu
alışkanlık haline getirmesi özendirilmelidir.
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Sınıf : 1
Ünite:1 Bireysel Sporlar
1 Ü TE

Öğrenme Çıktıları
MASA

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

S

1. Masa Tenisi ile ilgili başlıca kavramları
açıklar.
2. Masa tenisi müsabaka kurallarını bilir.
3. Bir setin kaç sayıdan oluştuğunu
belirtir.
Bireysel
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
Sporlar
uyar
5. Masa tenisinin sağlığa olan olumlu
katkılarını açıklar.
6. Alıştırmalar
sonrasında
olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
7. Masa tenisi sporunda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
8. Tokalaşma (shake hands) raket tutuş
şeklini bilir.
9. Tekniğe uygun tokalaşma (shake
hands) raket tutuş şeklini uygular.
10. Forehand raket tutuş şeklini bilir.
11. Tekniğe uygun forehand raket tutuş

1- Masa tenisi temel tekniklerinin isimleri ile
ilgili
kavramlar
üzerinden
durulur.
Açıklanması istenir.
2- Temel oyun kurallarından sayı kazanma
durumu, doğru servis atma ve karşılama ve
rakibin serbest elinin masa yüzeyine
dokunması ihlali ile ilgili kuralların öğrenci
tarafından bilinmesi istenir.
4. Öğrencilerden
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesi istenmelidir.
5. Spor yaptığında ve masa tenisi oynadığı
zaman kaslarının, süratinin ve kilosunun
nasıl değişikliğe uğradığını öğrencilerin farklı
örnekler vererek açıklaması istenir.
6. Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse
diğer takımdan olsun iyi performans
gösteren ve doğru teknikleri kullanan
arkadaşlarını kutlaması özendirilmelidir.
7. Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel
ve özel ısınma egzersizlerini uygulamalıdır.
Parmaklar, omuz, boyun, sırt, oblik bölgesi,
bacak açma germe yapabilir. Son evrede ise
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılmalıdır. Öğrencilerin bu
alıştırmaları her derste uygulaması ve bunu

Shake hands
(7,8,9,)

Okuryazarlık
(1,2,3,7,9)

Forehand (9,10)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik(3,5)
Girişimcilik (6,8)
İşbirliği(5)
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şeklini uygular.
12. Masa tenisinde forehand ve backhand
top zıplatma arasındaki farkları
açıklar.
13. Masa tenisinde forehand ve backhand
top zıplatmayı istenilen nitelikte yapar.

alışkanlık haline getirmesi özendirilmelidir.
8-11. Öğrencilere shake hands raket tutuş şekli ve
tokalaşma tutuş şekli ile benzerliği örneklerle
gösterilmelidir. Uygun tutuş şekli olan
tokalaşma
(shake
hands)
tekniğini
kullanarak öğrencinin topa vurması ve
forehand raket tutuş şeklini örneğe bağlı
kalarak göstermesi beklenir.
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Sınıf : 1
Ünite :1 Bireysel Sporlar
Ü

1

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

SA RA Ç
1- Satranç taşlarının adlarını bilir.
2- Satranç taşlarının hareket
alanlarını açıklar.
3- Temel Satranç müsabaka
kurallarını kavrar.
4- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
Bireysel
Sporlar

5- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
6- Satranç saatini kuralına uygun
kullanır.
7- Satranç oynarken taşları kuralına
uygun hareket ettirir.

1- Öğrencinin dikkati çekilerek kale, at, fil, vezir,
şah ve piyon taşlarını resimlerle göstererek
öğrenmesi sağlanmalıdır.
2- Fil, çapraz gider aynı renk karelere hareket
eder. At, L şeklinde hareket eder. Kale, her
yöne düz vezir ise her yöne düz ve capraz,
piyonun açılışta iki kutu sonra tek tek hareket
ettiğini öğrencinin açıklaması istenir.
3- Öğrenciler temel açılışları uygular. Beyaz
taşların ilk hamle hakkına sahip olduğu
söylenmelidir.
Öğrencilerin
takım
müsabakalarının kaç kişi ile oynandığını
bilinmesi gerekir. Öğrencilere
satranç
oyununun tek kişi ile oynandığı açıklanmalıdır.
4- Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir şekilde
katılımcılık göstermesi üzerinde durulur. Satranç
sporunda
arka
arkaya
iki
hamle
yapılamayacağını bilmesi istenir.
5- Öğrenciler iyi performans gösteren ve doğru
hamleleri kullanan arkadaşlarını kutlamaya
özendirilir.
6-7. Öğrencilerin oyun esnasında satranç saatini
nasıl kullanacağı ve taşların hareket alanlarını

Fil (1,2,7)
Şah (1,2,7)
At(1,2,7)
Kale(1,2,7)
Vezir(1,2,7)
Piyon(1,2,7)

Okuryazarlık
(1,2,,3)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik(4,5)
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kuralına uygun kullanmasını bilmesi ilk etapta
yeterlidir. Etkili bir hamle olmasından daha
önemli olan taşların kuralına uygun hareket
ettirilmesidir.
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Sınıf : 1
Ünite 3: Ritim ve Dans
Ü

3
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Ritim ve Dans

Ritim ve Dans

1. Ritmi algılar.
2. Temel dans tekniklerini tanır.
3. Ritmik ve ritmik olmayan modelleri
tanır.
4. Yürüme, koşma gibi lokomotor beceri
hareketlerini istenilen nitelikte ve
yeterlilikte yapar.
5. Sıçrama, atlama gibi lokomotor beceri
hareketlerini istenilen nitelikte ve
yeterlilikte yapar.
6. Hareketle ilgili vücut bölümlerini
sıralar.
7. Öğretmen eşliğinde temel dans
tekniklerini uygular.
8. Temel dans tekniklerini kendi
kendine yapar.
9. Yaratıcılık becerisini kullanarak
ritme uygun hareket eder.

1-2.

Öğrencilere dans ve ritmik hareketlerin
vücuttaki etkilerini açıklarken sağa, sola,
geriye oturma kalkma gibi eylemler
uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin
en az hata ile uygulamalar yapabilmesi
için gerekli egzersizler müzik ve/veya
komut eşliğinde pekiştirmeler yapması
sağlanır.

3. Öğretmen tarafından verilen ritmik olan ve
ritmik olmayan vuruş örnekleri ( el çırpma,
vücudun bir bölümüne vurma) öğrenci
tarafından tekrar edilir.
4-5. Öğrencilerden lokomotor veya lokomotor
olmayan hareketleri (aşağı, yukarı, öne,
arkaya, yanlara) yapması istenir.
6-

ota, vuruş, ölçü, nota birimleri ve tempoyu
yaparak gösterir. Öğretmenin arkasında
sıralanan öğrenciler söylenen vücut
parçasına ellerini koyarlar. Hızı artırılabilir.
Gözler kapatılarak yaptırılabilir. Sürekli

Ritmik (3)

Okuryazarlık (1,2,,3)

Ritmik olmayan(3)
Lokomotor (4)
Lokomotor olmayan
(4)
Ritim(1)
Not(6)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik(7)
Girişimcilik (6,7,8)
İşbirliği (6)
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tekrar ve şarkılar alıştırmaları
kuvvetlendirmek için kullanılır. Parçaların
birbiri ile ilgisi üzerinde durulur.
7-Ritim eğitimi ve dans öğretimi yapılırken
öğrenci yapılan hareketi taklit ederek
ritme ayak uydurur.
8-Öğrenci verilen ritme uygun olarak hareketi
kendi kendine yapar. Grup halinde bu
uygulamanın
yapılması
öğrencinin
motivasyonunu artıracaktır.
9-Alıştırmalar
esnasında
öğrencilerin
hareketleri pekiştirebilmesi için oyun
formatında yaratıcılık becerileri kullanarak
hareketleri geliştirmeleri sağlanır. Örneğin,
öğrencilerden elma kurdu dansı ile el, kol
ve ayak hareketlerini yapması istenir.
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Sınıf : 1
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite 4

Öğrenme Çıktıları
1. Cimnastik ile ilgili
kavramları açıklar.

Açıklamalar
başlıca

2. Cimnastiğin beden gelişimi ve
sağlık
açısından
yararlarını
kavrar.
3. Temel cimnastik duruşlarını bilir.

4.

Alıştırmalar esnasında
düzenine uyar.

5. Cimnastiğe özel ısınma
soğuma hareketlerini yapar.

1. Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda
yer alan temel kavramlar üzerinde
durulur. Öğrencilerden bu terimlerle ilgili
örnekler vermesi istenir.

6. Bacaklar kapalı - açık ayakta
duruş hareketini yapar.
7. Temel çömelik duruş hareketini
gösterir.
8. Dört ayak duruşunu uygular.
9. Diz üstü duruş - oturuş yapar
10. Bank-ters
bank
duruşunu
gösterir.
11. Temel cephe duruşlarını yapar.
12. Temel uzun oturuş hareketini
uygular.
13. Bacaklar bükülü oturuş
hareketini gösterir.
14. Çakı duruşunu yapar.

Isınma (5)

Çömelik duruş (7)

2. Cimnastik sporunun fiziksel, zihinsel,
duyuşsal ve sosyal sağlık gelişimine
ilişkin faydaları üzerinde durulur.

Diz üstü duruş (9)

4. Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılım göstermesi
üzerinde
durulur.
5. Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
genel ve özel ısınma egzersizlerini
uygulamalıdır. Parmaklar, omuz, boyun,
sırt, oblik bölgesi, bacak açma germe
yapabilir. Son evrede ise rahatlamaya
yönelik germe ve esnetme egzersizleri
kullanılmalıdır.
Öğrencilerin
bu
alıştırmaları her derste uygulaması ve
bunu
alışkanlık
haline
getirmesi
özendirilmelidir.

Çakı duruşu (14)

6-16. Cimnastik etkinlikleri içerisinde yer alan
bacaklar kapalı - açık ayakta duruş,
temel çömelik duruş, dört ayak duruş,

Beceriler

Okuryazarlık (1,2,3)

Oturuşlar (9, 12,13,15)

Dört ayak duruşu (8)

sıra

ve

Temel kavramlar

Bank-ters bank
duruşu(10)

Kişisel Sosyal Yetkinlik (4,
17)
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15. Temel bağdaş oturuş hareketini
uygular.
16. Temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış
hareketlerini gösterir.
17. Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
18. Uyku ve dinlenmenin büyümeye
olan olumlu etkisini açıklar.
19. Oyunlarda
ve
etkinliklerde
sorumluluk alır.

diz üstü oturuş-duruş, bank-ters bank
duruş, temel cephe duruşları, temel uzun
oturuş, bacaklar bükülü oturuş, çakı
duruşu, temel bağdaş, temel sırt üstüyüzüstü-yan yatış hareketleri gösterilir
ve öğrencilere bu hareketler yaptırılır.
17. Öğrencilerden özellikle sıçrama, düşme
ve
denge
ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamaya özen göstermeleri ve
bu süreçte arkadaşlarını da korumaları
istenir.
18. Fiziksel ve ruhsal gelişime büyük etkisi
bulunan uyku ve dinlenmenin olumlu
etkileri ile ilgili çalışmalara yer verilir.
19. Öğrencilerin çeşitli oyunlar sayesinde
işbirliği, yaratıcılık ve kendine güven
duygusunu
geliştirmeye
yönelik
alıştırmaları uygulaması istenir.
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Sınıf :1
Ünite :5 Doğa Sporları
Ünite 5

Öğrenme Çıktıları
A. Yürüyüş
1- Belirli ekipman
çevrede yürür.

yardımıyla doğal

2- Doğa yürüyüşünün özelliklerini bilir.
3- Yürüyüş düzeni alır.
4- Doğa yürüyüşünde uygulanacak
temel kuralları açıklar.
5- Doğal engelleri geçebilme ile ilgili
dikkat edilecek hususları açıklar.
6- Doğa yürüyüşünde alınacak güvenlik
önlemlerini bilir.
7- Doğada karşısına çıkabilecek doğal
engelleri geçer.
8- Hava ve iklim koşullarına göre
uygun kıyafet seçer.
9- Çevre sağlığını tehdit eden sorunlara
duyarlılık gösterir .

Açıklamalar

1- 2. Derse ilişkin yürüme etkinlikleri okul
dışında ya da okul bahçesinde olabilir.
Okul dışı organizasyonlar için gerekli
izinler alınıp, ulaşım sağlanmalıdır.
Öğrencilerden yaşına uygun mesafede
yol yürümeleri istenir. Yürüyüş ile ilgili
bilgiler aktarılır. Belirli ekipman olarak,
öğrencilerin sırt çantası, yürüyüşe uygun
kıyafet, ayakkabı, suluk ve isteğe göre
katlanabilir
kamp
sandalyesi
belirlenmelidir.
Yürüyüş
yapmanın
önemi, doğada yapılan yürüyüşlerin
özellikleri, normal yürümeden farklarının
ortaya konulması istenir.
3- Öğrencilere yürümeye başlamadan önce
yürüyüş
düzeni
aldırılır.
Yürüyüş
düzeninin neden önemli olduğu açıklanır.
4- Doğa yürüyüşünde önemli birkaç temel
kural belirtilir ve öğrencilerin bu kuralları
kavramaları sağlanır.
5- Doğa yürüyüşlerinde yürüyüş yapılan
ortam ve öğrenci düzeyi gözönüne
alınarak, öğrencilerin uygun engellerden
geçmeleri sağlanabilir. Gerekirse okul
ortamında öğrencilerin benzer yapay
engellerden geçmeleri sağlanır.

Temel kavramlar

Yürüyüş düzeni(3)

Beceriler

Okuryazarlık (2,4,5,6)

Doğal engeller(7)
Ekipman(1)

Girişimcilik(7)

Kamp sandalyesi
(1)

Kişisel Sosyal Yetkinlik

Suluk (1)

(3,7)
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6- Öğrencilere yürüyüş sırasında alınması
gereken güvenlik önlemleri açıklanır.
Ormanlık ve dağlık arazide yapılan doğa
yürüyüşlerinde, öğrencilerin karşılarına
çıkabilecek doğal engelleri (çalılık, taşlık
alanlar, nehir göl ve akarsular gibi) nasıl
geçebilecekleri
konusu
öğrencilerle
birlikte tartışılır.
9-Çevre sorunlarına duyarlılığı artırmaya
yönelik etkinlikler sayesinde öğrencilerin
tüm
yaşamları
boyunca
kullanabilecekleri çevre sağlığını koruyan
becerilerin kazandırılması sağlanır.
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Birinci Sınıf Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki lişki

1 SI IF: Ü

1 B R YS L SPORLAR

Sınıf /
Ünite

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları
1
YÜZM
1-Yüzme ile ilgili kullanılan ekipmanı bilir.
2- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
3-Havuz kurallarını bilir.
4-Suya uyum çalışmalarını yapar.
5-Nefes alma-verme çalışmalarını uygular.
6-Suda göz açma çalışmalarını yapar.
7- Tekniğe uygun suda durma çalışmalarını uygular.
8-Suda kayma çalışmalarını uygular.
9-Havuz kenarında ayak vuruşu çalışmalarını tekniğe uygun yapar.
10-Suda desteksiz ilerleme çalışmalarını uygular.

11-Su içinde kol çekme çalışmalarını tekniğe uygun gösterir.
12-Serbest yüzme tekniğinde kol ayak koordinasyonunu uygular.
13- Yüzmeye özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

7

8

9

4
3
4
2
2
4
2
2

5
5
5
5
4
4
5
3
3
5

1

2
3
2
1
1
3

3

4
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1 B R YS L SPORLAR

Sınıf/
Ünite

1 SI IF: Ü
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Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları
1
MASA
S
1. Masa Tenisi ile ilgili başlıca kavramları açıklar.
2. Temel Masa Tenisi müsabaka kurallarını bilir.
3. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
4. Masa Tenisinin sağlığa olan olumlu katkılarını açıklar.
5. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
6. Masa tenisi sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
7. Tokalaşma (shake hands) raket tutuş şeklini bilir.
8. Tekniğe uygun tokalaşma (shake hands) raket tutuş şeklini uygular.
9. Forehand raket tutuş şeklini bilir.
10. Tekniğe uygun forehand raket tutuş şeklini uygular.

2

4

5

6

7

8

9

4
4
4

3

4

5

5

2
5

4
5
4
5

11. Tekniğe uygun forehand raket tutuş şeklini uygular.

5

12. Masa tenisinde forehand ve backhand top zıplatma arasındaki farkları açıklar.

5

13. Masa tenisinde forehand ve backhand top zıplatmayı istenilen nitelikte yapar.

5

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

3

3

3
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Ders Öğretim Programı Çıktıları

Sınıf/
Ünite

Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1 SI IF: Ü
B R YS L SPORLAR

SA RA Ç
1-Satranç taşlarının adlarını bilir.
2- Satranç taşlarının hareket alanlarını açıklar.
3-Temel Satranç müsabaka kurallarını kavrar.
4- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
5- Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
6- Satranç saatini kuralına uygun kullanır.
7- Satranç oynarken taşları kuralına uygun hareket ettirir.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5
4
3
5
5
5

5
5

4
5
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Ders Öğretim Programı Çıktıları

3 R

M V DA S

Sınıf/
Ünite

1 SI IF: Ü
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Öğrenme Çıktıları
1
R
1.
2.
3.
4.

M V DA S
Ritmi algılar.
Temel dans tekniklerini tanır.
Ritmik ve ritmik olmayan modelleri tanır.
Yürüme, koşma gibi lokomotor beceri hareketlerini istenilen nitelikte ve yeterlilikte
yapar.
5. Sıçrama, atlama gibi lokomotor beceri hareketlerini istenilen nitelikte ve yeterlilikte
yapar.

6. Hareketle ilgili vücut bölümlerini sıralar.
7.
8.
9.

Öğretmen eşliğinde temel dans tekniklerini uygular.
Temel dans tekniklerini kendi kendine yapar.
Yaratıcılık becerisini kullanarak ritme uygun hareket eder.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

4
4
4
5
5
4
1

4
5

1

5

2
3

3

7

8

9
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1 SI IF: Ü

4 C M AS

Sınıf/
Ünite

53

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları
1
C M AS
1. Cimnastik ile ilgili başlıca kavramları açıklar.
2. Cimnastiğin beden gelişimi ve sağlık açısından yararlarını kavrar.
3. Temel cimnastik duruşlarını bilir.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
5. Cimnastiğe özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
6. Bacaklar kapalı - açık ayakta duruş hareketini yapar.
7. Temel çömelik duruş hareketini gösterir.
8. Dört ayak duruşunu uygular.
9. Diz üstü duruş - oturuş yapar
10. Bank-ters bank duruşunu gösterir.
11. Temel cephe duruşlarını yapar.
12. Temel uzun oturuş hareketini uygular.

13. Bacaklar bükülü oturuş hareketini gösterir.
14. Çakı duruşunu yapar.
15. Temel bağdaş oturuş hareketini uygular.
16. Temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış hareketlerini gösterir.
17. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
18. Uyku ve dinlenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
19. Oyunlarda ve etkinliklerde sorumluluk alır.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5

5

6

7

8

9

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3

3

4

4

5

5

4
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Ders Öğretim Programı Çıktıları

5 DOĞA SPORLARI

Sınıf/
Ünite

1 SI IF: Ü
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Öğrenme Çıktıları
1

2

3

5

3

4

5

6

7

DOĞA SPORLARI
1.
2.
3.
4.
5.

Belirli ekipman yardımıyla doğal çevrede yürür.
Doğa yürüyüşünün özelliklerini bilir.
Yürüyüş düzeni alır.
Doğa yürüyüşünde uygulanacak temel kuralları açıklar.
Doğal engelleri geçebilme ile ilgili dikkat edilecek hususları açıklar.

3

4
5

3

4
4

6.
7.
8.
9.

Doğa yürüyüşünde alınacak güvenlik önlemlerini bilir.
Doğada karşısına çıkabilecek doğal engelleri geçer.
Hava ve iklim koşullarına göre uygun kıyafet seçer
Çevre sağlığını tehdit eden sorunlara duyarlılık gösterir.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

4
3

5
5

3
3
5

8

9
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İKİNCİ SINIF
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Sınıf :2
Ünite:1
Ü

1

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

BS L
1- Bisikletle
ilgili temel kavramları
açıklar.
2- Tay tay bisiklet ve kay kay bisiklet
hareketleri ile dengesini sağlar.
3- Pedale basarak ilk hareketi uygular.
4- Bisiklet kullanmayı kurallara uygun İlk
sürüş denemesini uygular.
5- Bisiklet ile hareket halindeyken yön
değiştirir.
6- Bisiklet ile hareket halindeyken ayakta
sürüş yapar.
7- Bisiklet sürüşünü grup içinde uygular.
8- Bisiklet branşında özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
9- Alıştırmalar
sonrasında
olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.

1-

1- Bisiklet ekipmanı olan fren, tekerlek, vites,
amortisör, pedal, sele, aksesuarlar (kask,
eldiven, far, gözlük, tayt, forma) parçalarını
göstererek öğrencilerden açıklaması ve ne
işe yaradığını kavraması istenir.
3- Öğrenciler selesi çıkmış bisikletle sol ayakla
yerden iterek ivme verebilir. Pedalin üstüne
çıkarak denge sağlaması istenir.
4- Öğrencilerin pedalı yarıya kadar kaldırarak
tek hamle ile uzun süreli durabilmesi ilk
deneme açısından yeterlidir. Öğrenci yardım
alarak ilk sürüş denemesini gerçekleştirir.
Pedal çevirirken sol ayağını pedalden
kurtarıp frenle beraber koltuktan kalkıp
durmayı yapması istenmelidir.
5- Öğrencilerden yön değiştirme becerilerini
uygularken kurallara uygun işaret vererek
pratik yapması istenir. Öğrencilerden fren
kullanmayı da öğrenerek kesin dönüşler
yapması istenmelidir.
6- Öğrencilerden pedalı çevirmeden ilerleme ve
seleden kurtulup pedal üzerine kalkma

Fren (1)
Tekerlek (1)

Okuryazarlık (1)

Vites (1)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (9)

Amortisör (1)

İşbirliği (9)

Pedal (1)
Sele (1)
Kask (1)
Eldiven (1)
Far (1)
Gözlük (1)
Tay tay bisiklet (2)
Kay kay bisiklet (2)
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alıştırmaları yapması istenir.
7- Öğrencilerden tek sıra ve çift sıra sürüş
teknikleri uyguladıktan sonra aynı anda fren
ve öndekini takip çalışmalarını da
uygulaması beklenir.
8- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel
ve özel ısınma egzersizlerini uygulamalıdır.
Parmaklar, omuz, boyun, sırt, bacak açma
germe
yapabilir.
Son
evrede
ise
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılmalıdır. Öğrencilerin bu
alıştırmaları her derste uygulaması ve bunu
alışkanlık haline getirmesi özendirilmelidir.
9- Öğrencilerin İyi performans gösteren ve
doğru teknikleri kullanan arkadaşlarını
kutlaması özendirilir.
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Sınıf:2
Ünite :1 Bireysel Sporlar

Ü

1

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel
kavramlar

Beceriler

SA RA Ç
1-Satranç taşlarının hareketlerini
kuralına uygun olarak gösterir.
2- Satranç oynarken taşları
kurallarına uygun olarak hareket
ettirir.
3-Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
4-Satrançın temel taktik bilgisini
kavrar.
5-Satrançta açılışları doğru taktikle
uygular.

1- Öğrencilere birinci sınıfta gösterilen satranç
taşlarının hareket alanlarının nasıl olduğu tekrar
açıklanır. Şahın, her yöne tek kare, filin, çapraz
aynı renk karelere hareket ettiği, atın, L şeklinde
hareket ettiği, kalenin, her yöne düz, vezirin ise her
yöne düz ve çapraz, piyonun açılışta 2 kutu sonra
tek tek hareket ettiğini öğrencinin hatırlaması
sağlanır.
2- Öğrencilerin oyun esnasında satranç saatini ve
taşları kuralına uygun kullanması yanında taktiksel
temel hareketleri de yapması üzerinde durulur.
3- Öğrencilerin iyi performans gösteren ve doğru
hamleleri kullanan arkadaşlarını kutlaması
özendirilir.
4-5.

6-Turnuva kazanma kurallarını
açıklar.

Öğrenciler satranç oyununda merkezi korumanın
önemli olduğunu kavramalıdır. Öğrencilerin rock
hareketi ile at ve fili oyuna koyunca şah ve
kalenin nasıl hareket ettiğini bilmesi gerekir. Tek
hamlede matın öğrenilmesi için örneklerle
uygulamalar tekrar edilmelidir. Çoban matını basit

Fil (1)
Şah (1)
At (1)
Kale (1)
Vezir (1)
Piyon (1)
Rock (5,6)

Okur-yazarlık
(4,5,6)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (3 )
İşbirliği (3)
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görsel ve tekrarlar ile öğrencilerin
sağlanır.

kavraması

6. Öğrencilerden tüm maçları kazanırlarsa şampiyon
olabileceklerini bilmeleri beklenir. Bir kez
beraberlik varsa avantaja bakılır. Eşit puanda da
avantaja
bakıldığı
öğrenciler
tarafından
bilinmelidir.
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Sınıf:2
Ünite:1 Bireysel Sporlar
Ü

1

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

YÜZM
1- Yüzme ile ilgili
teknikleri açıklar.

temel

2- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
3- Alıştırmalar
sonrasında
olumlu hareketler gösteren
arkadaşlarını tebrik eder.
4- Yüzme sporuna özel ısınma
ve soğuma egzersizlerini
uygular
5- Suya uyum çalışmalarını
kuralına uygun yapar.
6- Nefes alma-verme
çalışmalarını uygular.
7- Suda
göz
açma
çalışmalarını yapar.
8- Suda durma çalışmalarını
tekniğine uygun yapar.
9- Suda kayma çalışmalarını
tekniğine uygun yapar
10- Su
altındaki
yüzme
hareketlerini kuralına uygun

1- Öğrencilere
yüzme
temel
tekniklerinin isimleri olan serbest,
kurbağalama, sırt, kelebek terimleri
örnekler gösterilerek açıklanır.
2- Öğrencilerin alıştırmalar esnasında
arkadaşlarına saygı duymasına ve
sabırlı bir şekilde katılımcılık
göstermesine dikkat edilmelidir.
3- Öğrencilerin ister kendi takımında,
isterse diğer takımdan olsun iyi
performans gösteren ve doğru
teknikleri kullanan arkadaşlarını
kutlaması özendirilmelidir.
4- Öğrenciler dersin ilk ısınma
evresinde genel ve özel ısınma
egzersizlerini uygulamalıdır. Omuz,
boyun, sırt, oblik bölgesi, bacak
açma germe yapabilir. Son evrede
ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılmalıdır.
Esnetme hareketlerinin suyun
dışında
yapılması
gerektiği
üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin
bu
alıştırmaları
her
derste
uygulaması ve bunu alışkanlık
haline getirmesi özendirilmelidir.

Bone (5)

Okuryazarlık (1)

Suya alışma
(6,7,8,9,10,11,12,13,14,)

Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
(2,3)

Nefes verme (6,8)
Göz açma (6,9)
Suda kayma (6,11)
Suda durma (6,10)
Uyum sağlama (6,12)
Ayak vuruşu (6,14,15,16)
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1112-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

olarak yapar.
Tekniğe uygun ayak vuruşu
çalışmalarını uygular.
Suda desteksiz ilerleme
çalışmalarını kuralına uygun
yapar.
Malzeme kullanmadan su
içinde
kol
çekme
çalışmalarını
tekniğine
uygun olarak yapar.
Serbest yüzme tekniğinde
kol,
ayak
ve
nefes
koordinasyonunu uygular.
Çıkış platformundan suya
dalmayı tekniğine uygun
olarak uygular
Ayak tahtasını kullanarak
suda ilerlemeyi istenilen
nitelikte ve yeterlilikte
yapar.
Kulaç
hareketinin
aşamalarını
istenilen
nitelikte ve yeterlilikte
yapar.
Kulaç atılırken kulaç atılan
taraftan
nefes
almayı
istenilen nitelikte ve sürede
yapar.

5- Öğrencilerin 1. sınıfta uyguladığı
çalışmaları tekrarlayarak; suya
alışma, nefes verme, göz açma,
suda kayma, suda durma, su altı
ortamında uyum sağlama, ayak
vuruşu, suda desteksiz ilerleme
çalışmalarını
tekrar
etmeleri
sağlanmalıdır.
6- Öğrenciler 1. sınıfta uyguladığı
çalışmaları tekrarlayarak; suya
dışardan, ağzını suya sokarak,
ağzını burnunu suya sokarak, tüm
yüzünü suya sokarak ağız ve
burnundan üfleme hareketlerini
tekrar eder. Suya konulan pinpon
topunu üfleyerek uzaklaştırabilir.
7- Öğrenciler 1. sınıfta uyguladığı
çalışmaları tekrarlayarak; havuz
dibine atılmış olan oyuncağı alır.
Başını su içine koyarak parmaklar ile
gösterilmiş sayıları söyler.
8- Öğrenciler 1. sınıfta uyguladığı
çalışmaları
tekrarlayarak;
ciğerlerine iyice hava doldurarak su
üzerinde durur. Öğretmen yardımı
ile su üzerinde uzanabilir. Ayak
tahtası yardımı ile sırt üstü ve
yüzüstü hareketlerini yapar.
9- Öğrenciler suda desteksiz ilerler.
Havuz kenarındaki duvarı iterek belli
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10-

11-

12-

13-

14-

bir mesafeyi sırtüstü, yüzüstü gider.
Öğrenciler yüzme öğretmeninin
havuz içinde tutmuş olduğu
çemberden geçer. Havuz altına
atılmış oyuncakları toplar. Su
dibinde
ayakları
ve
ellerini
kullanarak kalır.
Öğrencilerden su dışında da ayak
vuruşu çalışmaları yapması istenir.
Havuz kenarına oturarak ayak
vuruşu, sırtüstü ve
yüzüstü
uzanarak su içinde bacak vuruşu
yapması istenir. Ardından öğrenciler
ayak tahtası ile ayak vuruşu
yaparak suda ilerler.
Öğrenciler köpekleme kollarını su
içinde hareket ettirerek ilerler. Suda
sırtüstü ayak vurarak ilerler.
Öğrencilerin su dışında bacak vuruş
hareketlerine ek olarak yüzme
tahtası kullanarak su içerisinde
ilerlemesi istenir.
Öğrencilerden
sağ el geriye
çekerken nefes alıp sol elin çekilmesi
sırasında
nefes
verildiğini
göstermeleri istenir. Havuz kenarını
tutarak kol çekme hareketlerini
yapabilir. Mesafe alarak bacak arası
ekipmanı kullanarak kol çekme ve
nefes çalışmaları uygulaması istenir.
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15- Öğrencilerin
ilk
önce
havuz
kenarında ardından platformdan
dalma (çıkış) çalışmaları yapması
istenir.
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Sınıf :2
Ünite :3 Ritim ve Dans
Ünite 3

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Ritim ve Dans
1- Dansa özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini
uygular.
2- Dansa ilişkin verilen
komuta göre hareket
eder.
3- İstenilen süre içinde ritmi
yapar.
4- Belli bir ritim eşliğinde
bükülme, itme, çekme,
sallanma, dönme
hareketlerini istenilen
nitelikte yapar.
5- Çeşitli seviyelerde ve
düzlemlerde dansa özel
hareket eder.
6- Hareket merkezli dans
etkinliklerinde bükülme,
itme, çekme, sallanma,
dönme hareketlerini belli
bir kompozisyona uyarlar.
7- Doğru vücut duruşunu
gösterir.

1- Öğrenciler dersin ilk
ısınma
evresinde
genel ve özel ısınma
egzersizlerini
uygulamalıdır.
Parmaklar,
omuz,
boyun, sırt, oblik
bölgesi, bacak açma
germe yapabilir. Son
evrede
ise
rahatlamaya yönelik
germe ve esnetme
egzersizleri
kullanılmalıdır.
Öğrencilerin
bu
alıştırmaları
her
derste uygulaması
ve bunu alışkanlık
haline
getirmesi
özendirilmelidir.
2- Öğrencilerden
3.
sınıfta öğretilen sağa,
sola , geriye oturma
kalkma gibi eylemleri
farklı
müziklerle
uygulaması istenir.

Ritmik (3)
Ritmik olmayan (3 )
Lokomotor (4)
Lokomotor olmayan (4)
Ritim (1)

İşbirliği (8)
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8- Selamlama ve poz
duruşunu yapar.

4- Öğrenci
verilen
ipuçlarını takip ederek
hareketleri
yapar.
Örneğin, öğrenciden
vücudunun
bir
bölümünü bükmesi,
dışardan gelen sesi
(Ör.
davul
sesi)
duyduğunda
da
vücudunun
bir
parçasını
germesi
istenir.
5- Öğrenci
ipuçlarını
takip
ederek
lokomotor
ve
lokomotor olmayan
hareketleri düşük, orta
ve yüksek seviyede
uygular. Ör: Öğrenciye
vücudunu yüksek bir
seviyede dondurarak
beklemesi
söylenir.
Vücudun
farklı
bölümlerini kullanarak
değişik
hareketlerle
devam etmesi
ve
harekete orta seviyede
başlaması istenirken
davul sesi veya alkışla
hareket
seviyesini
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değiştirmesi
istenmelidir.
6- Öğrenciler
hareket
yaparken
özgüvenlerinin
geliştirilmesini
sağlamak
için
kendilerine
özgü
hareket yaratmaları
istenmelidir.
7- Öğrencilerden
uygulama esnasında
vücudun dik durması
ve vücut postürünü
doğru
kullanması
istenir.
8- Öğrenciler
dansın
bitirişini
göstermek
için selamlama ve poz
çeşitlerini uygular.
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Sınıf : 2
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite 4

Öğrenme Çıktıları
Cimnastik
1. Cimnastik ile ilgili temel
kavramları açıklar.
2. Cimnastik sporunun dünya ve
ülkemizdeki tarihsel gelişimini bilir.
3. Temel cimnastik duruşlarını açıklar.
4. Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
5. Cimnastiğe özel ısınma
hareketlerini yapar.
6. Bacaklar kapalı - açık ayakta duruş
hareketini yapar.
7. Temel çömelik duruş hareketini
gösterir.
8. Dört ayak duruşunu uygular.
9. Diz üstü duruş - oturuş yapar
10. Bank-ters bank duruşunu gösterir.
11. Temel cephe duruşlarını yapar.
12. Temel uzun oturuş hareketini
uygular.
13. Bacaklar bükülü oturuş hareketini
gösterir.
14. Çakı duruşunu yapar.
15. Temel bağdaş oturuş hareketini
uygular.

Açıklamalar

1. Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda yer
alan temel kavramlar üzerinde durulur.
Öğrencilerden bu terimlerle ilgili örnekler
vermesi istenir.

2. Cimnastik sporunun ortaya çıkışı ve
ülkemizde yarışların yapılıp yapılmadığını
öğrencilerin
bilmeleri
istenir.
Öğrencilerden bu konu ile ilgili buldukları
resimleri sınıf panosuna asmaları istenir.
3. Öğrencilerin
cimnastik
etkinlikleri
içerisinde yer alan temel cimnastik
duruşlarını örneklerle açıklaması istenir.
4. Öğrencilerden cimnastik etkinliklerinde
sıra düzeni esnasında arkadaşlarına saygı
duyması ve bunu alışkanlık haline
getirmesi istenir.
5. Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
genel ve özel ısınma egzersizlerini
uygulamalıdır. Parmaklar, omuz, boyun,
sırt, oblik bölgesi, bacak açma germe
yapar. Son evrede ise rahatlamaya yönelik
germe
ve
esnetme
egzersizleri
kullanılmalıdır.
Öğrencilerin
bu
alıştırmaları her derste uygulaması ve
bunu
alışkanlık
haline
getirmesi
özendirilmelidir.

Temel kavramlar

Isınma (5)
Oturuş (9, 12,13,15)

Beceriler

Okur yazarlık (1, 2,
3)
9,10, 11,12)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik (4,19,21)
İşbirliği (4)
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16. Temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış
hareketlerini gösterir.
17. Mum duruşu hareketlerini gösterir.
18. Hamle duruşunu yapar.
19. Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
20. Uyku ve dinlenmenin büyümeye
olan olumlu etkisini açıklar
21. Oyunlarda ve etkinliklerde
sorumluluk alır.
22. Kendi vücut ağırlığını kullanarak
fiziksel uygunluğu geliştiren
egzersizleri uygular.

6-18. Cimnastik etkinlikleri içerisinde yer alan
bacaklar kapalı - açık ayakta duruş, temel
çömelik duruş, dört ayak duruş, diz üstü
oturuş – duruş, bank – ters bank duruş,
temel cephe duruşları, temel uzun oturuş,
bacaklar bükülü oturuş, çakı duruşu, temel
bağdaş, temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış,
mum duruşu, hamle duruşu hareketleri
gösterilir ve öğrencilerden bu hareketleri
yapmaları istenir.
19- Özellikle sıçrama, düşme ve denge ile ilgili
becerilerde sakatlanmamaya özen gösterir
ve bu süreçte arkadaşlarını da koruması
istenir.
20- Fiziksel ve ruhsal gelişime büyük etkisi
bulunan uyku ve dinlenmenin olumlu
etkileri ile ilgili araştırma konularına yer
verilir.
21- Öğrencilerin alıştırmalarda katılımını
artırarak öğrenme süreçlerine daha aktif
olması ve sorumluluk alması beklenir
22- Özellikle öğrencilerin tüm vücut kaslarının
temel kuvvet gelişimini hızlandıran şınav,
mekik ve skuat gibi egzersizlerin yer aldığı
alıştırmaları uygulaması beklenir
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Sınıf :2
Ünite :5 Doğa Sporları
Ünite 5

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

B. Yürüyüş
1-

2-

3-

4-

Belirli ekipman yardımıyla doğal
çevrede yürür.
Doğa yürüyüşünde belirlenen
kurallara uyar.
Doğada karşısına çıkabilecek
engelleri geçer.
Doğa aktivitelerine uygun olarak
giyinir.

5-

Doğa aktivitelerinde kullanılan
ekipmanı bir araya getirerek
malzeme çantası oluşturur.

6-

Doğa yürüyüşlerinde tehlikelere
karşı önlemler alır.

7-

Doğada yön bulma ile ilgili
kullanılan araç-gereçleri ve
yöntemleri açıklar.
Hava ve iklim koşullarına göre
uygun kıyafet seçer .
Çevre sağlığını tehdit eden
sorunlara duyarlılık gösterir.

89-

1. Öğrenciler ekipman olarak, sırt çantası, portatif
kamp sandalyesi, suluk, pusula, güneş gözlüğü,
belirli ilkyardım malzemeleri alabilir. ( ot:
İlkyardım malzemelerinin ihtiyaç halinde kullanımı
öğretmen tarafından yapılacaktır.
3. Öğrencilerin yürüyüş sırasında arazi koşullarında,
karşılarına çıkabilecek dere, göl, çalılık gibi
engellerin nasıl geçileceği ile ilgili açıklama yapılır.
Öğrencilerin bu doğal engellerden geçmeleri
sağlanır.

Sırt çantası (1)

Okuryazarlık (2,7)

Suluk (1)

İşbirliği (1,3)

4. Doğa yürüyüşüne uygun kıyafet çok önemlidir. Bu
nedenle doğa yürüyüşlerinde kullanılacak kıyafetin
önemi ve nasıl olması gerektiği üzerinde durulur.
Öğrencilerin
mümkün
olduğunca
doğa
aktivitelerine uygun giyinmesi sağlanır.
5. Yürüyüş sporuna ilişkin kullanılacak malzemeler
üzerinde durulur. Öğrenciler bu malzemeleri temin
ederek,
doğa
aktivitelerinde
yanlarında
bulundurmaları için malzeme çantası oluşturması
istenir.
6. Doğa etkinlikleri öncesi
öğrencilere, doğada
karşılaşabilecekleri tehlikeler hususunda bilgiler
verilir. Bu tehlikelerden nasıl korunmaları gerektiği
üzerinde durulur.
7. Öğrenciler ile doğada yürüyüş yaparken, yön
bulmada kullanabilecekleri araç-gereçler (Pusula,

Çalılık (3)

Pusula (1)
Güneş gözlüğü (1)
Yön Bulma (7)
Dere (3)
Göl (3)
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harita) üzerinde durulur. Öğrencilerden bu araçgereçlerin özelliklerini, ne işe yaradıklarını
örneklerle açıklamaları istenir. Ayrıca doğada araç
gereç olmadan doğal yöntemlerle (kutup yıldızı,
karınca yuvaları, güneşin yönü v.b) yön bulmaları
istenmelidir.
8. Öğrencilere bireysel sağlığı koruma amacıyla ders
süresince ve sonrasında uygun kıyafet seçim
alışkanlıkları kazandırılır.
9. Çevre sorunlarına duyarlılığı artırmaya yönelik
etkinlikler sayesinde öğrencilere tüm yaşamları
boyunca kullanabilecekleri çevre sağlığını koruma
becerilerinin kazandırılması sağlanır.
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kinci Sınıf Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki lişki

Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

1 B R YS L
2 SI IF: Ü
SPORLAR

Ünite

1
BS L
1. Bisikletle ilgili temel kavramları açıklar.
2.
3.
4.
5.

Tay tay bisiklet ve kay kay bisiklet hareketleri ile dengesini sağlar.
Pedala basarak ilk hareketi uygular.
Bisiklet kullanmayı kurallara uygun ilk sürüş denemesini uygular.
Bisiklet ile hareket halindeyken yön değiştirir.

6. Bisiklet ile hareket halindeyken ayakta sürüş yapar.
7. Bisiklet sürüşünü grup içinde de uygular.
8. Bisiklet branşına özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
9. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5
5
5
5

3

4

5

6

7

8

9

5

3
3
3

2
3
5

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1
2 SI IF: Ü
B R YS L SPORLAR
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1

2

5

5

3

4

5

6

7

8

9

SA RA Ç
1. Satranç taşlarının hareketlerini kuralına uygun olarak gösterir.

2. Satranç oynarken taşları kurallarına uygun olarak hareket ettirir.
3. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
4. Satrançın temel taktik bilgisini kavrar.
5. Satrançta açılışları doğru taktikle uygular.
6. Turnuva kazanma kurallarını açıklar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5
5
4
5

5

5
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Sınıf/

73

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

2 SI IF: Ü

1 B R YS L SPORLAR

Ünite

1
YÜZM
1. Yüzme ile ilgili temel teknikleri açıklar.
2. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
3. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
4. Yüzme sporuna özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
5. Suya uyum çalışmalarını kuralına uygun yapar.
6. Nefes alma-verme çalışmalarını uygular.
7. Suda göz açma çalışmalarını yapar.
8. Suda durma çalışmalarını tekniğine uygun yapar.
9. Suda kayma çalışmalarını tekniğine uygun yapar.
10. Su altındaki yüzme hareketlerini kuralına uygun olarak yapar.
11. Tekniğe uygun ayak vuruşu çalışmalarını uygular.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Suda desteksiz ilerleme çalışmalarını kuralına uygun yapar.
Malzeme kullanmadan su içinde kol çekme çalışmalarını tekniğine uygun olarak yapar.
Serbest yüzme tekniğinde kol, ayak ve nefes koordinasyonunu uygular.
Çıkış platformundan suya dalmayı tekniğine uygun olarak uygular.
Ayak tahtasını kullanarak suda ilerlemeyi istenilen nitelikte ve yeterlilikte yapar.
Kulaç hareketinin aşamalarını istenilen nitelikte ve yeterlilikte yapar.
Kulaç atılırken kulaç atılan taraftan nefes almayı istenilen nitelikte ve sürede yapar

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

7

8

9

5
3
5

3
3
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3

3

3
4
1
2
3
2
4

3
3

4
5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1
R

M V DA S
3R

2

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

4

5

M V DA S

1. Dansa özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.

2 SI IF: Ü
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2. Dansa ilişkin verilen komuta göre hareket eder.
3. İstenilen süre içinde ritmi yapar.
4. Belli bir ritim eşliğinde bükülme, itme, çekme, sallanma, dönme hareketlerini istenilen
nitelikte yapar.
5. Çeşitli seviyelerde ve düzlemlerde dansa özel hareket eder.

6. Hareket merkezli dans etkinliklerinde bükülme, itme, çekme, sallanma, dönme
hareketlerini belli bir kompozisyona uyarlar.
7. Doğru vücut duruşunu gösterir.
8. Selamlama ve poz duruşunu yapar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5

3

2

6

7

8

9
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Sınıf/

75

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

2 SI IF: Ü

2

3

4

5

6

7

8

9

5
5
5

4

4 C M AS

C M AS
1. Cimnastik ile ilgili temel kavramları açıklar.
2. Cimnastik sporunun dünya ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini bilir.
3. Temel cimnastik duruşlarını açıklar.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
5. Cimnastiğe özel ısınma hareketlerini yapar.
6. Bacaklar kapalI-açık ayakta duruş hareketini yapar.
7. Temel çömelik duruş hareketini gösterir.
8. Dört ayak duruşunu uygular.
9. Diz üstü duruş-oturuş yapar
10. Bank-ters bank duruşunu gösterir.
11. Temel cephe duruşlarını yapar.
12. Temel uzun oturuş hareketini uygular.
13. Bacaklar bükülü oturuş hareketini gösterir.
14. Çakı duruşunu yapar.
15. Temel bağdaş oturuş hareketini uygular.
16. Temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış hareketlerini gösterir.
17. Mum duruşu hareketlerini gösterir.
18. Hamle duruşunu yapar.
19. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
20. Uyku ve dinlenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
21. Oyunlarda ve etkinliklerde sorumluluk alır.
22. Kendi vücut ağırlığını kullanarak fiziksel uygunluğu geliştiren egzersizleri uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

1

4

4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

3

3

4

4

5

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
3

4
3

5
5

3

4

4
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite
Yürüyüş
1. Belirli ekipman yardımıyla doğal çevrede yürür.
2. Doğa yürüyüşünde belirlenen kurallara uyar.
3. Doğada karşısına çıkabilecek engelleri geçer.
4. Doğa aktivitelerine uygun olarak giyinir.
5. Doğa aktivitelerinde kullanılan ekipmanı bir araya getirerek malzeme çantası oluşturur.
6. Doğa yürüyüşlerinde tehlikelere karşı önlemler alır.
7. Doğada yön bulma ile ilgili kullanılan araç-gereçleri ve yöntemleri açıklar.
8. Hava ve iklim koşullarına göre uygun kıyafet seçer .
9. Çevre sağlığını tehdit eden sorunlara duyarlılık gösterir .
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5 DOĞA
2 SI IF: Ü
SPORLARI
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3
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3

4
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3

4

5

6

7

3
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8

5
5
4
5
5
5
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ÜÇÜNCÜ SINIF
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Sınıf :3
Ünite :1 Bireysel Sporlar
1Ü

Öğrenme Çıktıları
BADM

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

O

1- Badmintonun
genel
tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Badmintonla ilgili temel terimleri
açıklar.
3- Badmintonda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
4- Badmintonda tekler ve çiftler oyun
kurallarını açıklar.
5- Badmintonda tekler ve çiftler oyun
kurallarını karşılaştırır.
6- Badminton sahasını şekille gösterir.
7- Forehand ve backhand raket
tutuşunu açıklar.
8- Forehand ve backhand raket
tutuşunu istenilen nitelikte yapar.
9- Badminton
forehand
smaç
vuruşunu uygular.
10- Badminton
backhand
smaç
vuruşunu uygular.
11- Badmintonda
el
göz
koordinasyonunu geliştirir.
12- Tenis oynarken diğerleriyle sözlü ve
sözsüz iletişim kurar.

1-

Tenisin dünyadaki ve KKTC deki
başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere
göre
gelişimini sıralarlar. Yapılan
sıralamaya göre tenisin dünyada ve
KKTC deki uygulanış biçimini tarihsel
dönemlere, uygulanış biçimlerine ve bu
dönemlerdeki değişimlere göre tartışırlar.

2-Badminton temel tekniklerinin isimleri
(forehand tutuş, backhand tutuş ve oyun
kuralları ile ilgili saha ölçülerini ve servis
bölgeleri) terimleri ele alınabilir.
3- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
genel ve özel ısınma egzersizlerini
uygulamalıdır. Parmaklar, omuz, boyun,
sırt, bacak açma germe yapabilir. Son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme
egzersizleri
kullanılmalıdır.
Öğrencilerin bu alıştırmaları her derste
uygulaması ve bunu alışkanlık haline
getirmesi özendirilmelidir.

Forehand (7,8,9)

Okur yazarlık
(1,2,4,5)

Backhand (7,8,10)
Kişisel ve Sosyal
El göz
Yetkinlik (12,13)
koordinasyonu (11)
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13- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.

7-8. Öğrenciye forehand ve backhand vuruş
şekillerini
gösterdikten
sonra
uygulamaları istenir. İki ayak eşit dengeli
şekilde ve bir ayak önde forehand vuruşu
yapar.
9-10. Forehand ve backhand smaç vuruş
uygulaması yapılmadan önce topa file
önünde
nasıl vurulması gerekliliği
öğrencilere
gösterildikten
sonra
uygulaması istenir.
11-Öğrencilerin karşılıklı paslaşarak topla
oynama
becerileri
el
göz
koordinasyonunu geliştirir.
12-Öğrenciler seçilecek alıştırmalarla ders
esnasında olabildiğince bilgi içerikli ve
olumlu motivasyon sağlayan iletişim
yöntemleri sayesinde yönlendirilmeli ve
bu konuda alıştırmalar yapmaları
istenmelidir.
13-Öğrencilerden badminton
etkinliklerinde sıra düzeni esnasında
arkadaşlarına saygı duyması istenir.

79

80

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

Sınıf:3
Ünite:1 Bireysel Sporlar
Ünite 1

Öğrenme Çıktıları
MASA

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

S

1-Masa tenisinin tarihsel gelişimini açıklar.
2- Masa tenisi ile ilgili temel kavramları
açıklar.
3-Temel masa tenisi müsabaka kurallarını
kavrar.
4- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.
5- Masa tenisi oynamanın sağlığa olan
yararlarını açıklar.
6- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik
eder.
7- Masa tenisi sporunda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.

1- Masa tenisinin ortaya çıkışı, dünyaya yayılışı ve
olimpik bir spor dalı olması ile ilgili temel bilgiler
üzerinde durulur.

Sayı(3)
Servis (3)
Backhand ( 9,10,11)

3- Öğrencilerin temel oyun kurallarından; masa tenisi
masasının uzunluğu, genişliği ve masanın yerden
olan yüksekliğini ölçülerini bilmesi beklenir.
Müsabaka kurallarının öğrenilmesi uygun olabilir.
Öğrencilerden doğru bir servis atmazsa, doğru
karşılama yapmazsa, rakibin serbest eli oyun
yüzeyine değerse sayı kaybedildiğinin bilmesi
beklenir. Öğrenciler masa tenisinin kaç setten
oluştuğunu ve servis ile başlandığını bilmelidir.
Öğrencilerden 21 sayı alanın seti kazanabildiği, 21.
sayıda fark iki değilse fark iki sayı oluncaya kadar
sürdüğünü açıklaması istenir.

8-Backhand raket tutuş şeklini bilir.

4- Öğrencilerden alıştırmalar esnasında arkadaşlarına
saygı duyması ve sabırlı bir şekilde katılımcılık
göstermesi beklenir.

9-Tekniğe uygun backhand raket tutuş
şeklini uygular.

5-Öğrencilerden masa tenisi oynadığı zaman kendi
vücudunun nasıl etkilendiğini örneklerle açıklaması
istenir.

Okur yazarlık
(1,2,3,5,9)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (4,6)

Forehand (11)

İşbirliği (6)
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10-Tekniğe uygun Backhand- forehand top
sektirir.
11-Forehand ve backhand düz vuruşlardaki
temel becerileri istenilen nitelikte ve
sürede yapar.
12- Forehand ve backhand düz
servislerdeki temel becerileri istenilen
nitelikte ve sürede yapar.

6-Öğrencilerden ister kendi takımında, isterse diğer
takımdan olsun iyi performans gösteren ve doğru
teknikleri kullanan arkadaşlarını kutlaması
beklenir.
7- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizlerini uygulayabilir, parmaklar,
omuz, boyun, sırt, oblik bölgesi, bacak açma
germe yapabilir. Son evrede ise öğrencilerden
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri yapması istenir.
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Sınıf:3
Ünite:1 Bireysel Sporlar
Ünite 1

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

1- Ülkemizde ilk yüzme yarışları Metal İş Sendikası yüzme
havuzunda ve YDÜ olimpik kapalı yüzme havuzunda
yapıldığının öğrencilerden açıklanması istenir.
2- Öğrencilerden alıştırmalar esnasında arkadaşlarına
saygı duyması ve sabırlı bir şekilde katılımcılık
göstermesi beklenir.
3- Öğrencilerden serin suların vücudu diri tuttuğunu, soğuk
algınlığına karşı kendini koruduğunu, kuvvetli bir
biçimde nefes alıp vermenin ciğerleri ve kalbi
güçlendirdiğini, suyun içinde yerçekimi olmadığından
hareketlerin daha kolay yapıldığını ve bunun da tüm
kasları çalıştırdığını öğrenmeleri istenir.
4- Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse diğer
takımdan olsun iyi performans gösteren ve doğru
teknikleri kullanan arkadaşlarını kutlaması beklenir.
5- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulayabilir. Bel, kalça, arka bacak,
üst bacak, omuz, kollar ve ayaklar için ısınma
hareketleri yapabilir. Isınma hareketleri su dışında
yapılmaya başlanmalıdır. Son evrede ise rahatlamaya
yönelik germe ve esnetme egzersizleri kullanılır.
6- Öğrencilerden olimpik yüzme havuzunun 50 m.
boyunda, yarı olimpik havuzun 25 m. olduğunu ve

Çıkış hakemi(7)

Beceriler

YÜZM
1-Yüzme sporunun KKTC deki
tarihsel gelişimini açıklar.
2- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
3- Yüzme sporunun sağlıkla
ilgili yararlarını açıklar.
4- Alıştırmalar sonrasında
olumlu hareketler gösteren
arkadaşlarını tebrik eder.
5- Yüzme sporuna özel ısınma
ve soğuma egzersizlerini
uygular.
6-Havuz ölçülerini ve
özelliklerini kavrar.
7-Temel yüzme müsabaka
kurallarını kavrar.
8- Kurallara uygun serbest

Okur yazarlık
(1,3,6,7)

Serbest yüzme (8)
Sırtüstü yüzme
(9,10,11)
Olimpik yüzme
havuzu (6)
Yarı olimpik
yüzme havuzu (6)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (2,4)

İşbirliği (4)
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yüzme tekniği ile yüzer.
9-Sırtüstü yüzme tekniği ile
yüzer.
10-Sırtüstü yüzmede bacak
vuruşunu tekniğine uygun
yapar.
11-Sırtüstü yüzme tekniğinde
kollarla su çekişlerini uygular.

kulvar genişliğinin 2.5 metre, su sıcaklığının 25 – 27
derece olduğunu bilmesi beklenir. Öğrencilerden havuz
ekipmanı olarak ayak tahtası, bacak yüzdürücü, yüzücü
gözlüğü, ayak paleti, şinorkel, burun mandalı ve kulak
tıkacı, el paleti olduğunu kavraması beklenir.
7- Öğrencilerden çıkış hakeminin işareti ile yarışın
başladığını, bitiş için duvara temas etmesi gerektiğini
ve dönüşlerde kuralına uygun hareket etmesinin
önemini bilmesi istenir.
8- Öğrenciler serbest yüzme tekniğinde kol, ayak ve nefes
koordinasyonunu uygular. Örneğin, ayak tahtası
kullanabilir. Yüzme tahtasını kullanarak bacak vuruşu
ile gider. Sağ el geriye çekerken nefes alıp sol elin
çekilmesi sırasında nefes verildiğini öğrenciler yüzerken
göstermesi istenir. Mesafe alarak bacak arası ekipmanı
kullanarak kol çekme ve nefes çalışmaları uygulanır.
Ancak sonunda ekipman kullanmadan öğrenci tekniğe
uygun yüzer.
9-11.
Öğrencilere kolların ve bacakların dönüşümlü
çalıştığını ve kalçanın da omuzlardan daha düşük
olduğu söylenmelidir. Bacakların ara vermeden
değişmeli
olarak
hareket
ettiği
öğrencilere
açıklanmalıdır. Öğrencilerle kolların aralıksız olarak
vücudun her bir yanında sırayla hareket ettiği üzerinde
durulmalıdır.
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Sınıf :3
Ünite : 3 Ritim ve Dans

Ünite 3

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Ritim ve Dans
1- Dansda özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
2- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
3- Dans ile ilgili temel kavramları
açıklar.
4- Temel dans tekniklerini istenilen
nitelikte uygular.
5- Hareketleri ölçülü bir şekilde
sergiler.
6- Ritime uygun koreografiyi
uygular.

1- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel ve
özel
ısınma
egzersizlerini
uygulamalıdır.
Parmaklar, omuz, boyun, sırt, bacak açma germe
yapabilir. Son evrede ise rahatlamaya yönelik
germe ve esnetme egzersizleri kullanılmalıdır.
Öğrencilerin bu alıştırmaları her derste
uygulaması ve bunu alışkanlık haline getirmesi
özendirilmelidir.
2- Öğrencilerden alıştırmalar esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir şekilde
katılımcılık göstermesi istenir.
3- Öğrencilerin video ile destekli görüntülerle
salsada temel adım (basic), açma (open break)
ve rumba hareketlerini anlaması beklenir.
4- Öğrencilerden salsa dansının temel adımını ve
rumba adımını öğrendikten sonra, hareketlerin
ardı ardına sekiz veya on altı sayıda
tekrarlanması istenir. Dans hareketlerinin yeri

Temel adım (4)
Açma (4)
Rumba (4)
Koreografi (7)
Germe (1)
Esnetme (1)
Salsa (3)

Okuryazarlık (3)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (2)
İşbirliği (2)
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değiştirilerek motivasyon artırılır. Her dans
sırasında duruşlarda düzeltme yapılmalıdır.
5- Lokomotor olan hareketi (salsanın temel adımı ve
rumba adımı) hareket ölçüsünü geliştirmek
amacı ile seçer. Öğrencilerden her ölçü aralığı ile
hareketi değiştirmesi istenir. 4 vuruşta rumba
adımını, 4 vuruşta temel adımı ve 4 vuruşta öne
ilerlemesi istenir.
6-Öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak koreografi
oluşturulur.
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Sınıf : 3
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite 4

Öğrenme Çıktıları
Cimnastik
1. Cimnastik ile ilgili temel
kavramları açıklar.
2. Cimnastik sporunun dünya ve
ülkemizdeki tarihsel gelişimini bilir.
3. Temel cimnastik duruşlarını
uygular.
4. Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
5. Cimnastiğe özel ısınma ve soğuma
hareketlerini yapar.
6. Bacaklar kapalı - açık ayakta duruş
hareketini yapar.
7. Temel çömelik duruş hareketini
gösterir.
8. Dört ayak duruşunu uygular.
9. Diz üstü duruş - oturuş yapar
10. Bank-ters bank duruşunu gösterir.
11. Temel cephe duruşlarını yapar.
12. Temel uzun oturuş hareketini
uygular.
13. Bacaklar bükülü oturuş hareketini
gösterir.
14. Çakı duruşunu yapar.
15. Temel bağdaş oturuş hareketini

Açıklamalar
1. Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda yer
alan temel kavramlar üzerinde durulur.
Öğrencilerden bu terimlerle ilgili örnekler
vermesi istenir.

Temel kavramlar

Temel cimnastik
duruşları (3, 6, 7, 8, 10,
11,14,17,18,20)
Isınma (5)

2. Cimnastik sporunun ortaya çıkışı ve olimpik
bir spor dalı oluşu ile ilgili temel bilgiler
üzerinde durulur.
3. Öğrencilerin cimnastik etkinlikleri içerisinde
yer alan temel cimnastik duruşlarını
kurallarına uygun olarak göstermeleri
istenir.
4. Öğrencilerin cimnastik etkinliklerinde sıra
düzeni esnasında arkadaşlarına saygı
duyması istenir.
5. Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
genel ve özel ısınma egzersizlerini
uygulamalıdır. Parmaklar, omuz, boyun,
sırt, bacak açma germe yapabilir. Son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılmalıdır.
Öğrencilerin bu alıştırmaları her derste
uygulaması ve bunu alışkanlık haline
getirmesi özendirilmelidir.
6-21. Cimnastik etkinlikleri içerisinde yer alan
bacaklar kapalı - açık ayakta duruş, temel
çömelik duruş, dört ayak duruş, diz üstü
oturuş – duruş, bank – ters bank duruş,

Oturuşlar (9, 12,13,15)

Beceriler

Okur-yazarlık
(1, 2,25,27)
Kişisel Sosyal Yetkinlik
(4)
İşbirliği (4)
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uygular.
16. Temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış
hareketlerini gösterir.
17. Mum duruşu hareketlerini
gösterir.
18. Hamle duruşunu yapar.
19. Planör duruşunu yapar
20. Kartal duruşunu yapar.
21. Köprü hareketini yapar.
22. Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
23. Uyku ve dinlenmenin büyümeye
olan olumlu etkisini açıklar.
24. Oyunlarda ve etkinliklerde
sorumluluk alır.
25. Atatürkün spor ve beden eğitimi ile
ilgili bir sözünü açıklar.
26. Obezite hastalığına neden olan
olumsuz yaşam alışkanlıklarını
sıralar.
27. Fiziksel uygunluğu geliştiren
sıçrama egzersizlerini uygular

temel cephe duruşları, temel uzun oturuş,
bacaklar bükülü oturuş, çakı duruşu, temel
bağdaş, temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış,
mum duruşu, hamle duruşu, planör duruşu,
kartal duruşu, köprü hareketleri gösterilir ve
öğrencilere bu hareketler yaptırılır.

22. Öğrencilerden özellikle sıçrama, düşme ve
denge ile ilgili becerilerde sakatlanmamaya
özen göstermesi ve bu süreçte arkadaşlarını
da koruması istenir.
23- Öğrencilerden fiziksel ve ruhsal gelişime
büyük etkisi bulunan uyku ve dinlenmenin
olumlu etkilerini açıklaması istenir.
25- Zihinsel sağlıkla beraber bedensel sağlığın
önemini anlatmak için Atatürk tarafından
söylenen sözlerin öğrenciler tarafından
açıklanması istenir.
26. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan
obezite ile ilgili hastalıkların öğrenciler
tarafından ortaya konması istenir.
27. Öğrencilerin alt vücut kuvvetini geliştirmeyi
amaçlayan ve farklı engeller de kullanarak
yapabilecekleri sıçrama egzersizlerinin yer
aldığı alıştırmaları uygulamaları beklenir
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Sınıf :3
Ünite :5 Doğa Sporları
Ünite 5

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Yürüyüş
1- Yapılan yürüyüş çeşidine uygun
olarak yönergeleri takip eder.
2- Etkinliklerle ilgili belirlenen
kurallara uyar.
3- Doğada karşısına çıkabilecek
doğal engelleri geçer.
4- Yön bulmada kullanılacak araçgereçleri ve yöntemleri açıklar.
5- Doğada oynanan oyunlara
katılım gösterir.
6- Olumsuz doğa
koşullarında
kullanılacak
barınak
için
kullanabileceği
malzemeleri
temin etme yollarını bilir.
7- Basit barınak yapımı süreçlerini
bilir.
8- Doğada bulunan malzemeler
yardımı ile barınak inşa eder.

1. Yürüyüş
çeşitleri
(rotasız
keşif/macera
yürüyüşleri, rotalı yürüyüşler, açık alanda)
hakkında açıklamalar yapılır. Yürüyüş çeşidine
uygun
yönergeler
üzerinde
durulur.
Öğrencilerin yürüyüş esnasında yönergelere
uyup uymadıkları kontrol edilir.
2. Doğa yürüyüşü yapılmadan önce, öğretmen ve
öğrenciler etkinlikte olması gereken kuralları
birlikte belirler. Ayrıca öğrencilerin burada
saygı gibi toplumsal kuralların da doğa
etkinliklerinde geçerli olduğunu belirtmesi
istenir.
3. Yürüyüş
sırasında
öğrencilere
arazi
koşullarında, karşılarına çıkabilecek dere, göl,
çalılık gibi engellerin nasıl geçileceği ile ilgili
açıklama yapılır. Öğrencilerin uygun olan doğal
engellerden geçmeleri sağlanır.
4. Yön bulmaya ilişkin araç-gereçler üzerinde
durulur. Öğrencilerden yön bulmada kullanılan
araç-gereçlerin (pusula, harita) özellikleri ve
işlevlerini örneklerle açıklamaları istenir. Ayrıca
doğada araçsız doğal yöntemlerle (karınca
yuvası, kutup yıldızı, saat yardımıyla, ağaç
gövdesine bakarak) yön bulma konusunda
bilgiler verilir.

Macera yürüyüşleri

Okur yazarlık

(1)

(4, 6, 7)

Rotalı yürüyüş (1)

Girişimcilik

Açık alan yürüyüşü (1)

(3,8)

Engel (3)

Kişisel Sosyal
Yetkinlik

Yön Bulma (4)
Oyun (5)
Malzeme (4,6,8)
Barınak (6,7,8)

(1,3,5,8)
İşbirliği
(3)
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9- Hava ve iklim koşullarına göre
kıyafet uygun seçer.
10- Çevre sağlığına duyarlılık
gösterir.

5. Öğretmen ile öğrenciler doğa ortamında,
birlikte, değişik eğitsel oyunlar oynayabilirler.
Bu eğitsel oyunların, doğa sporları ile ilgili
olması şart değildir. Bu oyunlarla mümkün
olduğu kadar birliktelik sağlanmaya çalışılır.
6. Öğrencilere doğada zor durumda kalındığında,
eldeki
olanakların
ile
nasıl
barınak
yapılabileceği bu malzemelerin doğadan nasıl
temin edilebileceği konusunda pratik bilgiler
verilir. Uygun ortam olursa, görsellerden ve
maketlerden yararlanılabilir.
7. Öğrencilere doğada basit barınak yapımının
aşamaları görsellerden ya da maketlerden
yararlanılarak anlatılabilir.
8. Öğrencilerle birlikte aşamalı olarak, doğada
bulunacak malzemeler ile uygun barınak yapılır.
9. Bireysel sağlığı koruma amacıyla ders süresince
ve sonrasında uygun kıyafet seçim alışkanlıkları
öğrencilere kazandırmalıdır.
10.Çevreye duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikler
sayesinde öğrencilere tüm yaşamları boyunca
kullanabilecekleri becerilerin kazandırılması
sağlanır

89
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Üçüncü Sınıf Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki lişki
Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

2

3

5

3

4

5

6

7

8

9

1 B R YS L SPORLAR

BADMİNTON

3 SI IF: Ü

90

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Badmintonun genel tarihsel gelişimini açıklar.
Badmintonla ilgili temel terimleri açıklar.
Badmintonda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Badmintonda tekler ve çiftler oyun kurallarını açıklar.
Badmintonda tekler ve çiftler oyun kurallarını karşılaştırır.
Badminton sahasını şekille gösterir.
Forehand ve backhand raket tutuşunu açıklar.
Forehand ve backhand raket tutuşunu istenilen nitelikte yapar.
Badminton forehand smaç vuruşunu uygular.
Badminton backhand smaç vuruşunu uygular.

11. Badmintonda el göz koordinasyonunu geliştirir.

5
5
3

5
5
5
5
5
5
5
5

3

12. Tenis oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.

4

13. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.

3

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

4
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Sınıf/

91

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

3 SI IF: Ü

1 B R YS L SPORLAR

Ünite

1
MASA
S
1. Masa tenisinin tarihsel gelişimini açıklar.
2. Masa tenisi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3. Temel masa tenisi müsabaka kurallarını kavrar.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar
5. Masa tenisi oynamanın sağlığa olan yararlarını açıklar.
6. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
7. Masa tenisi sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
8. Backhand raket tutuş şeklini bilir.
9. Tekniğe uygun backhand raket tutuş şeklini uygular.
10. Tekniğe uygun Backhand- forehand top sektirir.

11. Forehand ve backhand düz vuruşlardaki temel becerileri istenilen nitelikte ve
sürede yapar.
12. Forehand ve backhand düz servislerdeki temel becerileri istenilen nitelikte ve
sürede yapar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

7

8

9

5
5
5
5

3

4

5

5

5
5

3

5
5

1
1

5

1

5

1

5

3
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1
YÜZM
1. Yüzme sporunun KKTC deki tarihsel gelişimini açıklar.

1 B R YS L
3 SI IF: Ü
SPORLAR

92

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar
Yüzme sporunun sağlıkla ilgili yararlarını açıklar.
Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
Yüzme sporuna özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular
Havuz ölçülerini ve özelliklerini kavrar.
Temel Yüzme müsabaka kurallarını kavrar.
Kurallara uygun serbest yüzme tekniğini yapar.
Sırtüstü yüzme tekniği uygular.
Sırtüstü yüzmede bacak vuruşunu tekniğe uygun yapar.

11. Sırtüstü yüzme tekniğinde kollarla su çekişlerini uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

7

8

9

5
5

3

4

5

5

5
5

3

3

5
5
5
5

3
3
3
3

3
3
3
3

5
5
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Ders Öğretim Programı Çıktıları

Sınıf/
Öğrenme Çıktıları
Ünite

1

3
3 SI IF: Ü
R M V DA S

R

2

3

5

3

4

5

6

7

8

9

M V DA S

1. Dansda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.

2. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
3. Dans ile ilgili temel kavramları açıklar.
4. Temel dans tekniklerini yaparak istenilen nitelikte uygular.
5. Hareketleri ölçülü bir şekilde sergiler.
6. Ritİme uygun koreografiyi uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

3
3

5
5
5
5

3
3
3

3
2
3

4
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

4 C M AS

C M AS
1. Cimnastik ile ilgili temel kavramları açıklar.
2. Cimnastik sporunun dünya ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini bilir.
3. Temel cimnastik duruşlarını uygular.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
5. Cimnastiğe özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
6. Bacaklar kapalı-açık ayakta duruş hareketini yapar.
7. Temel çömelik duruş hareketini gösterir.
8. Dört ayak duruşunu uygular.
9. Diz üstü duruş-oturuş yapar.
10. Bank-ters bank duruşunu gösterir.

3 SI IF: Ü

94

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Temel cephe duruşlarını yapar.
Temel uzun oturuş hareketini uygular.
Bacaklar bükülü oturuş hareketini gösterir.
Çakı duruşunu yapar.
Temel bağdaş oturuş hareketini uygular.
Temel sırt üstü-yüzüstü-yan yatış hareketlerini gösterir.
Mum duruşu hareketlerini gösterir.
Hamle duruşunu yapar.
Planör duruşunu yapar
Kartal duruşunu yapar.
Köprü hareketini yapar.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Uyku ve dinlenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
Oyunlarda ve etkinliklerde sorumluluk alır .
Atatürkün spor ve beden eğitimi ile ilgili bir sözünü açıklar.
Obezite hastalığına neden olan olumsuz yaşam alışkanlıklarını sıralar.
Fiziksel uygunluğu gelişiren sıçrama egzersizlerini uygular.

2

3

5

3

4

5

6

7

8

9

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

4

4

5

3

4
3

4
3

5
5
5

3
5

3

3
4

4
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Sınıf/

95

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

3 DOĞA
3 SI IF: Ü
SPORLARI

Ünite

1
YÜRÜYÜŞ
1. Yapılan yürüyüş çeşidine uygun olarak yönergeleri takip eder.
2. Etkinliklerle ilgili belirlenen kurallara uyar.
3. Doğada karşısına çıkabilecek doğal engelleri geçer.
4. Yön bulmada kullanılacak araç-gereçleri ve yöntemleri açıklar.
5. Doğada oynanan oyunlara katılım gösterir.
6. Olumsuz doğa koşullarında kullanılacak barınak için kullanabileceği malzemeleri
temin etme yollarını bilir.
7. Basit barınak yapımı süreçlerini bilir.
8. Doğada bulunan malzemeler yardımı ile barınak inşa eder.
9. Hava ve iklim koşullarına göre kıyafet uygun seçer .
10. Çevre sağlığına duyarlılık gösterir.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

5
5
5

3

4

5

6

2
1

7

8

5
5

5
2
5

3

5

2

5
5
5

2
4
5

5
3

9
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DÖRDÜNCÜ SINIF
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Sınıf :4
Ünite :1 Bireysel Sporlar
1 ÜNİTE
ÖĞRENME ÇIKTILARI
BADM

AÇIKLAMALAR

TEMEL KAVRAMLAR

BECERİLER

O

1. Badmintonda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
2. Merkez noktada temel duruş
pozisyonunu doğru formda yapar.
3. Badmintonda forehand yüksek
servisteki temel becerileri istenilen
nitelikte ve sürede yapar.
4. Badmintonda backhand kısa
servisteki temel becerileri istenilen
nitelikte ve yeterlilikte yapar.
5. Badmintonda forehand drive
vuruşunu istenilen nitelikte ve
sürede yapar.
6. Badmintonda backhand drive
vuruşunu istenilen nitelikte ve
sürede yapar.
7. Badminton oynarken karşılıklı
backhand ve
forehand vuruş
tekniklerini uygulayarak paslaşır.
8. Badmintonda
servis vuruşunu
uygular.
9. Badminton tekler ve çiftler maçı
kurallarını bilir ve uygular.
10. Alıştırmalar
esnasında
sıra

1.

Badminton için ısınma koşusu ve özel ısınma
hareketlerini (ileri ve geri boyun germe, yan
boyun esnetme, omuz esnetme, vücudu yan
tarafa esnetme (stretch), yana esnetme
(stretch), ileri hamle esnetme, quadriceps
kası esnetme, bilek esnetme hareketleri)
Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son evrede
ise rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılabilir.
3-4. Öğrencilere forehand yüksek serviste
kullanılan temel beceriler gösterilir.
Öğrenciler
bu
hareket
becerilerinin
kullanılmasında dikkat edilmesi gereken
noktaları irdeler. Öğrencilere daha sonra
badminton maçından örnek bir bölüm
izlettirilerek forehand yüksek servisteki
temel becerileri ve vücut pozisyonunu
saptamaları istenir.
5-6. Öğrencilerin forehand drive vuruş tekniğini,
topun geliş açısı ve yüksekliğine göre vuruş
sırasındaki vücut pozisyonlarını saptamaları
istenir. Yeterli bilgi edinildikten sonra
forehand ve backhand drive vuruş ile ilgili

Esnetme (1)
forehand yüksek
servisteki (3)
backhand kısa
servisteki (4)
forehand drive
vuruşunu (5)
backhand drive
vuruşunu (6)

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik (10)
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düzenine uyar.

çalışmalara geçilir.
8- Servis alanında forehand ve backhand servis
vuruşunu servis alanından uygulaması
istenir. Bu uygulamada kısa ve uzun servis
çeşitlerini öğrencilerden uygulaması istenir.

9- Öğrencinin maç kurallarını söylemesi ve
uygularken buna uyması istenir. Servis atan
ve servis karşılayanı bilir, en son servis atan
ve en son servis attığı kortta kalacağını bilir.
Oyun pozisyon düzenini bilir. Saha uzunluğu,
tekli oyunlar için genişliği ve çiftli oyunlar
için genişliğini bilir.
10Alıştırmalar
esnasında
öğrencilerin
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesine dikkat
edilmelidir.

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

Sınıf :4
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

1- Basketbolun tarihsel gelişimini açıklar.

1- Basketbolun ortaya çıkışı, dünyaya yayılışı ve
olimpik bir spor dalı olması ile ilgili temel
bilgiler üzerinde durulur.
2- Basketbol temel tekniklerin isimleri (dribbling,
pas, fake, turnike vb.) ve oyun kuralları ile
ilgili (hatalı yürüme, faul, geri pas vb.)
kavramlar incelenir.
3- Temel duruş esnasında üçlü tehdit duruşu
olarak tanımlanan; şut atma, pas verme ve
top sürmeye uygun bir vücut pozisyonunda
olunmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerden
ayakları omuz genişliğinde, sırtları düz, dizler
bükük ve ani hareketlenmeye uygun, vücut
dengelerini koruyabilecek şekilde olmaları
istenir.
4- Öğrencilerden topla beraber hareket etme
tekniği olan top sürme yani dribbling
esnasında vücudun uyumlu bir şekilde hatalı
yürüme yapmadan bu tekniğin uygulanması
beklenir. Kontrol dribbling, yüksek dribbling,
engeller arası dribbling ve zig-zag dribbling
çeşitleri
kullanılırken
topa
kesinlikle
bakmadan baş dik, sahayı ve oyunu görecek
şekilde olmasına özen gösterilir.
5- Toplu veya topsuz adımlama ve ayak oyunları
konunun başında mutlaka öğretilmeli ve oyun
kuralları ile ilişkilendirilmelidir. Pivot adım,
kayma adım ve saplama adım hareketleri

Temel kavramlar

Beceriler

Ü

2 : BAS

BOL

Basketbol

2- Basketbolla ilgili temel kavramları
açıklar.
3- Basketbolda temel duruşu gösterir
4- Basketbol oynarken her iki elle top
sürer.
5- Basketbolda adımlama ve ayak
oyunlarını uygular.
6- Basketbolda doğru tekniğe uygun pas
atar.
7- Basketbol doğru tekniği kullanarak şut
atar .
8- Turnike tekniğini oyun esnasında
kullanır.
9- Temel basketbol oyun kurallarını
kavrar.
10- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.
11- Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.
12- Basketbolun temel sağlıkla ilgili
kazanımlarını kavrar.
13- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
14- Basketbolda el göz koordinasyonunu
geliştirir.

Temel duruş (3)

Okur-yazarlık (1,2,3)

Topla oynama
(Ballhandling) (14)

Girişimcilik
(3,4,5,6,7,8,9,10)

Top sürme
(Dribbling) (4)

Kişisel Sosyal
Yetkinlik (10,11,13)

Pas (6)

İşbirliği (10,11,13)

Şut (7)
Turnike (8)
Ayak oyunları (5)
Pivot adım (5)
Faul (2,9)
Hatalı yürüme (2,9)
Fake (2)
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15- Basketbola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
6-

7-

8-

9-

10-

11-

oyunlar ve alıştırmalar sayesinde toplu ve
topsuz uygulanır.
Öğrencilere basketbolda göğüs pas, yerde
sektirme pas ve baş üstü pas çeşitlerini
alıştırmalarda ve oyun esnasında göstermeye
dikkat edilmelidir. Pas tekniğinin hazırlık,
uygulama ve hareket takip evresine özen
gösterilmelidir.
Kolların, dirseklerin ve
parmakların pozisyonları anlatılır.
Öğrencilere şut tekniğinin önce mekaniği,
duruş pozisyonu ve topun tutuşunun ardından
hazırlık-uygulama
ve
hareket
takip
evresindeki
beceriler
kazandırılmalıdır.
Durarak şut, sıçrayarak şut ve serbest atış
teknikleri ele alınmalı ve alıştırmalarda sayı
olmasından ziyade hareketin formu üzerinde
durulmalıdır.
Turnike yaklaşma, adımlama, pota çemberine
atış ve hareket takip evrelerinden oluşan en
temel becerilerden biridir. Öğrencilere
basamaklama
yöntemi
kullanılarak
öğretilebilir. Her iki elle turnike atılmasına
özen gösterilir.
Temel oyun kurallarından; oyuncu sayısı,
basketbol sahasının uzunluğu ve genişliği,
pota çember yüksekliği, üç sayı mesafesi, geri
pas, hatalı yürümeler ve fauller ile ilgili
kuralların öğrenilmesi üzerinde durulur.
Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duymak ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesine dikkat
edilmelidir.
Öğrenciler özellikle sıçrama, düşme ve denge
ile ilgili becerilerde sakatlanmamaya özen
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12-

13-

1415-

göstermeli ve aynı zamanda arkadaşlarına
sert faul yapmaktan kaçınmalıdır.
Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özellikleri ve hastalıklara kolay
yakalanmama konuları ele alınır.
İster kendi takımında, isterse diğer takımdan
olsun iyi performans gösteren ve doğru
teknikleri kullanan arkadaşlarını kutlaması
özendirilir.
Topla oynama (Ballhandling) becerileri
kullanarak el göz koordinasyonu geliştirilir.
Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son evrede
ise rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılır.
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Sınıf :4
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

1- Futbolun tarihsel gelişimini açıklar.
2- Futbolla ilgili temel kavramları
açıklar.
3- Futbolda farklı beceriler kullanarak
topa ayakla vurur.
4- Futbol topuna kafayla vurur.
5- Futbol oynarken her iki ayağını
kullanarak top sürer.
6- Futbolda doğru tekniğe uygun olarak
karşısındakine pas atar.
7- Farklı vücut bölgelerini kullanarak
topu kontrol altına alır.
8- Temel futbol oyun kurallarını kavrar.
9- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.
10- Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.
11- Futbolun fiziksel görünümüne olan
etkisini kavrar.
12- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
13- Futbolda genel vücut
koordinasyonunu geliştirir.
14- Futbola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.

1- Futbolun ortaya çıkışı, dünyaya yayılışı ve
dünyada en çok ilgi gören spor dalı olması ile
ilgili temel bilgiler üzerinde durulur.
2- Futbolun temel tekniklerinin isimleri (Vuruşlar,
pas, top sürme, aldatmaca vb.) ve oyun
kuralları ile ilgili (köşe vuruşu, taç atışı, faul vb.)
kavramları aktarılır.
3- Futbol oyunu içerisinde oyun kuralları gereği
taç atışı ve kaleci dışında genel olarak ayakla
ve kafayla topa vuruşlar bulunmaktadır. Bu
nedenle bu evrede öğrencilere ayakla iç vuruş,
iç üst vuruş, üst vuruş ve dış üst vuruş gibi
beceriler kazandırılır.
4- Bir diğer vuruş şekli olan kafayla vuruş becerisi
havası hafif indirilmiş toplar kullanarak durarak
kafa vuruşu ve sıçrayarak kafa vuruşu
öğrencilere kazandırılır.
5- Öğrencilerin bireysel futbol becerilerinden olan
top sürme tekniğini iki ayağını da kullanarak
düz, engeller arası ve zigzag şekillerde
düzenekler yardımıyla uygulaması beklenir.
6- Pas takım oyunu özelliği taşıyan futbolun en
önemli tekniklerinden biridir ve öğrencilerin
özellikle pas çeşitlerini iyi algılamaları ve oyun
esnasında
kullanmaları
gerekir.
Farklı
mesafede (kısa, orta ve uzun) yerden ve
havadan pas çeşitleri kullanılır.

Topa vuruşlar (3,4)

Beceriler

Ü

2 : BAS

BOL

Futbol

Top kontrol (7)
Top sürme
(Dribbling) (5)
Pas (6)
Şut (3)
Koordinasyon (7,13)
Köşe vuruşu (2)
Taç atışı (2)
Faul.(2)

Okur yazarlık
(1,2,8)
Girişimcilik
(3,4,5,6,7,8,9,10)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik (9,10,12)
İşbirliği (10)
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7- Öğrencilerin farklı vücut bölgelerini kullanarak
(Göğüs, ayak içi, ayak üzeri vb) üzerine gelen
topu en kısa sürede ve vücuduna yakın
durabilecek şekilde kontrolüne alma becerisini
uygulaması beklenir.
8- Futbolda yer alan temel oyun kuralları (Topa
elle müdahale, taç atışı, kale vuruşu, sarı ve
kırmızı kart kuralları öğrencilere aktarılır.
9- Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesi beklenir.
10- Özellikle futbolun yakın temasa izin veren
yapısını dikkate alarak öğrencilerin becerilerde
sakatlanmamasına özen gösterilmeli aynı
zamanda arkadaşlarına sert faul yapmaktan
kaçınmalarına dikkat edilmelidir.
11- Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özellikleri konuları ele alınır.
12- Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse diğer
takımdan olsun iyi performans gösteren ve
doğru teknikleri kullanan arkadaşlarını
kutlaması özendirilmelidir.
13- Koşu koordinasyonu ve adımlama becerileri
kullanarak
genel
vücut
koordinasyonu
geliştirilebilir.
14- Dersin ilk ısınma evresinde futbol becerilerinin
geliştirilmesine uygun genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulanabilir. Son evrede ders özeti
ile birlikte ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılır.
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Sınıf :4
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

1- Hentbolun tarihsel gelişimini açıklar.
2- Hentbol ilgili temel kavramları
açıklar.
3- Hentbolda top tutuşu gösterir.
4- Hentbol oynarken doğru teknikle pas
atar.
5- Hentbol oynarken doğru tekniğe
uygun top sürer.
6- Hentbol oynarken çeşitli atış
tekniklerini kullanır .
7- Temel hentbol oyun kurallarını
kavrar.
8- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.
9- Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.
10- Hentbol oyunun sağlığını nasıl olumlu
yönde etkilediğini kavrar.
11- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
12- Hentbolda el göz koordinasyonunu
geliştirir.
13- Hentbola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.

1- Hentbolun ortaya çıkışı, dünyada gelişimi ve
olimpik bir spor dalı olması ile ilgili temel
bilgiler üzerinden durulur.
2- Hentbol temel tekniklerinin isimleri (top
sürme, pas, atışlar vb.) ve oyun kuralları ile
ilgili (faul, penaltı, puanlar vb.) terimler ele
alınır.
3- Hentbolda en temel tekniklerden olan top
tutuş özellikle derslerin ilk evresinde
öğrencilere aktarılmalı ve kolların pozisyonu,
top takibi ve topu yakaladıktan sonra
uygulanacaklar
ile
ilgili
beceriler
geliştirilmelidir.
4- Öğrencilerin hentbolda temel pas, yerde
sektirme pas ve çift el üstten itme pas ve
bilekten pas çeşitlerini alıştırmalarda ve
oyun esnasında göstermeleri sağlanmalıdır.
Pas tekniğinin hazırlık, uygulama ve hareket
takip evresine özen gösterilmeli, kolların,
dirseklerin ve parmakların pozisyonları
anlatılmalıdır.
5- Hentbolda temel becerilerden olan top
sürme farklı alıştırma düzenekleri sayesinde
önce kontrollü sonra hareketli ve sonrasında
ise oyun formatında öğretilebilir.
6- Hentbolda gol yapmaya yarayan farklı atış
teknikleri
dersin
farklı
bölümlerinde

Temel kavramlar

Beceriler

Hentbol
Top tutuş (3)

Okur yazarlık (1,2,7)

Top sürme (Dribbling)
(5)

Kişisel Sosyal
Yetkinlik 8,9,11)

Pas (4)

İşbirliği (8,9,11)

Atış teknikleri (6)
Faul (2,7)
Koordinasyon (12)
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7-

8-

9-

1011-

12-

13-

öğretilebilir. Bu atış teknikleri arasında temel
atış ve sıçrayarak atış yer alabilir.
Temel oyun kurallarından; oyuncu sayısı,
hentbol sahasının uzunluğu ve genişliği, kale
ölçüleri penaltı atış mesafesi ve fauller ile
ilgili kuralların öğretilmesi uygun olabilir.
Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermelerine dikkat
edilmelidir.
Özellikle hentbola özel ikili mücadele
esnasında
sakatlanmamaya
özen
gösterilmeli aynı zamanda öğrencilerin
arkadaşlarına
sert
faul
yapmaktan
kaçınması sağlanmalıdır
Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özellikleri ele alınabilir.
Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse
diğer takımdan olsun iyi performans
gösteren ve doğru teknikleri kullanan
arkadaşlarını kutlaması özendirilmelidir.
Öğrenciler
topla
oynama
becerileri
kullanarak el göz koordinasyonlarını
geliştirebilir.
Dersin ilk isınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son evrede
ise rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılır.
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Sınıf : 4
Ünite : 3 Ritim ve Dans
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

1- Öğrencilere Latin dans çeşitlerinin
video
görüntüleri
izletilerek
fotoğraflarla farklılıklarının öğrenilmesi
sağlanır.
2- Besin listesi hazırlanır ve her öğrenci
listeden bir besin secer ve grubuna tarif
eder. Bu besinlerin tarifinden sonra
öğrenci o yiyeceği ait olduğu sınıfa göre
adlandırır. Sınıf bireysel yada küçük
gruplar halinde sağlık alışkanlıklarını
tarif eder.
3- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve
özel ısınma egzersizleri uygulanabilir.
Son evrede ise rahatlamaya yönelik
germe
ve
esnetme egzersizleri
kullanılabilir.
4- Öğrencilerin alıştırmalar esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı
bir şekilde katılımcılık göstermesine
dikkat edilmelidir.
5- Öğrencilerden sosyal kategoride yer
alan salsa dansının rumba ve temel
adımlarını yapması istenir. Ayrıca Latin
danslarında sportif kategoride yer alan
cha cha cha dansının temel adımını
uygulaması istenir.
6- Öğrencilerde öğretilen adımların latin

Sportif latin
(1,5,6,7,8)
Sosyal latin (1,5,6,7,8)
Salon (1)
Beslenme(2)
cha cha cha (5,6,7,8)

Beceriler

Ritim ve Dans
1- Latin danslarını (sportif, sosyal,
salon) tanır.
2- Sağlıklı beslenme ile dans
arasındaki ilişkiyi kavrar.
3- Dansa özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular
4- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
5- Latin danslarında sosyal ve
sportif latin tekniklerini
uygular.
6- Sportif ve sosyal latin dansını
orijinal karakterine uygun
olarak yapar.
7- Hareket düzenini değiştirme
becerisini geliştirir.
8- Hazırlanan koreografiyi
istenilen sürede yapar.

Okur-yazarlık (2)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (4)
İşbirliği (8)
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tekniklerine uygun el, ayak, vücut kol
ve bel hareketlerini uygulaması istenir.
7- Öğrencilerden hareket
kombinasyonlarını yaparken hareket
seviyelerini değiştirmesi, kollarını
yukarıya kaldırması ve ardından geriye
açılması istenir. Aynı pozisyonda
yürümesi istenir.
8- Öğrencilerden cha cha cha ve salsa
dansı için öğretmen tarafından
hazırlanan koreografiyi istenilen sürede
uygulaması istenir.
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Sınıf : 4
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite

Öğrenme Çıktıları
Cimnastik
1. Cimnastik ile ilgili
kavramları açıklar.

Açıklamalar
temel

2. Cimnastiğin alanlarını tanır.

3. Temel cimnastik duruşlarını
zorlanmadan uygular.
4. Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uymayı alışkanlık
haline getirir.
5. Cimnastiğe özel ısınma ve
soğuma hareketlerini yapar.
6. Minderde öne yuvarlanarak
planör duruşu ve öne takla
hareketini uygular.
7. Minderde öne yuvarlanarak
kartal duruşundan öne takla
hareketini uygular.
8. Minderde öne yuvarlanma
çeşitlerinden öne adımla ve
öne takla hareketini uygular.
9. Minderde öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve

1. Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda
yer alan temel kavramlar üzerinde
durulur. Öğrencilerden bu kavramlarla
ilgili örnekler vermesi istenir.
2. Cimnastik içinde yer alan alanlar
üzerinde durulur.
3. Öğrencilerden
cimnastik
etkinliklerindeki temel duruş ve
teknikleri basamaklamalara uygun bir
şekilde uygulaması istenir.
4. Öğrencilerden cimnastik etkinliklerinde
sıra düzeni esnasında arkadaşlarına
saygı duyması istenir.
5. Cimnastik için ısınma koşusu ve özel
ısınma hareketlerini (ileri ve geri
boyun germe, yan boyun esnetme,
omuz esnetme, vücudu yan tarafa
esnetme (stretch), yana esnetme
(stretch), ileri hamle esnetme,
quadriceps kası esnetme, bilek
esnetme hareketleri) Dersin ilk ısınma
evresinde genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulanabilir. Son evrede
ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılabilir.
6-9. Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde
yer alan temel cimnastiğe ilişkin öne

Temel kavramlar

Temel cimnastik
duruşları (3, 6, 7, 9,10)
Isınma (5)
Yuvarlanmalar
(6,7,8,9,10,11)
Öne takla (7,9,10)
Planör duruşu (6,9,10)

Beceriler

Okur yazarlık (1, 2)
Kişisel Sosyal Yetkinlik
(4,12)
İşbirliği (4,12)
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öne takla hareketini uygular.
10. Minderde öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve
açık bacak öne takla hareketini
uygular.
11. Minderde öne yuvarlanma
çeşitlerinden öne yuvarlanma
ve sıçrama hareketini uygular.
12. Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
13. Uyku
ve
dinlenmenin
büyümeye olan olumlu etkisini
açıklar
14. Atatürk'ün sağlığında yaptığı
sporları sıralar
15. Obezite hastalığına neden olan
olumsuz yaşam alışkanlıklarını
sıralar.
16. Kendi
vücut
ağırlığını
kullanarak fiziksel uygunluğu
geliştiren egzersizleri uygular.

yuvarlanma çeşitlerinden planör duruşu
ve öne takla, kartal duruşundan öne
takla, öne adımla öne takla, planör
duruşu ve öne takla, planör duruşu ve
açık bacak öne takla hareketleri
öğrencilere
uygulamalı
olarak
gösterilir. Daha sonra öğrencilerin bu
hareketleri yapmaları istenir. Burada
önemli nokta, bu hareketlerde gerekli
güvenlik önlemlerinin alınması ve
hareketlerin öğretmen yardımıyla
yapılmasıdır.
10. Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde
yer alan öne yuvarlanmanın temel
hareketinin açıklanması ve emniyetli bir
biçimde dengeli bir zeminde öne
yuvarlanma ve sıçrama hareketinin
uygulanması üzerinde durulur.
11-12. Öğrenciler, özellikle sıçrama, düşme ve
denge ile ilgili becerilerde
sakatlanmamaya özen gösterir ve bu
süreçte arkadaşlarını da korur.
13. Fiziksel ve ruhsal gelişime büyük etkisi
bulunan uyku ve dinlenmenin olumlu
etkileri ile ilgili çalışmalara yer verilir.
14. Öğrencilerden Atatürk'ün sağlığında
yaptığı spor dalları ile ilgili bilgiler
aktarması istenir.
15. Öğrencilerden çağımızın en önemli
sorunlarından biri olan obeziteyle ilgili
hastalıkların ortaya konması istenir.
16. Özellikle, öğrencilerin tüm vücut
kaslarının temel kuvvet gelişimini
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hızlandıran şınav, mekik, skuat ve
barfiks gibi egzersizlerin yer aldığı
alıştırmaları uygulaması beklenir
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Sınıf :4
Ünite :5 Doğa Sporları
Ünite 5

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Ü

5 : DOĞA SP

A.Oryantiring
1- Oryantiring ile ilgili temel
kavramları açıklar.
2- Oryantiring sporunun tarihsel
gelişimini söyler.
3- Harita ve pusulanın
oryantiringdeki yeri ve önemini
kavrar.
4- Oryantiringin
kurallarını
ve
oynanma yöntemlerini açıklar.
5- Yön bulma ile ilgili oyunlar
oynar.
6- Okul içinde oryantiring sporu ile
ilgili alıştırmalar yapar.
7- Oryantiring yapar.
8- Etkinlikler öncesinde ve
sonrasında ısınma-soğuma
hareketlerini yapmanın önemini
kavrar.
B Doğada hayatta kalma
9- Doğada hayatta kalma ile temel
kavramları açıklar.
10- Doğada ateş yakma yollarını
bilir.
11- Öğretmen gözetiminde doğadaki
malzemelerden
yararlanarak

1- Oryantiring ile ilgili temel kavramlar (yön
bulma, kontrol noktaları, harita, pusula,
kontrol kartı, kontrol tanımlamaları, bayrak
(fener) aktarılır.
2- Oryantiring sporunun tarihsel gelişimi
hakkında bilgiler verilir. Konuyla ilişkili
öğrencilere araştırma ödevleri verilir.
Öğrenciler yaptıkları araştırma sonuçlarını
sınıf ortamında arkadaşları ile paylaşırlar.
Oryantiring
dünyadaki
ve
KKTC deki
başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere göre
gelişimini sıralarlar.
3- Harita ve pusulaların nasıl kullanılacağı ve
nasıl yön bulunacağı üzerinde durulur.
Oryantiring sporunda bu araç-gereçlerin
neden
önemli
olduğunun
öğrenciler
tarafından örneklerle ve gerekçeleriyle
açıklanması istenir.
5- Öğrencilere
oryantiring
sporunu
uygulamasını yaptırmaya geçmeden önce,
yön bulma becerisinin iyi kazanılması için,
eğitsel ve sportif oyunlar oynatılır.
6- Yön bulma , pusula kullanımı, harita okuma
gibi davranışlar, yapılan alıştırmalarla
pekiştirilir. Okul içinde, özellikle de okul
bahçesinde öğrencilerin uygun araçgereçleri
kullanarak
orjantiring

Yön Bulma (1,5,6,7)

Okuryazarlık

Ekipman (1)

(1,2,3,4,8,9,10,12,
13)

Oyun (5)
Oryantiring
(1,3,4,6,7)
Ateş Yakma (10,11)
Su Elde Etme (12)
Harita (1)
Pusula (1)
Kontrol kartı (1)
Kontrol (1)
Tanımlamaları (1)
Bayrak (Fener) (1)
Barınak (1)
Ateş yakma (1)
Survival (17)
Bushcraft (17)

Girişimcilik
(5,6,7,11)
İşbirliği
(5,6,7,11)

111

112

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

ateş yakar.
12- Doğada zor durumlarda su elde
etme yollarını açıklar.
13- Temel ilk yardım ilkelerini
uygular
14- Çevre sağlığını tehdit eden
sorunlara duyarlılık gösterir

yapabilecekleri ortamlar yaratılabilir.
7- Oryantiring sporu ile ilgili bilgileri öğrenen
ve alıştırmaları yapan çocuklarla birlikte,
güç dengelerini de gözeterek, yarışma
düşüncesinden
biraz
uzaklaşılarak,
oryanitiring müsabakaları yapılır.
8- Doğa etkinliklerinde etkinlik sırasında
sakatlanmaların önüne geçebilmek adına,
ısınma-soğuma
çalışmalarına
önem
verilmelidir. Etkinliklerden önce ve sonra
vücüdun tüm bölümlerini ısındırıcı ve
soğutucu etkinliklerin yapılmamasının sağlık
açısından
doğuracağı
sakıncalar
öğrencilerle birlikte tartışılır.
9- Doğada hayatta kalma ile ilgili temel
kavramlar (barınak, ateş yakma, survival,
bushcraft) açıklanır.
10- Doğada eldeki kısıtlı imkanlar kullanılarak,
doğanın sert koşullarından korunabilmek
için ateş yakmanın öneminin farkında
olarak, ateş yakma üzerinde durulur.
Öğrencilere ateş yakma yolları açıklanır.
11- Bu aşamada yakılacak ateşin kibrit ve
çakmak ile değil, doğada bulunacak
malzemeler ile yapılmasına özen gösterilir.
Öğretmen nasıl ateş yakılacağını uygulamalı
olarak gösterir. Öğrencilerden de aynı işlemi
gerçekleştirmesi istenir.
12- Doğada zor durumda ve susuz kalındığında,
doğal çevreden nasıl su elde edilebileceği
üzerinde durulur.
13- Doğa sporları ve diğer tüm etkinliklerde
meydana gelebilecek acil durumlarda
arkadaşına veya kendine temel ilk yardım

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

uygulamalarını yapması istenir.
14- Çevre sorunlarına duyarlılığı artırmaya
yönelik etkinlikler sayesinde öğrencilerin
tüm yaşamları boyunca kullanabilecekleri
çevre
sağlığını
koruyan
becerilerin
kazandırılması sağlanır.
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Sınıf :4
Ünite :6 Atleti m
Ünite

Öğrenme Çıktıları
Atletizm
1- Atletizmin tarihsel gelişimini bilir.
2- Atletizm ile ilgili temel kavramları
açıklar.
3- Atletizmin genel yapı şemasını kavrar.
4- Kısa mesafe koşusu (100 metre)
olduğunu bilir ve kurallarını kavrar.
5- Takozdan çıkış tekniğini bilir.
6- Tekniğe uygun olarak takozdan çıkma
hareketini uygular.
7- Alçak çıkışta takoza yerleşmeyi
istenilen nitelikte ve sürede yapar.
8- Etkinliklerin öncesinde ve sonrasında
genel esneklik ile ısınma hareketlerini
yapar.
9- Isınma koşusunu kurallarına uygun
olarak yapar.
10- Fırlatma topu atma tekniğini ve
kurallarını bilir.
11- Kurallarına ve tekniğine uygun olarak
eşli bir şekilde ve de öğretmen
gözetiminde fırlatma topunu atar.
12- Oyun ve etkinliklere liderlik eder.
13- Olumsuz yaşam alışkanlıklarının
neden olduğu hastalıkları sıralar.

Açıklamalar
1- Atletizmin ortaya çıkışı, dünyaya yayılışı
ve olimpik bir spor dalı olması ile ilgili
temel bilgiler üzerinde durulur.
2- Atletizmin genel yapı şeması açıklanır. Bu
genel yapı şeması, koşular, atmalar ve
atlamaların gösterildiği bir şema üzerinde
durulur.
4-5.Öğrencilerin kısa mesafe koşusu (100
metre) ile ilgili genel kuralları ve
prensipleri bilmesi gerekir. Öğrencilerden
koşuların mesafe uzunlukları, takozdan
çıkma, koşuya başlama ve koşuyu
sonlandırma evreleri ile ilgili temel
bilgilere sahip olması için gerekli
açıklamalarda bulunması istenir.
6- Öğrencilerden işaret ile birlikte, takozdan
uygun doğrultuda çıkma (ayrılma)
hareketini yaparak, koşuya başlanması
istenir.
8-9. Sakatlanma riskini en aza indirmek adına
düşük tempoda koşu, ardından ısınma ve
esneklik hareketleri yapmaları istenir.
10- Öğrencilerden ileriki yıllarda yapacağı cirit
atma tekniğinin temelini oluşturmak
adına bu sınıf düzeyinde fırlatma topu
atma ile ilgili ağırlık transferi ve fırlatma
teknikleri gösterilir.

11- Öğrencilerin kurallarına ve tekniğine

Temel kavramlar

Beceriler

Koşular (3,6,8)

Okuryazarlık (1,2,3,4,5,10)

Takozdan çıkış
(4,5)

Kişisel Sosyal Yetkinlik
(11,12)

Isınma (7,8)
Fırlatma Topu
(9,10)
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uygun olarak öğretmen gözetiminde çok
tekrarla fırlatma topu atması beklenir
12- Öğrencilerden farklı oyun etkinlikleri
sayesinde
liderlik
özelliklerini
geliştirmeleri ve sorumluluk alarak karar
verme becerilerini geliştirmeleri beklenir.
13- Pek çok hastalığa neden olabilecek zararlı
yaşam
alışkanlıklarının
farkında
olunması, bu alışkanlıkların neden
oldukları hastalıkların bilinmesi ve daha
sağlıklı ve aktif bir yaşam şekli önerilir.

115

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

Dördüncü Sınıf Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki lişki
Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

1 B R YS L SPORLAR

BADM

4 SI IF: Ü

116

2

3

5
5

3

4

5

6

7

8

9

O

1. Badmintonda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
2. Merkez noktada temel duruş pozisyonunu doğru formda yapar.
3. Badmintonda forehand yüksek servisteki temel becerileri istenilen nitelikte ve
sürede yapar.
4. Badmintonda backhand kısa servisteki temel becerileri istenilen nitelikte ve
yeterlilikte yapar.
5. Badmintonda forehand drive vuruşunu istenilen nitelikte ve sürede yapar.
6. Badmintonda backhand drive vuruşunu istenilen nitelikte ve sürede yapar.
7. Badminton oynarken karşılıklı backhand ve forehand vuruş tekniklerini
uygulayarak paslaşır.
8. Badmintonda servis vuruşunu uygular.
9. Badminton tekler ve çiftler maçı kurallarını bilir ve uygular.
10. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

3

5
5
5
5

4

5

3

5
5

3

3

3

4
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Sınıf/
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Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

4 SI IF: Ü

2 TAKIM SPORLARI

Ünite

1
BASKETBOL
1. Basketbolun tarihsel gelişimini açıklar.
2. Basketbolla ilgili temel kavramları açıklar.
3. Basketbolda temel duruşu gösterir.
4. Basketbol oynarken her iki elle top sürer.
5. Basketbolda adımlama ve ayak oyunlarını uygular.
6. Basketbolda doğru tekniğe uygun pas atar.
7. Basketbol doğru tekniği kullanarak şut atar.
8. Turnike tekniğini oyun esnasında kullanır.
9. Temel basketbol oyun kurallarını kavrar.
10. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.

11. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
12. Basketbolun temel sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
13. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
14. Basketbolda el göz koordinasyonunu geliştirir.
15. Basketbola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3

4

5

6

7

8

9

5
5
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5

1
4

4
5

4

3
4

4
5

5

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

2 A IM SPORLARI

Ünite

4 SI IF: Ü

118

1
FUTBOL
1. Futbolun tarihsel gelişimini açıklar.
2. Futbolla ilgili temel kavramları açıklar.
3. Futbolda farklı beceriler kullanarak topa ayakla vurur.
4. Futbol topuna kafayla vurur.
5. Futbol oynarken her iki ayağını kullanarak top sürer.
6. Futbolda doğru tekniğe uygun olarak karşısındakine pas atar.
7. Farklı vücut bölgelerini kullanarak topu kontrol altına alır.
8. Temel futbol oyun kurallarını kavrar.
9. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
10. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.

11. Futbolun fiziksel görünümüne olan etkisini kavrar
12. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
13. Futbolda genel vücut koordinasyonunu geliştirir.
14. Futbola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5
5

3
1
3
3
2

4

5

4

4
5

6

7

8

9

5
5

5

5
5

4
3

3

3
4

4
5
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5
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Sınıf/

119

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

4 SI IF: Ü

2 A IM SPORLARI

Ünite

1
HENTBOL
1. Hentbolun tarihsel gelişimini açıklar.
2. Hentbol ilgili temel kavramları açıklar.
3. Hentbolda top tutuşu gösterir.
4. Hentbol oynarken doğru teknikle pas atar.
5. Hentbol oynarken doğru tekniğe uygun top sürer.
6. Hentbol oynarken çeşitli atış tekniklerini kullanır .
7. Temel hentbol oyun kurallarını kavrar.
8. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
9. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
10. Hentbol oyunun sağlığını nasıl olumlu yönde etkilediğini kavrar.
11. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
12. Hentbolda el göz koordinasyonunu geliştirir.
13. Hentbola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5

3
3
3
3

4

5

6

7

8

9

5
5

5
4

5
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5

3
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Ders Öğretim Programı Çıktıları

Sınıf/
Öğrenme Çıktıları
Ünite

1

M

R

2

3

5

3

5
5
5
5

3
3
3
3

4

5

6

7

8

9

M V DA S

1. Latin danslarını (sportif, sosyal, salon) tanır.

2. Sağlıklı beslenme ile dans arasındaki ilişkiyi kavrar.
3. Dansa özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
5. Latin danslarında sosyal ve sportif latin tekniklerini uygular.
6. Sportif ve sosyal latin dansını orijinal karakterine uygun olarak yapar.
7. Hareket düzenini değiştirme becerisini geliştirir.
8. Hazırlanan koreografiyi istenilen sürede yapar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

3R
4 SI IF: Ü
VE DANS
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5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

4 SI IF: Ü

4 C M AS

Ünite

1
C M AS
1. Cimnastik ile ilgili temel kavramları açıklar.
2. Cimnastiğin alanlarını tanır.
3. Temel cimnastik duruşlarını zorlanmadan uygular.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uymayı alışkanlık haline getirir.
5. Cimnastiğe özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
6. Minderde öne yuvarlanarak planör duruşu ve öne takla hareketini uygular.
7. Minderde öne yuvarlanarak kartal duruşundan öne takla hareketini uygular.
8. Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne adımla ve öne takla hareketini
uygular.
9. Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve öne takla hareketini
uygular.
10. Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve açık bacak öne takla
hareketini uygular.
11. Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne yuvarlanma ve sıçrama hareketini
uygular.
12. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
13. Uyku, dinlenme ve beslenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
14. Atatürk ün spor, sağlık ve egzersizle ilgili bir sözünü açıklar.
15. Obezite hastalığına neden olan olumsuz yaşam alışkanlıklarını sıralar .
16. Kendi vücut ağırlığını kullanarak fiziksel uygunluğu geliştiren egzersizleri
uygular.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5
5

4
3
3
4
4

5

4

5

3

5

4

5

4

4 5

6

7

8 9

5
5
3
2

4 4
5

5
5
5

4

3 3
5

3

4

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

5 DOĞA SPORLARI

Ünite

4 SI IF: Ü

122

1
A.Oryantiring
1. Oryantiring ile ilgili temel kavramları açıklar.
2. Oryantiring sporunun tarihsel gelişimini söyler.
3. Harita ve pusulanın oryantiringdeki yeri ve önemini kavrar.
4. Oryantiringin kurallarını ve oynanma yöntemlerini açıklar.
5. Yön bulma ile ilgili oyunlar oynar.
6. Okul içinde oryantiring sporu ile ilgili alıştırmalar yapar.
7. Oryantiring yapar.
8. Etkinlikler öncesinde ve sonrasında ısınma-soğuma hareketlerini yapmanın önemini
kavrar.
B Doğada hayatta kalma
9. Doğada hayatta kalma ile temel kavramları açıklar.

10. Doğada ateş yakma yollarını bilir.
11. Öğretmen gözetiminde doğadaki malzemelerden yararlanarak ateş yakar.
12. Doğada zor durumlarda su elde etme yollarını açıklar.
13. Temel ilk yardım ilkelerini uygular.
14. Çevre sağlığını tehdit eden sorunlara duyarlılık gösterir.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5

3
3

5

3

4

5

6

7

8

3

4
4

5
5
5
5

5

3

5
5
5
5
4

5

3
5
5
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Sınıf/

123

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

4 SI IF: Ü

5A L

ZM

Ünite

1
A L ZM
1. Atletizmin tarihsel gelişimini bilir.
2. Atletizm ile ilgili temel kavramları açıklar.
3. Atletizmin genel yapı şemasını kavrar.
4. Kısa mesafe koşusu (100 metre) olduğunu bilir ve kurallarını kavrar.
5. Takozdan çıkış tekniğini bilir.
6. Tekniğe uygun olarak takozdan çıkma hareketini uygular.
7. Alçak çıkışta takoza yerleşmeyi istenilen nitelikte ve sürede yapar.
8. Etkinliklerin öncesinde ve sonrasında genel esneklik ile ısınma hareketlerini yapar.
9. Isınma koşusunu kurallarına uygun olarak yapar.
10. Fırlatma topu atma tekniğini ve kurallarını bilir.

11. Kurallarına ve tekniğine uygun olarak eşli bir şekilde ve de öğretmen gözetiminde
fırlatma topunu atar.
12. Oyun ve etkinliklere liderlik eder.
13. Olumsuz yaşam alışkanlıklarının neden olduğu hastalıkları sıralar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5

1
3
3
3

4

5

6

7

5
5
5
5
5

3
3

5
5

4
3
3

5

5

8

9
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BEŞİNCİ SINIF
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Sınıf:5
Ünite: 1 Bireysel Sporlar
Ünite 1
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

BS L
1- Bisikletin tarihçesini bilir.
2- Bisiklet kullanımının faydalarını
kavrar.
3- Bisiklet parçalarının işlevlerini
açıklar.
4- Bisiklette ani fren gerektiren
durumlarda hakimiyetini
kaybetmez.
5- Bisiklet sürerken zigzag, kalk ve dur
hareketlerini uygular.
6- Kuralına uygun serbest sürüş yapar.
7- Ayakta istenilen nitelikte sürüş
yapar.

1- Öğrencilerler bisiklet sporunun hangi tarihte ortaya
çıktığını ve KKTC ‘deki gelişimi üzerinde durulur.
2- Bisikletin çevre dostu olduğunu bilir ve sağlık
açısından dolaşım sistemine, kilo kontrolüne ve pek
çok yaşamsal işleve faydalarını açıklar.
3- Fren, gidon, tekerlek, vites, amortisör, pedal, sele,
aksesuarlar (kask, eldiven, far, gözlük, tayt, forma)
parçaları üzerinde durulur.
4- Öğrencilerin pedal çevirirken sol ayağını pedaldan
kurtarıp, frenle beraber koltuktan kalkıp durabilir.
Sınırlandırılmış düz yolda ilerleme alıştırmaları
yapması uygundur.
5- Öğrenciler çeviklik gerektiren slalom ve ani fren
hareketlerini dengesini kaybetmeden yardımsız sürüş
alıştırmalarını
uygulayabilir.
Öğrenciler
fren
kullanmayı öğrenerek kesin dönüşler yapar.
6- Öğrencilerden trafiğe kapalı alanda kendi başına
alıştırma çalışmaları yapması istenir.
7- Öğrenciler pedalı çevirmeden ilerleme ve seleden
kurtulup pedal üzerine kalkma alıştırmaları yapar.

Beceriler

Okuryazarlık
(1,2,3)
Slalom (5)
Ani fren (5,6,7)
Serbest sürüş (6)
Ayakta sürüş (7)
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Sınıf:5
Ünite:1 Bireysel Sporlar
1Ü

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

S
1. Tenisin dünyadaki ve KKTC deki
kronolojik gelişimini irdeler.
2. Temel
tenis
kurallarını kavrar.

müsabaka

3. Tenis sahasını şekille gösterir.
4. Teniste raketin tutuluşunu
doğru formda yapar.
5. Teniste forehand ve backhand
top
zıplatmayı
istenilen
nitelikte yapar.
6. Forehand düz ile backhand düz
vuruş arasındaki benzerlik ve
farklılıkları irdeler.
7. Forehand ve backhand düz
vuruşta kol, vücut ve raket
pozisyonunu istenilen nitelikte
yapar.

Okuryazarlık (1,2,3,6,9)

1- Tenisin

dünyadaki
ve
KKTC deki
başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere
göre
gelişimini
sıralarlar.
Yapılan
sıralamaya göre tenisin dünyada ve
KKTC deki uygulanış biçimini tarihsel
dönemlere, uygulanış biçimlerine ve bu
dönemlerdeki değişimlere göre tartışırlar.

2- Öğrencilerin tenisde bir setin kaç sayıdan
oluştuğunu ve kaç set kazanınca maç
kazanıldığını bilmesi beklenir.
3- Tenis sahasının servis alanı, tekler ve çiftler
saha alanını öğrencilerin bilmesi istenir.

4- Raketi tutan el raket sapının sonuna
yerleştirilir. El raket sapının ortasında ya da
baş kısmında olmamalıdır. Vücudun
pozisyonu ise ayaklar fileye dik olacak
şekilde yerleştirilir. Bacaklar omuz
genişliğinde
açık dizler hafif bükülü
şekildedir. Vücut ağırlığı her iki bacağa eşit
dağıtılır.

Forehand (5,6,7)
Backhand (5,6,7)
Set (2)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (8,10)

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

8. Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren
arkadaşlarını tebrik eder.
9. Tenis ile ilgili temel fitness ve
sağlıkla ilgili kazanımlarını
kavrar.
10. Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren
arkadaşlarını tebrik eder.
11. Tenis oynarken diğerleriyle
sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
12. Tenis oyununda özel reaksiyon
geliştirici
oyunlara
uyum
sağlar.

13. Tenise özel ısınma ve soğuma
hareketlerini yapar.

5-7. Öğrenciye vuruş tekniğini anlatılırken:
Forehand tekniğinde, ayaklar omuz
genişliğinde açık, dizler bükülü ve vücut
hafif öne eğik bir pozisyonda topun gelişi
beklenmesi
üzerinde
durulmalıdır.
Backhand vuruşda ise, ayaklar omuz
genişliğinde açık, dizler bükülü ve vücut
hafif öne eğik bir pozisyonda topun gelişi
beklenir. Vücut ağırlığı iki bacağa eşit bir
şekilde dağıtır. Öncelikle raketi çift elle
tutarken raket çevrilir. Çift elle tutulan
raket geriye doğru açılır. Raket, topla
buluşma noktasına hızla getirilir. Topa
vücudun önünde ve kalça hizasında
vurulur. Vuruş tamamlandıktan sonra,
raket diğer elle boğaz kısmından tutularak
baştaki vücut pozisyonuna geçilmesi
üzerinde durulmalıdır.
8. Öğrencinin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesi istenir.
9. Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özelliklerini ve hastalıklara
kolay yakalanmama konuları üzerinde
durulur.
10. Öğrencilerden ister kendi takımında,
isterse diğer takımdan olsun iyi performans
gösteren ve doğru teknikleri kullanan
arkadaşlarını kutlaması istenir.
11. Öğrenciler seçilecek alıştırmalarla ders
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esnasında olabildiğince bilgi içerikli ve
olumlu motivasyon sağlayan iletişim
yöntemleri sayesinde yönlendirilmeli ve bu
konuda alıştırmalar yapmaları istenmelidir.
12. Özellikle
topa vurmaya yönelik oyun
formatında yaklaşımlarla öğrencilerin algı
hareket ve duyu sistemleri devreye
konulabilir ve reaksiyon özelliklerini
geliştirmeleri beklenir.
13. Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel
ve özel ısınma egzersizlerini uygulamalıdır.
Parmaklar, omuz, boyun, sırt, bacak açma
germe yapabilir. Son evrede ise
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılmalıdır. Öğrencilerin bu
alıştırmaları her derste uygulaması ve bunu
alışkanlık haline getirmesi özendirilmelidir.
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Sınıf :5
Ünite :2 akım Sporları
Ünite 2
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

1- Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak araştırma ödevleri
verilir. Öğrenci grupları yaptıkları araştırma sonuçlarını
sınıf ortamında arkadaşları ile paylaşırlar. Voleybolun
dünyadaki ve KKTC deki başlangıcını tartışıp tarihsel
dönemlere göre gelişimini sıralarlar.
2- Öğrencilerden voleybol temel tekniklerin isimlerini
(paslar, servis, smaç vb.) ve oyun kuralları ile ilgili
(sayılar, setler, vb.) terimleri açıklaması istenir.
3- Öğrencilerden voleybolda baş üstü pas ve manşet pasla
topu hedefe isabetli bir şekilde aktarması istenir. Bu
sayede voleybolun temel hareketlerine basamak
oluşturulur.

Parmak Pas (3,4)
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Beceriler

Voleybol
1- Voleybolun tarihsel gelişimini
açıklar.
2- Voleybol ilgili kavramları açıklar.
3- Voleybolda pas tekniklerini uygular.
4- Parmak ve manşet pasta topun
elden çıkışını ve hedefe iletilmesini
istenilen nitelikte ve sürede yapar.
5- Temel voleybol oyun kurallarını
kavrar.
6- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.
7- Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.
8-Voleybol oynamanın sağlığını nasıl
olumlu etkilediğini kavrar.
9- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.

10- Voleybola özel sıçrama ve genel

4- Öğrencinin vücut bölümlerini istenilen nitelikte ve sürede
kullanması sağlanmalıdır. Eşli çalışmalar yapılması
uygundur.
5- Voleybolda yer alan temel oyun kurallarının (sayılar,
ihlaller, servis) öğrencilere aktarılması istenir.
6- Öğrencilerin alıştırmalar esnasında arkadaşlarına saygı
duyması ve sabırlı bir şekilde katılımcılık göstermesine
dikkat edilir.
7- Öğrencilerden özellikle voleybolun sürekli sıçramaya ve
hareket etmeye dayalı yapısını dikkate alarak
becerilerde sakatlanmamaya özen göstermeleri ve aynı
zamanda arkadaşlarını da koruması istenir.
8- Öğrencilerin özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özelliklerini ve hastalıklara kolay

Manşet Pas (3,4)
Sıçrama (10)
Koordinasyon
(10)
Ayak oyunları (5)

Okur-yazarlık
(1,2,5)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik (6,7,9)
İşbirliği (6,7,9)
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vücut koordinasyonunu geliştirir.
11- Voleybola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.

yakalanmama konularını öğrenmesi beklenir.
9- Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse diğer
takımdan olsun iyi performans gösteren ve doğru
teknikleri kullanan arkadaşlarını kutlaması özendirilir.
10- Öğrenciler özellikle yana reaksiyon hareketleri, koşu
koordinasyonu ve adımlama becerileri kullanarak genel
vücut koordinasyonlarını geliştirebilir. Bunun yanı sıra
sıçrama becerilerini geliştirmek için alıştırmalara yer
verilir.
11- Dersin ilk ısınma evresinde voleybol becerilerinin
geliştirilmesine uygun genel ve özel ısınma egzersizleri
uygulanabilir. Son evrede ise rahatlamaya yönelik germe
ve esnetme egzersizleri kullanılması üzerinde durulur.
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Sınıf :5
Ünite :2
Ünite 2

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Futsal
1-Futsal ile ilgili temel kavramları
açıklar.
2- Futsal oynarken farklı teknikler
kullanarak topa ayakla vurur.
3- Futsal oynarken topa kafayla vurur.
4- Futsal oynarken her iki ayağını
kullanarak top sürer.
5- Futsal oynarken dar alanda doğru
tekniğe uygun olarak karşısındakine
pas verir.
6- Farklı vücut bölgelerini kullanarak
topu kontrol altına alır.
7- Futsal oyun kurallarını açıklar.
8- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.
9- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.

1- Öğrencilerden futsalın temel tekniklerinin isimleri
(vuruşlar, pas, top sürme, aldatmaca vb.) ve oyun
kuralları ile ilgili (gol, serbest vuruş, faul vb.) terimleri
aktarması istenir.
2- Futsal oyunu içerisinde oyun kuralları gereği kaleci
dışında genel olarak ayakla ve kafayla topa vuruşlar
bulunmaktadır. Bu nedenle bu evrede öğrencilere
ayakla iç vuruş, iç üst vuruş, üst vuruş ve dış üst vuruş
gibi tekniklerin kazandırılması üzerinde durulur.
Futsalda taç atışı da ayakla topa vurarak
başlamaktadır.
3-4 Öğrencilerden bireysel futsal becerilerinden olan
top sürme tekniğini her iki ayağı da kullanarak düz,
engeller arası ve slalom şekillerde düzenekler
yardımıyla uygulaması istenir.
5-Özellikle futsalın daha dar alanda oynanma şekli
nedeniyle pas tekniği takım oyunu özelliği taşıyan
futsalın en önemli tekniklerinden biridir ve
öğrencilerin özellikle pas çeşitlerini iyi algılamaları ve
oyun esnasında kullanmaları gerekir. Farklı mesafede
(kısa, orta ve uzun) yerden ve havadan pas çeşitleri
üzerinde durulur.
3- Farklı vücut bölgeleri kullanarak (Göğüs, ayak içi, ayak
üzeri vb) üzerine gelen topu en kısa sürede ve
vücuduna yakın durabilecek şekilde kontrolüne alma

Topa vuruşlar (2,3)
Top kontrol (6)
Top sürme
(Dribbling) (4)
Pas (5)
Şut (2)
Koordinasyon (12)
Aldatmaca (1)
Gol (1)
Serbest Vuruş (1)
Faul(1)

Okur
yazarlık
(1,7,10)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(8,9,11)
İşbirliği
(8,9,11)
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10- Futsal oynamanın sağlığına olan
olumlu etkilerini kavrar.
11- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
12- Futsal için gerekli olan genel vücut
koordinasyonunu geliştirir.
13- Futsala özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.

becerisi üzerinde durulur.
7- Futsalda yer alan temel oyun kuralları (Topa elle
müdahale, gol, sarı ve kırmızı kart) öğrencilere
aktarılır.
8- Öğrencilerin alıştırmalar esnasında arkadaşlarına
saygı duyması ve sabırlı bir şekilde katılımcılık
göstermesine dikkat edilir.
9-Öğrencilerden özellikle futsalın yakın temasa izin veren
yapısını dikkate alarak becerilerde sakatlanmamaya
özen göstermeleri aynı zamanda arkadaşlarına sert
faul yapmaktan kaçınmaları istenir.
10-Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve esneklik gibi
özelliklerini ve hastalıklara kolay yakalanmama
konuları ele alınır.
11- Öğrencilerden ister kendi takımında, isterse diğer
takımdan olsun iyi performans gösteren ve doğru
teknikleri kullanan arkadaşlarını kutlaması beklenir.
12- Öğrencilerin koşu koordinasyonu ve adımlama
becerileri kullanarak genel vücut koordinasyonu
geliştirilir.
13- Dersin ilk ısınma evresinde futsal becerilerinin
geliştirilmesine uygun genel ve özel ısınma egzersizleri
uygulanabilir. Son evrede ders özeti ile birlikte,
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme egzersizleri
kullanılır.
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Sınıf: 5
Ünite: 3 Ritim ve Dans
Ünite 3 Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Atatürk (1)
KKTC halk danslarını (23)
Kıbrıs kültürü (2,3)
Bardak Oyunu (7,8)
Orak Oyunu (3)
Erkek Karşılama (7,8)
Kadın Karşılama (7,8)
Kasap Oyunları (7,8)
Susta Oyununu (7,8)
Karşılama (7,8)

Okur-yazarlık
(1,2,5)
İşbirliği (4)
Araştırma ve
Problem Çözme
(1,2)
Kişisel ve
Sosyal yetkinlik
(4)

Ritim ve Dans
1- Atatürk ün
dansa
bakışını
açıklar.
2- KKTC halk danslarını belirler.
3- Kıbrıs halk danslarını kültürün
özelliğine uygun tavır ve
nitelikte uygular.
4- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
5- Dansın sağlık üzerindeki olumlu
etkilerini kavrar.
6- Dansa özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
7- Kıbrıs halk danslarına uygun
teknikleri
kendi
kendine
uygular.
8- Etkinlikler yoluyla dans ve
koreografiyi yapar.

1- Öğrenciler Atatürk'ün dansa bakışını çeşitli
kaynaklardan araştırarak balolarda hangi
dansları yaptığını ve çağdaşlaşma ile dans
ilişkisini araştırır.
2- Kıbrıs kültürü ve oyunları hakkında
araştırma yapılması istenir. Bu bilgiler
doğrultusunda halk danslarının gelenek
sürecinin oluşumunu ve önemli kriterlerini
açıklaması istenir.
3- Hüner beceri oyunlarına uygun çalışma
yapılır. Orak oyunu ve bardak oyununu
canlandırmaları istenir.
4- Alıştırmalar esnasında arkadaşlarına saygı
duymasına ve sabırlı bir şekilde katılımcılık
göstermesine dikkat edilmelidir.
5- Dans
etmenin
özellikle
vücudun
dayanıklılık ve esneklik gibi özelliklerini
nasıl etkilediğini açıklaması istenir.
6- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılır.
7- Kıbrıs oyunlarından karşılama türü olan
erkek karşılama 1-2-3, kadın karşılama 1-2
figürleri ve ritimleri uygulaması istenir.
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Öğrencilerden ayrıca kasap oyunlarından
susta oyununu uygulaması istenebilir.
8- Öğrencilerin karşılama ve kasap oyunlarını
ritim tekrarı ile kendi kendine uygulaması
istenir.
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Sınıf : 5
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite 4
Öğrenme Çıktıları
Cimnastik
1. Cimnastik ile ilgili temel
kavramları açıklar.

2. Temel cimnastik duruşlarını
kolaylıkla uygular.
3. Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uymayı alışkanlık haline
getirir.

4. Cimnastiğe özel ısınma
hareketlerini yapar.

5. Minderde öne yuvarlanma
çeşitlerini açıklar.

6. Minderde geriye yuvarlanma
çeşitlerini açıklar.
7. Minderde öne yuvarlanarak planör
duruşu ve öne takla hareketini
uygular.

8. Minderde öne yuvarlanarak kartal

Açıklamalar

1. Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda
yer alan temel kavramlar üzerinde
durulur. Öğrencilerden bu terimlerle ilgili
örnekler vermesi istenir.
2. Öğrencilerden cimnastik etkinliklerindeki
temel duruş ve teknikleri
basamaklamalara uygun bir şekilde
uygulaması istenir.
3. Öğrencilerden cimnastik etkinliklerinde
sıra düzeni esnasında arkadaşlarına
saygı duyması istenir.
4. Genel ve özel ısınma evrelerine uygun
ısınma çalışmaları yaptırılır.
5. Öğrencilerden
genel
cimnastik
etkinlikleri içerisinde yer alan temel
cimnastiğe ilişkin öne yuvarlanma
çeşitlerini açıklaması istenir.
6. Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan geriye yuvarlanma çeşitleri üzerinde
durulur.
7-11. Temel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan temel cimnastiğe ilişkin öne
yuvarlanma çeşitlerinden planör duruşu
ve öne takla, kartal duruşundan öne
takla, öne adımla ve öne takla, öne
yuvarlanma hareketinden planör duruşu
ve öne takla, planör duruşu ve açık
bacak öne takla hareketleri öğrencilere
gösterilir. Daha sonra öğrencilerin bu

Temel kavramlar

Temel cimnastik duruşu (2,
6, 7, 8,10, 11)
Isınma (4)
Yuvarlanma
(5,6,7,8,9,10,11,12,13)

Beceriler

Okur-yazarlık
(1,5,6,15,16,17)
Kişisel Sosyal Yetkinlik
(3,14)
İşbirliği (3,14)
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duruşundan öne takla hareketini
uygular.

9. Minderde öne yuvarlanma
çeşitlerinden öne adımla ve öne
takla hareketini uygular.

12.

10. Minderde öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve
öne takla hareketini uygular.

13.

11. Minderde öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve
açık bacak öne takla hareketini
uygular.

14.

12. Minderde öne yuvarlanma
çeşitlerinden öne yuvarlanma ve
sıçrama hareketini uygular.

13. Minderde geriye yuvarlanma
çeşitlerinden açık bacak geriye
takla hareketini uygular.

14. Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
15. Atatürk ün spor ve sporcularla
ilgili sözlerini açıklar.

15.

16.

17.

18.

hareketleri yapmaları istenir. Burada
önemli nokta, bu hareketlerde gerekli
güvenlik önlemlerinin alınması ve
hareketlerin öğretmen gözetiminde
yapılmasıdır.
Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan öne yuvarlanmanın
temel
hareketinin açıklanması ve emniyetli bir
biçimde dengeli bir zeminde öne
yuvarlanma ve sıçrama
hareketinin
uygulanması üzerinde durulur.
Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan temel cimnastiğe ilişkin geriye
yuvarlanma hareketi öğrencilere
uygulamalı olarak gösterilir ve
öğrencilerin öğretmen yardımıyla bu
hareketi yapmaları sağlanır.
Öğrencilerin özellikle sıçrama, düşme ve
denge ile ilgili becerilerde
sakatlanmamaya özen göstermesi ve bu
süreçte arkadaşlarını da koruması
istenir.
Öğrencilerin sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur sözü ile Atatürk'ün
fiziksel ve zihinsel sağlık konusundaki
görüşlerinin anlaşılması beklenir.
Fiziksel ve ruhsal gelişime büyük etkisi
bulunan uyku ve dinlenmenin olumlu
etkileri ile ilgili çalışmalara yer verilir.
Öğrencilerden çağımızın en önemli
sorunlarından biri olan obeziteye yol
açan alışkanlıkların farkına varmaları ve
daha aktif olmaları beklenir.
Özellikle, öğrencilerin tüm vücut
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16. Uyku ve dinlenmenin büyümeye
olan olumlu etkisini açıklar.
17. Obezite hastalığına neden olan
olumsuz yaşam alışkanlıklarını
sıralar.
18. Kendi vücut ağırlığını kullanarak
fiziksel uygunluğu geliştiren
egzersizleri uygular.

kaslarının temel kuvvet gelişimini
hızlandıran şınav, zemin egzersizleri,
skuat, barfiks, gibi egzersizlerin yer
aldığı alıştırmaları uygulaması beklenir.
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Sınıf 5
Ünite 5
Ünite 5

Öğrenme Çıktıları
A.

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Kampçılık (1,2,3,8)

Okur-yazarlık

Çadır (4,5)

(1,2,3,4,6,7,8,10,
12)

ampçılık

1. Kampçılık ile ilgili temel kavram ve
ilkeleri açıklar.
2. Temel kampçılık malzemelerini ve
özelliklerini bilir.
3. Temel kampçılık malzemelerini
temin eder.

4. Çadır kurma aşamalarını açıklar.

5. Yönergelere uygun olarak çadır
kurar.

6. Doğru ve zamanında gıda
tüketiminin önemini kavrar.
7. Etkinlikler öncesinde ve sonrasında
genel
esneklik
hareketlerini
yapmanın önemini açıklar.

1- Kampçılık sporu ile ilgili temel kavram ve ilkeler
(çadır kurma, kamp yeri seçimi, ilkeler) hakkında
bilgiler üzerinde durulur.
2- Kampçılık sporu ile ilgili temel malzemeler
(uygun giysi ve ayakkabı, çadır, uyku tulumu, sırt
çantası, kamp ocağı, fener) öğrencilere
gösterilerek tanıtılır. Bu malzemelerin özellikleri
ve kullanım amaçları açıklanır.
3- Öğrencilerle kampçılık malzemelerinin nasıl
bulunacağı üzerinde durulur. Sonra öğrencilerin
bu malzemeleri en uygun koşullarda temin
etmeleri istenir. Getirilen malzemelerin kampçılık
için uygun olup olmadığı tartışılır.
4- Çadır kurmanın hangi aşamalar ile yapıldığı
öğrencilere, mümkünse bir çadır kurarak
açıklanır. Böylece öğrenciler çadır kurma
aşamalarını görsel olarak da kavrar.
5- Öğrencilere uygulamalı olarak çadır kurma
aşamaları gösterilir. Okulun bahçesinde,
ormanlık, dağlık bir bölgede ya da ovada
öğrencilerin çadır kurmaları sağlanır.
6- Doğa etkinlikleri yaparken, doğru beslenmenin
öneminin kazanılması çok önemlidir. Günlük kaç
kaloriye ihtiyaç vardır, yağ ve karbonhidrat
tüketimi nasıl olmalıdır, dikkat edilmesi

Beslenme (6)
Esneklik-Isınma (7)
Bisiklet (10,11,12)
Ekipman (2,3,10)
Bisiklet Oryantiringi
(12)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (9)
İşbirliği (9)
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8. Yönergelere ve belirlenen kurallara
uygun olarak kamp yapar.
79. Liderin
yönergelerine
gösterir.

katılım

B. Bisiklet
10. Bisiklet ile ilgili ekipmanı bilir.

8-

11. Trafiğe kapalı ortamda bisiklet
kullanır.
412. Bisiklet oryantiringinin kurallarını
ve oynanma şeklini açıklar.

56-

13. Kurallara ve yönergelere uygun
olarak bisiklet oryantiringi yapar.

14. Temel ilk yardım ilkelerini uygular.

15. Çevre sağlığını tehdit eden
sorunlara duyarlılık gösterir.

7-

8-

gerekenler gibi başlıklar üzerinde durulur. Ayrıca
doğal etkinlikler sırasında enerji verici ve güç
kazandırıcı besinler tüketmenin önemi hakkında
da bilgiler verilmelidir.
Öğrencilerin doğa etkinliklerinin öncesinde ve
sonrasında genel esneklik ve ısınma soğuma
egzersizlerinin yapılmasına özen göstermeleri
istenir. Bu hareketler yapılmazsa doğabilecek
sonuçlar öğrencilerle birlikte tartışılır.
Öğretmen gerekli izin ve ayarlamaları yaparak,
doğa ortamında çocuklara kamp deneyimini
yaşatmalıdır. Bu gece yatmalı olmasa dahi,
günübirlik yapılacak geziler ile
gerçekleştirilmelidir. Ormanlık araziye gidilecek
olanaklar oluşturulamıyorsa, en azından okul
bahçesinde uygulama yapılmalıdır.
Doğa etkinlikleri sayesinde, takım olarak hareket
etme, ekip ruhu ve işbirliği üzerinde durulur.
Bisiklet ile ilgili ekipman (kask, dizlik, dirseklik)
öğretmen tarafından tanıtılır.
Öğrencilerden bisikletlerini kullanmaları ve bu
yönde grup halinde sürüş gerçekleştirmeleri
beklenir. Bunun içinde okul bahçesinde veya
trafiğe kapalı bir alanda, öğrencileri tehlikeye
atmayacak şekilde planlanmalıdır. Öğretmen
gerekli izin ve ayarlamaları yapabilirse, ormanlık
bir araziye gezi düzenlenerek, bisiklet gezisi
yapılabilir.
Bisiklet ile doğa etkinliklerinin ortak kesişimi olan
bisiklet oryatiringi hakkında bilgiler aktarılır.
Bisiklet oryantiringinin oynanma şekli, kuralları,
ekipman bilgisi konuları öğretilir.
Takımlar oluşturularak, okul bahçesinde ya da
doğal ortamda bisiklet oryantiringi yaptırılır.
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9- Doğa sporları ve diğer tüm etkinliklerde
meydana
gelebilecek
acil
durumlarda
öğrencilerin arkadaşlarına veya kendisine temel
ilk yardım uygulamalarını yapması istenir.
10- Çevre sorunlarına duyarlılığı artırmaya yönelik
etkinlikler sayesinde öğrencilerin tüm yaşamları
boyunca kullanabilecekleri çevre sağlığını
koruyan becerilerin kazandırılması sağlanır.
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Sınıf :5
Ünite :6 Atleti m
Ünite 6

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Atletizm
1. KKTC deki atletizmin tarihsel
gelişimini bilir.
2. Kısa mesafe koşusunu açıklar ilke ve
kurallarını ortaya koyar.
3. Tekniğe uygun olarak takozdan çıkma
hareketini uygular.
4. Kısa mesafe koşusu koşar.
5. Etkinliklerin öncesi ve sonrasında
ısınma koşusunu kurallarına uygun
olarak yapar.
6. Orta mesafe koşu tekniğini istenilen
nitelikte ve yeterlilikte yapar.
7. Kısa mesafe koşu tekniği ile orta
mesafe koşu tekniğini karşılaştırır.
8. 4x100 metre bayrak koşusunun ilke ve
kurallarını açıklar.
9. Bayrak koşusunda eşli bir şekilde
bayrak değişme tekniklerini uygular.
10. Uzun atlama ile ilgili teknikleri ve
kuralları bilir.
11. Uzun atlama ile ilgili teknikleri
öğretmen yardımıyla uygular.

1- KKTC deki atletizmin ortaya çıkışı ve bir
spor dalı olması ile ilgili temel bilgiler
üzerinde durulur.
2-3. Öğrenci kısa mesafe koşusu (100 metre)
ile ilgili genel kuralları ve prensipleri
bilmesi gerekir. Koşuların mesafe
uzunlukları, takozdan çıkma, koşuya
başlama ve koşuyu sonlandırma evreleri
ile ilgili temel bilgilere sahip olması için
gerekli açıklamalarda bulunması istenir.
4- Öğrenci kısa mesafe koşu ile ilgili bilgi
sahibi olduktan sonra, 100 metre koşusu
ile ilgili çalışmalar uygulanır.
5- Öğrencilerden sakatlanma riskini en aza
indirmek adına düşük tempoda koşu,
ardından ısınma ve esneklik hareketleri
yapmaları istenir. Etkinlikler öncesinde
sakatlanma riskini en aza indirmek adına,
ısınma koşuları yapılır.
6- Öğrencinin orta mesafe koşuları (800 ve
1000 metre) ile ilgili genel kuralları ve
prensipleri bilmesi gerekir. Koşuların
mesafe uzunlukları, koşuya başlama ve
koşuyu sonlandırma evreleri ile ilgili temel
bilgilere sahip olmaları ve bunlar ile ilgili

Koşular (4,5,6)
Takozdan Çıkış (3)
Isınma (5)
Bayrak değişme (7,8)
Uzun atlama (9,10)
Yüksek atlama (11)

Okur-yazarlık (1,2,7)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (9)
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12. Uzun atlamada yer alan temel
becerileri tekniğe uygun olarak
birleştirerek yapar.
13. Yüksek atlama ile ilgili teknikleri
öğretmen yardımıyla uygular.
14. Oyun ve etkinliklere liderlik eder.
15. Olumsuz yaşam alışkanlıklarının
neden olduğu hastalıkları açıklar.

açıklamalar yapabilmeleri istenir..
8- Öğrencileri bu sınıf düzeyinde 4x100
bayrak koşusuyla ilgili bilgilendirilmelidir.
Bayrak koşusunun nasıl yapıldığı, kuralları
ve dikkat edilmesi gereken noktalar
üzerinde durulmalıdır.
9- Bayrak değiştirmede üst teknik ve alt
teknikler öğrencilere açıklanır. Uygulamalı
olarak gösterilir. Öğrenciler yönergelere
uygun olarak üst ve alt bayrak değiştirme
tekniklerini uygular.
10-13.Öğrencilerin kural ve tekniğe uygun
olarak alıştırmaları yapabilmesi istenir.
11. Uzun atlama branşına özgü teknikler
uygulamalı olarak gösterilir.
14. Öğrencilerin farklı oyun etkinlikleri
sayesinde
liderlik
özelliklerini
geliştirmeleri ve sorumluluk alarak karar
verme becerilerini kullanmaları istenir.
15. Öğrencilerden pek çok hastalığa neden
olabilecek zararlı yaşam alışkanlıklarının
farkında olmaları, bu hastalıklarla ilgili
bilgi edinmeleri ve daha sağlıklı ve aktif
bir yaşama sahip olmaları beklenir.

143

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

Beşinci Sınıf Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki lişki

Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1
5 SI IF: Ü
B R YS L SPORLAR

144

1
BS L
1. Bisikletin tarihçesini bilir.
2. Bisiklet kullanımının faydalarını kavrar.
3. Bisiklet parçalarının işlevlerini açıklar.
4. Bisiklette ani fren gerektiren durumlarda hakimiyetini kaybetmez.
5. Bisiklet sürerken zig zag, kalk ve dur hareketlerini uygular.
6. Kuralına uygun serbest sürüş yapar.
7. Ayakta istenilen nitelikte sürüş yapar.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5

3
3

5
5
5

4

5

6

7

8

9
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Sınıf/

145

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S
1 B R YS L SPORLAR

Tenisin dünyadaki ve KKTC deki kronolojik gelişimini irdeler.
Temel tenis müsabaka kurallarını kavrar.
Tenis sahasını şekille gösterir.
Teniste raketin tutuluşunu doğru formda yapar.
Teniste forehand ve backhand top zıplatmayı istenilen nitelikte yapar.
Forehand düz ile backhand düz vuruş arasındaki benzerlik ve farklılıkları irdeler.
Forehand ve backhand düz vuruşta kol, vücut ve raket pozisyonunu istenilen nitelikte
yapar.
8. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
9. Tenis ile ilgili temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
10. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
11. Tenis oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
12. Tenis oyununda özel reaksiyon geliştirici oyunlara uyum sağlar.
13. Tenise özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
5 SI IF: Ü

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5
5
5
5
5
5
5
4

5

5

3

2

5
5
5
5
5

5
5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

2 A IM SPORLARI

Ünite

5 SI IF: Ü

146

1
Voleybol
1. Voleybolun tarihsel gelişimini açıklar.
2. Voleybol ilgili kavramları açıklar.
3. Voleybolda pas tekniklerini uygular.
4. Parmak ve manşet pasta topun elden çıkışını ve hedefe iletilmesini istenilen nitelik ve
sürede yapar.
5. Temel voleybol oyun kurallarını kavrar.
6. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
7. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
8. Voleybol oynamanın sağlığını nasıl olumlu etkilediğini kavrar.
9. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
10. Voleybola özel sıçrama ve genel vücut koordinasyonunu geliştirir.
11. Voleybola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

4

4
5

6

7

8

9

5
5
5
5
5

5

4

5

3

3

3
4

4
5

5

5
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Sınıf/

147

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

5 SI IF: Ü

2 A IM SPORLARI

Ünite

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Futsal
Futsal ile ilgili temel kavramları açıklar.
Futsal oynarken farklı teknikler kullanarak topa ayakla vurur.
Futsal oynarken topa kafayla vurur.
Futsal oynarken her iki ayağını kullanarak top sürer.
Futsal oynarken dar alanda doğru tekniğe uygun olarak karşısındakine pas verir.
Futsalda top kontrol becerisini kullanır.
Futsal oyun kurallarını açıklar.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Futsal oynamanın sağlığına olan olumlu etkilerini kavrar.

11. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
12. Futsal için gerekli olan genel vücut koordinasyonunu geliştirir.
13. Futsala özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

7

8

9

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

3
3

4
5
2
3

3
4

4
5

5

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

3 R
DANS

MV

Ünite

5 SI IF: Ü

148

1
R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M V DA S
Atatürk ün dansa bakışını açıklar.
KKTC halk danslarını belirler.
Kıbrıs halk danslarını kültürün özelliğine uygun tavır ve nitelikte uygular.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
Dansın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini kavrar.
Dansa özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Kıbrıs halk danslarına uygun teknikleri kendi kendine uygular.
Etkinlikler yoluyla dans ve koreografiyi yapar.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5

1

4

5

6

7

8

9

5
5
3
4
5
5

3
3

5
3
2

5

3

2

4
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Sınıf/

149

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

4 C M AS

Ünite

1
CM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5 SI IF: Ü

11.
12.
13.
14.
15.

AS
Cimnastik ile ilgili temel kavramları açıklar.
Temel cimnastik duruşlarını kolaylıkla uygular.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uymayı alışkanlık haline getirir.
Cimnastiğe özel ısınma hareketlerini yapar.
Minderde öne yuvarlanma çeşitlerini açıklar.
Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerini açıklar.
Minderde öne yuvarlanarak planör duruşu ve öne takla hareketini uygular.
Minderde öne yuvarlanarak kartal duruşundan öne takla hareketini uygular.
Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne adımla ve öne takla hareketini
uygular.
Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve öne takla hareketini
uygular.
Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve açık bacak öne takla
hareketini uygular.
Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne yuvarlanma ve sıçrama hareketini
uygular.
Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden açık bacak geriye takla hareketini
uygular.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Atatürkün spor ve sporcularla ilgili sözlerini açıklar .

16. Uyku, dinlenme ve beslenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
17. Obeziteye neden olan olumsuz yaşam alışkanlıklarını sıralar .
18- Kendi vücut ağırlığını kullanarak fiziksel uygunluğu geliştiren egzersizleri uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

5

3

5

3

3

5
5

3
3

2
2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

4

3

2

6

7

8

9

5
4

4

4

5

5
5

5
5
4

3
5

3

4

4

5
4

4

4
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

5 DOĞA SPORLARI

A

5 SI IF: Ü

150

2

3

4

5

6

7

8

ampçılık

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kampçılık ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
Temel kampçılık malzemelerini ve özelliklerini bilir.
Temel kampçılık malzemelerini temin eder.
Çadır kurma aşamalarını açıklar.
Yönergelere uygun olarak çadır kurar.
Doğru ve zamanında gıda tüketiminin önemini kavrar.
Etkinlikler öncesinde ve sonrasında genel esneklik hareketlerini yapmanın önemini
açıklar.
8. Yönergelere ve belirlenen kurallara uygun olarak kamp yapar.
9. Liderin yönergelerine katılım gösterir.

B. Bisiklet
10. Bisiklet ile ilgili ekipmanı bilir.
11. Trafiğe kapalı ortamda bisiklet kullanır.
12. Bisiklet oryantiringinin kurallarını ve oynanma şeklini açıklar.
13. Kurallara ve yönergelere uygun olarak bisiklet oryantiringi yapar.
14. Temel ilk yardım ilkelerini uygular.
15. Çevre sağlığını tehdit eden sorunlara duyarlılık gösterir.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5
5
5
5

4

5

4

5
5
4

5
5
5

3

2

5
5

3

2
5
5

5

4

9
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Sınıf/

151

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

6 A L

ZM

A L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

4

5

5
5
5
5

1
3
3

3
2

5

3

2

4
5
4

3
3
3

2
2
2

6

7

ZM
KKTC deki atletizmin tarihsel gelişimini bilir.
Kısa mesafe koşusunu açıklar ilke ve kurallarını ortaya koyar.
Tekniğe uygun olarak takozdan çıkma hareketini uygular.
Kısa mesafe koşusu koşar.
Etkinliklerin öncesi ve sonrasında ısınma koşusunu kurallarına uygun olarak yapar.
Orta mesafe koşu tekniğini istenilen nitelikte ve yeterlilikte yapar.
Kısa mesafe koşu tekniği ile orta mesafe koşu tekniğini karşılaştırır.

8. 4x100 metre bayrak koşusunun ilke ve kurallarını açıklar.
9. Bayrak koşusunda eşli bir şekilde bayrak değişme tekniklerini uygular.
10. Uzun atlama ile ilgili teknikleri ve kuralları bilir.
11. Uzun atlama ile ilgili teknikleri öğretmen yardımıyla uygular.
12. Uzun atlamada yer alan temel becerileri tekniğe uygun olarak birleştirerek yapar.
13. Yüksek atlama ile ilgili teknikleri öğretmen yardımıyla uygular.
14. Oyun ve etkinliklere liderlik eder.
15. Olumsuz yaşam alışkanlıklarının neden olduğu hastalıkları açıklar .
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
5 SI IF: Ü
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Sınıf: 6
Ünite:1 Bireysel Sporlar

1 Ü TE

ÖĞR

M ÇI

ILARI

AÇI LAMALAR

TEMEL KAVRAMLAR

B C RL R

S RM
1- Eskrim
oyunun
genel tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Eskrim oyununda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
3- Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.
4- Eskrim sporu ile ilgili temel oyun
kurallarını, terimleri ve kavramları
açıklar.
5- Eskrim sporunda yönleri açıklar.
6- Eskrimde silah çeşitlerini bilir.
7- Fiziksel nitelikleri açıklar.
8- Eskrimde gard hareketini tekniğe
uygun yapar.
9- Hamle hareketlerini açıklar.
10- Karşı koymayı kuralına göre açıklar.
11- Eskrim sporunun temel fitness ve
sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
12- Alıştırmalar
sonrasında
olumlu
hareket gösteren arkadaşlarını tebrik
eder.

1- Eskrimin hangi ülkede ortaya çıktığı, modern
eskrimin ilk doğuş yeri, çağ atladığı ülkeler ve
Avrupa da gelişmesinin nedeni üzerinde
durulmalıdır.
2- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulanabilir. Eskrim ısınma
hareketleri boyun açma germe oblik bölgesi
ısınma, toe touch (oturarak ayak ucuna deyme),
achilles stretch (elleri duvara dayayarak
bacakları germe) uygulaması istenir. Son evrede
ise rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılabilir.
3- Özellikle hamle ve denge ile ilgili becerilerde
sakatlanmamaya özen gösterilmeli aynı
zamanda öğrencilerin arkadaşlarına sert kural
dışı
hareket
yapmaktan
kaçınmaları
sağlanmalıdır.
4- Eskrim sporunda temel oyun kuralları içerisinde
yer alan faul, hatalı hamle, oyun süreleri ve
sayılarla ilgili bilgilere yer verilebilir. Gard,
hamle, basit hamle, doğru hamle, çevreleme,
kesme hareketlerini öğrencinin açıklaması
istenir. Kullanılan malzemelerde maske, yelek,
ceket, eldiven ve başlangıç silahı olarak flöre
kullanılacağını bilir.

Gard ( 4)
Hamle (4)
Basit hamle (4)
Doğru hamle (4)
Çevreleme (4)
Kesme (4)
Flore (6)
Epe (6)
Kılıç (6)

Okur yazarlık
(1,4,5,6,7,9,10,1
1)
Kişisel ve Sosyal
Sorumluluk
(3,12)
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5- Öğrencinin iç yön, üst yön, alt yön ve dış yönleri
açıklaması istenir.
6- Eskrim sporunda üç farklı silah çeşidini
öğrencinin söylemesi istenir. Flore, epe ve kılıç
(sabr) silahlarının olduğunu ve puan almak için
vücudun hangi bölgelerinin önemli olduğunu
bilmesi istenir.
7- Eskrim sporunun fiziksel niteliklerde dikkat,
sürat ve dayanma gücünü artırdığını öğrencinin
bilmesi istenir.
8- Öğrencinin eskrimde savunma ve hücum
gardlarını istenilen nitelikte ve zamanda
uygulaması istenir.
9- Öğrencinin doğrudan doğruya (coup droit) ve
boşaltma (degagement) hareketlerini yapması
istenir.
10- Bu vuruşun hem saldırı hem de hücum hareketi
olduğunu ve zaman vuruşu olarak da bilinen bu
vuruşu olduğunu bilmesi yeterli olabilir..
11- Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve esneklik
gibi özelliklerini ve hastalıklara kolay
yakalanmama konuları ele alınabilir.
12- İster kendi takımında, isterse diğer takımdan
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olsun iyi performans gösteren ve doğru teknikleri
kullanan arkadaşlarını kutlaması özendirilmelidir
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Sınıf :6
Ünite :1 Bireysel Sporlar
1Ü

ÖĞR

M ÇI

ILARI

AÇI LAMALAR

TEMEL KAVRAMLAR

B C RL R

GÜR Ş
1- Güreşin
KKTC deki
tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Güreş ile ilgili temel kavramları
açıklar.
3- Temel güreş müsabaka kurallarını
açıklar.
4- Alıştırmalar
esnasında
sıra
düzenine uyar.
5- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
6- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
7- Güreş sporunda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
8- Güreşle ilgili temel teknikleri
öğretmen yardımıyla uygular.
9- Sarma, ters sarma, kaz kanadı,
gerdanlama, ayak kündesi, ters
paça, kepçe tekniklerini bilir.
10- Güreşteki hakemleri ve görevlerini
bilir.
11- FILA nın kuruluşunu ve görevlerini
bilir.

1- Güreşin, KKTC de ortaya çıkışını ve gelişimini
öğrencilerin açıklaması istenir.
2- Güreşin temel tekniklerin isimleri ve oyun kuralları
ile ilgili terimler ele alınabilir. Ör: Modern güreş
grekoromen, serbest güreş. Folkorik güreşler
nelerdir açıklaması istenebilinir.
3- Temel oyun kurallarından; oyuncu sayısı, güreş
sahasının uzunluğu, genişliği ve faüller ile ilgili
kuralların öğrencilerin bilmesi uygundur.
4- Alıştırmalar esnasında öğrencilerin arkadaşlarına
saygı duyması ve sabırlı bir şekilde katılımcılık
göstermesine dikkat edilmelidir.
5- Özellikle tutma, itme, çekme, düşme ve denge ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamaya
özen
gösterilmeli aynı zamanda arkadaşlarına sert faul
yapmaktan kaçınmalıdır. Öğrecilerin rakibini tuş
etmekten çok
öğrenme aşamasında temel
hareketleri
doğru
teknikle
uygulamaları
önemlidir.
6- Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse diğer
takımdan olsun iyi performans gösteren ve doğru
teknikleri kullanan arkadaşlarını kutlaması
özendirilmelidir
7- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulanabilir. Öğrenciler güreşe özel
ısınma hareketlerini bilinmelidir. Boyun sağa,

Sarma (9)
Ters sarma(9)
Kaz kanadı (9)
Gerdanlama(9)
Ayak kündesi (9)
Ters paça(9)
Kepçe (9)
FILA(10)

Okuryazarlık
(1,2,3,9,10,11)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik(4,5,6)
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sola, öne, arkaya germe, omuz, bel, köprü bacak
açma-germe hamle hareketlerini yapabilir. Son
evrede ise, rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılır.
9- El ense çekmek, tırpan bağlama, Sarma, ters
sarma, kaz kanadı, gerdanlama, ayak kündesi,
ters paça, kepçe tekniklerini bilmesi yeterlidir.
Ancak
boyunduruk,
bastırma,
dalma
hareketlerini
öğrencilerden
uygulaması
istenmelidir.
10- Öğrencilerden güreşteki hakemleri ve görevlerini
açıklaması istenir.
11- Uluslararası güreş federasyonu derneği hangi
tarihte kurulduğunu, kurulma nedenini ve
yetkisinden söz edebilirsiniz.
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Sınıf:6
Ünite:1 Bireysel Sporlar
1 Ü TE

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

S
1. Tenisin dünyadaki ve KKTC deki
uygulanış biçimlerini karşılaştırır.
2. Tenisle ilgili oyun kurallarını irdeler.
3. Grand- slam turnuva isimlerini bilir.
4. Forehand ve backhand vole
vuruşlarında vücut, kol ve raket
pozisyonunu istenilen nitelikte
yapar.
5. Forehand smaç vuruşunda vücut,
kol ve raket pozisyonunu istenilen
nitelikte yapar.
6. Servis atışında kol, vücut ve raket
pozisyonunu doğru formda yapar.
7. Servis karşılamada kol, vücut ve
raket pozisyonunu doğru formda
yapar.
8. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uymayı alışkanlık haline getirir.

1- Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak
araştırma ödevleri verilir. Öğrenci grupları
yaptıkları araştırma sonuçlarını sınıf
ortamında arkadaşları ile paylaşırlar.
Voleybolun dünyadaki ve KKTC deki
başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere göre
gelişimini sıralarlar.
2- Öğrencilerin backhand tekniğinde topun
geliş açısına göre vuruş sırasındaki vücut
pozisyonlarını saptamaları istenir.
3- Öğrencilerin, Grand Slam Uluslararası Tenis
Federasyonu tarafından düzenlenen dört
büyük tenis turnuvasından her birine verilen
isim olduğunu ve bunlarında , Roland
Garros, Wimbledon, Amerika açık ve
Avustralya açık tenis turnuvaları olduğunu
bilmesi istenir.
4- Öğrencilerin
forehand
smaç
vuruş
tekniğinde topun geliş açısına ve
zamanlamasına göre vuruş sırasındaki vücut

Forehand (4,5)
Backhand (2,4)
Forehand smac(5)
Vole (4)
Servis (6,7)
Grand-Slam (3)

Okuryazarlık
(1,2,3,9)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (8,10)

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

9. Güncel spor etkinliklerini takip eder.
10. Tenis oynarken diğerleriyle sözlü ve
sözsüz iletişim kurar.
11. Tenise özel ısınma ve soğuma
hareketlerini yapar.

pozisyonlarını saptamaları istenir.
6-Servis atışında dikkat etmesi gereken
noktalar üzerinde tartışmaları sağlanır.
Daha sonra tenis maçından örnek bir bölüm
izlettirilerek servis atışında topun açısına
göre vuruş sırasındaki vücut pozisyonlarını
ve servis karşılamadaki vücut pozisyonlarını
saptamaları istenir.
8- Öğrencilerden tenis etkinliklerinde sıra
düzeni esnasında arkadaşlarına saygı
duyması istenir.
9- Öğrencilerin farklı spor branşlarıyla ilgili
güncel etkinlikleri ulusal veya uluslararası
düzeyde takip etmeleri istenir.
10- Öğrenciler seçilecek alıştırmalarla ders
esnasında olabildiğince bilgi içerikli ve
olumlu motivasyon sağlayan iletişim
yöntemleri sayesinde yönlendirilmeli ve bu
konuda alıştırmalar yapmaları istenmelidir.
11- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel
ve özel ısınma egzersizlerini uygulamalıdır.
Parmaklar, omuz, boyun, sırt, bacak açma
germe
yapabilir.
Son
evrede
ise
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılmalıdır. Öğrencilerin bu
alıştırmaları her derste uygulaması ve bunu
alışkanlık haline getirmesi özendirilmelidir.
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Sınıf : 6
Ünite :2 akım Sporları

Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Basketbol
1- Basketbolun KKTC deki tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Basketbolla ilgili temel oyun
kurallarını ve kavramları açıklar.

2 : BAS

BOL

3- Basketbolda temel savunma
duruşunu gösterir.

Ü
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4- Basketbol oynarken top sürme ve
pas tekniklerini uyumlu bir şekilde
kullanır.
5- Basketbol oynarken pivot adım ve
dönüşleri uygular.
6- Basketbol oynarken toplu ve
topsuz aldatma tekniklerini
gösterir.
7- Basketbol oynarken çeşitli turnike
tekniklerini uygular.
8- Basketbolda çeşitli şut tekniklerini
oyun içerisinde kullanır.
9- Basketbolda perdeleme tekniğini
gösterir.

1- Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak
araştırma ödevleri verilir. Öğrenci grupları
yaptıkları araştırma sonuçlarını sınıf
ortamında arkadaşları ile paylaşırlar.
Basketbolün dünyadaki ve KKTC deki
başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere
göre gelişimini sıralarlar.
2- Basketbolun temel oyun kuralları içerisinde
yer alan faul, hatalı yürüme, geri pas, oyun
süreleri ve sayılarla ilgili bilgilere yer verilir.
3- Öğrencilerin temel savunma duruşu
esnasında ayakların omuz genişliğinde, sırt
düz, dizler bükük ve ani hareketlenmeye
uygun, topun üzerine baskı yaratabilecek
şekilde vücut dengesini koruyabilecek
pozisyonda olmasına dikkat etmesi istenir.
4- Topla beraber hareket etme tekniği olan
top sürme yani dribbling ve pas
tekniklerinin uyumlu bir şekilde olmasına
özen gösterilir.
5- Pivot adım, kayma adım ve saplama adım
hareketleri oyunlar ve alıştırmalar
sayesinde toplu ve topsuz uygulanır.
6- Özellikle öğrencilerin basketbol oynarken
farklı aldatma tekniklerini önce bireysel
sonra oyun esnasında uygulamasına özen
gösterilmelidir.
7- Turnike ve tekniğinin önce mekaniği,

Temel duruş (3)
Topla oynama
(Ballhandling)(14)
Top sürme (Dribbling)
(4)
Pas (4)
Şut (8)
Turnike (7)
Ayak oyunları (5)
Pivot adım (5)
Faul (2,12)
Hatalı yürüme (2)
Aldatmalar (6)
Perdeleme (9,10)
Perdeleme ve Devril
(Pick and Roll) (10)
Savunma duruşu (3)

Okur yazarlık
(1,2,18)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(12,14,17)
İşbirliği (12,14,17)
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10- Eşli alıştırmalarda perdeleme ve
devril (Pick and Roll) tekniğini
uyumlu bir şekilde gösterir.
11- Alıştırmalar esnasında katılımcılık
gösterir.
12- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.

8-

13- Basketbolun temel fitness ve
sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.

9-

14- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.

10-

15- Basketbolda tüm vücut
koordinasyonunu geliştirir.
16- Basketbola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
17- Basketbol oynarken diğerleriyle
sözlü ve sözsüz iletişim kurar.

11-

12-

18- Güncel spor etkinliklerini takip
eder.
13-

14-

yaklaşma koşusu, topun tutuşunun
ardından hazırlık-uygulama ve hareket
takip evresindeki beceriler
kazandırılmalıdır. Düz turnike, ters turnike
ve tek adım turnike teknikleri ele alınmalı
ve alıştırmalarda sayı olmasından ziyade
hareketin formu üzerinde durulması
istenir.
Durarak şut, sıçrayarak şut ve serbest atış
ile ilgili becerileri içeren alıştırmalara yer
verilir.
Basketbolda eşli tekniklerden en önemlisi
olan ve toplu veya topsuz arkadaşını boşa
çıkarmak için kullanılan perdeleme tekniği
doğru bir şekilde öğretilmeli ve geri
bildirim verilmelidir.
Basketbolda eşli hücum etmenin en
önemli temel becerilerinden olan perdele
ve devril tekniği önce durarak, sonra
hareketli ve devamında oyun içerisinde
pekiştirilerek öğretilmelidir.
Öğrencilerin teknikleri iyi öğrenebilmesi
için kazandırılmak istenen öğelerin tekrar
sayısını artıran ve katılımcılığı ön planda
tutan alıştırmalara yer verilir.
Öğrencilerden özellikle sıçrama, düşme ve
denge
ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamaya özen göstermeleri aynı
zamanda
arkadaşlarına
sert
faul
yapmaktan kaçınmaları istenmelidir.
Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özellikleri ve hastalıklara
kolay yakalanmama konuları ele alınabilir.
İster kendi takımında, isterse diğer
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15-

16-

17-

18-

takımdan olsun iyi performans gösteren ve
doğru teknikleri kullanan arkadaşlarını
kutlaması özendirilmelidir.
Öğrencilerin topla oynama (Ballhandling)
becerileri ve ayak oyunları kullanarak
genel koordinasyonu geliştirilebilir.
Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılabilir.
Seçilecek alıştırmalarla ders esnasında
olabildiğince bilgi içerikli ve olumlu
motivasyon sağlayan iletişim yöntemlerine
yer verilmeli ve bu konuda alıştırmalar
yapılmalıdır.
Öğrencilerden farklı spor branşlarıyla ilgili
güncel etkinlikleri ulusal veya uluslararası
düzeyde takip etmeleri istenir.
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Sınıf : 6
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel
kavramlar

Beceriler

Futbol
1- Futbolun KKTC deki tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Futbolla ilgili temel oyun
kurallarını ve kavramları açıklar.
3- Futbolda temel savunma
duruşunu ve yönlendirmeyi
gösterir.
4- Futbol oynarken top sürme ve pas
tekniklerini uyumlu bir şekilde
kullanır.

5- Futbol oynarken yarım ve tam
dönüşleri uygular.
6- Futbol oynarken toplu ve topsuz
aldatma tekniklerini gösterir.
7- Futbol oynarken çeşitli top kontrol
tekniklerini uygular.
8- Futbolda topa vuruş tekniğini
kullanır.

1- Öğrencilerle futbolun KKTC'de ilk başlama evresi,
gelişimi ve güncel durumu ile ilgili temel bilgiler
üzerinde durulur.
2- Öğrencilerden futbolun temel oyun kuralları
içerisinde yer alan gol olma durumu, faul, kırmızı
ve sarı kartlar, ofsayt ve serbest vuruşları ile ilgili
bilgiler öğrenmesi beklenir.
3- Temel savunma duruşu esnasında ayakların omuz
genişliğinde, sırt düz, dizler bükük ve ani
hareketlenmeye uygun, karşıdakini zayıf tarafa
yönlendirecek
şekilde
vücut
dengesini
koruyabilecek pozisyonda olmasına dikkat edilir.
4- Öğrencilerden topla beraber hareket etme tekniği
olan top sürme yani dribbling ve pas tekniklerini
uygulaması beklenir.
5- Öğrencilere top isteme ve top alma becerilerinde
dönüş teknikleri pas vermek kadar pas alabilmeyi
kolaylaştırması nedeniyle son derece önemli
olduğu açıklanır.
6- Özellikle öğrencilerin futbol oynarken farklı
aldatma tekniklerini önce bireysel sonra oyun
esnasında uygulamasına özen gösterilmeli ve
dersin ana bölümünde yer verilmeli.
7- Öğrencilere havadan, yerden ve farklı şiddette
gelen topları kontrol edebilmek için vücudun farklı
bölümlerini (Kafa, göğüs, diz üstü ve ayakları)
kullanabilme becerileri kazandırılır.
8- Futbol oyunu içerisinde oyun kuralları gereği taç

Topa vuruşlar
(8)
Top kontrol (7)
Top sürme
(Dribbling) (4)
Pas (4)
Şut (8)
Koordinasyon
(14)
Savunma duruşu
(3)
Dönüşler (5)
Aldatmalar (6)
Reaksiyon (9)

Okur yazarlık
(1,2,12,17)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(11,10,13,16)
İşbirliği
(11,10,13,16)
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9- Futbola özel reaksiyonu geliştirici
oyunlara uyum sağlar.
10- Alıştırmalar esnasında katılımcılık
gösterir.
911- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
12- Futbolun temel fitness ve sağlıkla
ilgili kazanımlarını kavrar.
13- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.

10-

11-

14- Futbolda tüm vücut
koordinasyonunu geliştirir.

12-

15- Futbola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.

13-

16- Futbol oynarken diğerleriyle sözlü
ve sözsüz iletişim kurar.
17- Fair-play kavramını açıklar.

14-

15-

16-

atışı ve kaleci dışında genel olarak ayakla ve
kafayla topa vuruşlar bulunmaktadır. Bu nedenle
bu evrede öğrencilere ayakla iç vuruş, iç üst vuruş,
üst vuruş ve dış üst vuruş, kavisli vuruş ve köşe
vuruşu gibi beceriler kazandırılır.
Özellikle takım halinde top kapmaya yönelik oyun
formatında yaklaşımlarla algı hareket ve duyu
sistemleri devreye konulabilir ve öğrencilerin
reaksiyon özellikleri geliştirilir.
Öğrencilerin teknikleri iyi öğrenebilmesi için
kazandırılmak istenen öğelerin tekrar sayısını
artıran ve katılımcılığı ön planda tutan
alıştırmalara yer verilir.
Öğrencilerin sıçrama, düşme ve denge ile ilgili
becerilerde sakatlanmamasına özen gösterilmeli
ve aynı zamanda öğrencilerden arkadaşlarına sert
faul yapmaktan kaçınması istenir.
Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve esneklik
gibi özellikleri ve hastalıklara kolay yakalanmama
konuları ele alınır.
İster kendi takımında, isterse diğer takımdan olsun
iyi performans gösteren ve doğru teknikleri
kullanan arkadaşlarını kutlaması özendirilir.
Koordinasyon alıştırmaları sayesinde karmaşık
becerileri ve ayak oyunları kullanarak genel
koordinasyonu geliştirilir.
Dersin ilk ısınma evresinde futbolda kullanılan
kaslar ve eklemler dikkate alınarak genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son evrede ise
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılır.
Seçilecek alıştırmalarla ders esnasında
olabildiğince bilgi içerikli ve olumlu motivasyon
sağlayan iletişim yöntemlerine yer verilmeili ve
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öğrencilerin bu konuda alıştırmalar yapması
istenir.
17- Öğrencilerin sporda etik değerleri kapsayan fairplay kavramını anlaması ve açıklaması istenir.
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Sınıf : 6
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Hentbol
1- Hentbolun KKTC deki tarihsel gelişimini
açıklar.
2-Hentbol ile ilgili temel oyun kurallarını
ve kavramları açıklar.

Ü

2:H

BOL

3- Hentbolda temel savunma duruşunu
gösterir.
4- Hentbol oynarken top sürme ve pas
tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanır.
5-

Hentbol oynarken
tekniklerini kullanır.

çeşitli

atış

6- Hentbol oynarken toplu ve topsuz
aldatma tekniklerini gösterir.
7- Hentbolda kaleci temel tekniklerini
kullanır.
8-

Alıştırmalar
gösterir.

esnasında

katılımcılık

9- Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.
10- Hentbolun temel fitness ve sağlıkla
ilgili kazanımlarını kavrar.

1- Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak
araştırma ödevleri verilir. Öğrenci
grupları yaptıkları araştırma sonuçlarını
sınıf
ortamında
arkadaşları
ile
paylaşırlar. Hentbol dünyadaki ve
KKTC deki başlangıcını tartışıp tarihsel
dönemlere göre gelişimini sıralarlar.
2- Öğrencilerden hentbolun temel oyun
kuralları içerisinde yer alan faul, hatalı
yürüme, penaltı, oyun süreleri ve gol
sayılarıyla ilgili bilgileri açıklaması
beklenir.
3- Öğrencilerden temel savunma duruşu
esnasında ayaklar omuz genişliğinde,
sırt düz, dizler bükük ve ani
hareketlenmeye uygun, topun üzerine
baskı yaratabilecek şekilde vücut
dengesini koruyabilecek pozisyonda
olmaları beklenir.
4- Öğrencilerin topla beraber hareket
etme tekniği olan top sürme yani top
sürme ve pas tekniklerini karmaşık oyun
formatında kullanması istenir.
5- Hentbolda oyunun gerekliliği olarak
farklı atış şekilleri bulunur. Bu
becerilerden temel atış, sıçrayarak atış,
düşerek atış, yana bükülü atış ve

Temel savunma
duruşu (3)

Okur yazarlık (1,2,10)
Kişisel Sosyal Yetkinlik
(8,9,11,14)

Top sürme (Dribbling)
(4)

İşbirliği (8,9,11,14)

Pas (4)
Atış teknikleri (5)
Faul (2,7)
Koordinasyon (12)
Kaleci teknikleri (7)
Fitness (10)
Aldatmalar (6)
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11-Alıştırmalar
sonrasında
olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik
eder.
12-Hentbola
özel
tüm
koordinasyonunu geliştirir.

vücut

13-Hentbola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
14- Hentbol oynarken diğerleriyle sözlü ve
sözsüz iletişim kurar.
15-Oyun ve etkinliklere liderlik eder

arkadan atış tekniklerine yer verilir.
6- Öğrencilerin hentbol oynarken farklı
aldatma tekniklerini önce bireysel sonra
oyun esnasında uygulamasına özen
gösterilmeli ve dersin ana bölümünde
yer verilmelidir
7- Öğrencilerden hentbolda kaleci temel
becerilerin yanında diğer oyuncu
tekniklerinden farklı özel becerilerini
öğrenmeleri beklenir.
8- Öğrencilerin alıştırmalar esnasında
kazandırılmak istenen öğeleri daha iyi
öğrenebilmeleri için tekrar sayısını
artırmaları ve katılımcılık göstermeleri
beklenir.
9- Özellikle sıçrama, düşme ve denge ile
ilgili becerilerde sakatlanmamaya özen
gösterilmeli
ve
aynı
zamanda
arkadaşlarına sert faul yapmaktan
kaçınmalıdır.
10- Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özelliklerini ve hastalıklara
kolay yakalanmama konuları ele
alınabilir.
11- Öğrencilerin ister kendi takımında,
isterse diğer takımdan olsun iyi
performans
gösteren
ve
doğru
teknikleri
kullanan
arkadaşlarını
kutlaması özendirilir.
12- Öğrencilerden topla oynama becerileri
ve ayak oyunları kullanarak genel
koordinasyonu
geliştirebilmeleri
beklenir.
13- Öğrencilerin dersin ilk ısınma evresinde
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genel ve özel ısınma egzersizleri, son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe
ve esnetme egzersizleri kullanmaları
istenir.
14- Seçilecek alıştırmalarla ders esnasında
olabildiğince bilgi içerikli ve olumlu
motivasyon
sağlayan
iletişim
yöntemlerine yer verilmeli ve bu konuda
alıştırmalar yapılmalıdır.
15- Öğrencilerden farklı oyun etkinlikleri
sayesinde
liderlik
özelliklerini
geliştirmeleri ve sorumluluk alarak
karar verme becerilerini kullanmaları
istenir.
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Sınıf : 6
Ünite : Ritim ve Dans
Ünite
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Ritim ve Dans
1- Atatürk ün halk danslarına
bakış acısını açıklar.
2- Vücudun anatomik parçalarını
açıklar.
3- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
4- Dansa özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
5- KKTC halk dansları ile ilgili
temel oyunları uygular.
6- Kıbrıs halk danslarına uygun
teknikleri kendi kendine oynar.
7- Oluşturduğu hareket serisini
eşli olarak uygular.
8- Halk oyunları koreografisini
sırasına uygun biçimde
uygular.

1- Öğrencilerden
Atatürk ün
halk
danslarına bakış açısını araştırmaları
halk dansları ile milli kültür arasındaki
ilişkiyi açıklamaları istenir.
2- Öğrencilerden
şarkı
söylerken
kemikler ve kaslara dokunmaları ve
vücut bölümlerini hareket ettirirken
açıklama yapmaları istenir.
3- Öğrencilerin alıştırmalar esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı
bir şekilde katılımcılık göstermesi
beklenir.
4- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve
özel ısınma egzersizleri uygulanabilir.
Son evrede ise rahatlamaya yönelik
germe ve esnetme egzersizleri
kullanılabilir.
5- Zeybeklere ait olan Anadolu zeybeği
(Kıbrıs) figürleri ve ritmi uygulaması
istenir. Ayrıca hüner ve beceri
oyunlarına bağlı olan orak ve bardak
oyunlarını uygulaması istenir.
6- Öğrencilerden Anadolu zeybeği, orak
ve bardak oyunlarını kendi kendine
tekrar yapması istenir.
7- Öğrencilerin oluşturdukları hareket
serilerini eşli şekilde uygulaması
istenir. Eşlerden biri hareket serisi
oluşturur ve bunu diğer eşe öğretir.

Anatomik parçalar (2)
Orak (5,6,7,8)
Bardak (5,6,7,8)
Anadolu Zeybeği (5,6,7,8)
Deyim (5,6,7,8)

Araştırma ve
Problem Çözme (7)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (3,7)
İşbirliği (3,7,8)
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Öğrencilerden bir farklı uygulama
olarak işbirliği ve sosyalliği içeren
deyimleri sıralamaları ve bunu
hareketlerle anlatmaları istenir.
8- Öğretmen tarafından gösterilen
koreografileri öğrencilerin
uygulaması istenir. Halk oyunları
koreografisi önce müziksiz çizgi
sıralaması alınır, ardından müzik
eşliğinde uygulanır.
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Sınıf : 6
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite

Öğrenme Çıktıları
Cimnastik
1. Cimnastik ile ilgili temel kavramları
açıklar.
2. Temel cimnastik duruşlarını kolaylıkla
uygular.
3. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
kendiliğinden uyar.
4. Cimnastiğe özel ısınma hareketlerini
yapar.
5. Minderde öne yuvarlanarak planör
duruşu ve öne takla hareketini
uygular.
6. Minderde öne yuvarlanarak kartal
duruşundan öne takla hareketini
uygular.
7. Minderde öne yuvarlanma
çeşitlerinden öne adımla ve öne takla
hareketini uygular.
8. Minderde öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve öne
takla hareketini uygular.
9. Minderde öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve açık
bacak öne takla hareketini uygular.
10. Minderde öne yuvarlanma
çeşitlerinden öne yuvarlanma ve
sıçrama hareketini uygular.
11. Minderde geriye yuvarlanma
çeşitlerinden açık bacak geriye takla
hareketini uygular.

Açıklamalar

1. Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda yer
alan temel kavramlar üzerinde durulur.
Öğrencilerden bu kavramlarla ilgili
örnekler vermesi istenir.
2. Öğrencilerin cimnastik etkinliklerindeki
temel
duruş
ve
teknikleri
basamaklamalara uygun bir şekilde
uygulaması istenir
3. Öğrencilerden cimnastik etkinliklerinde
sıra düzeni esnasında arkadaşlarına saygı
duyması beklenir.
4. Öğrencilere genel ve özel ısınma
evrelerine uygun ısınma çalışmaları
yaptırılır.
5-11. Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde
yer alan temel cimnastiğe ilişkin öne
yuvarlanma
çeşitlerinden
planör
duruşu ve öne takla, kartal
duruşundan öne takla, öne adımla ve
öne
takla,
öne
yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve öne
takla, planör duruşu ve açık bacak öne
takla hareketleri öğrencilere gösterilir.
Daha sonra öğrencilerin bu hareketleri
yapmaları istenir. Burada önemli
nokta, bu hareketlerde gerekli güvenlik
önlemlerinin alınması ve hareketlerin
öğretmen gözetiminde yapılmasıdır.

Temel kavramlar
Temel cimnastik duruşu
(2, 5, 6, 8, 9,12)
Isınma (4)
Yuvarlanma
(5,6,7,8,9,10,11,12)
Düzen alıştırmaları
(3,13,14,15)
Şınav(17)
Zemin egzersizleri(17)
Skuat(17)
Barfiks (17)

Beceriler
Okur yazarlık (1)
Kişisel Sosyal Yetkinlik
(3,16)
İşbirliği (16)
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12. Minderde geriye yuvarlanma
çeşitlerinden geriye takla ve planör
duruşu hareketini uygular.
13. Düzen alıştırma aktiviteleri içerisinde
komutlara uyar.
14. Duruşları düzen alıştırmalarında
uygular.
15. Düzen alıştırma etkinlikleriyle düzenli
koşuları yapar.
16. Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.
17. Kendi vücut ağırlığını kullanarak
fiziksel uygunluğu geliştiren
egzersizleri uygular.

12-

Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde
yer alan temel cimnastiğe ilişkin geriye
yuvarlanma
hareketi
öğrencilere
uygulamalı
olarak
gösterilir
ve
öğrencilerin öğretmen yardımıyla bu
hareketi yapmaları sağlanır.
13-15. Komut yöntemi ile tüm düzen
alıştırmalarının
neler
olduğu,
duruşların
ve
koşuların
düzen
alıştırmalarında
nasıl
yapılacağı
uygulamalı olarak açıklanır ve
öğrencilerin bu komutlara uyması
istenir.
16. Öğrencilerden özellikle sıçrama, düşme ve
denge
ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamaya özen göstermeleri ve bu
süreçte arkadaşlarını da korumaları
istenir.
17. Özellikle öğrencilerin tüm vücut kaslarının
temel kuvvet gelişimini hızlandıran
bireysel veya istasyon çalışmaları
düzeninde şınav, zemin egzersizleri,
skuat, barfiks, gibi egzersizlerin yer aldığı
alıştırmaları uygulaması beklenir.
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Sınıf :6
Ünite :5 Doğa Sporları
Ünite: 5

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel
kavramlar

Beceriler

Ü

5 : DOĞA SPORLARI

A. Oryantiring
1. Oryantiring ile ilgili temel
kavramları açıklar.
2. Oryantiring sporunun kurallarını
açıklar.
3. Etkinliklerden önce ve sonra
temel
ısınma
hareketlerini
yapar.
4. Oryantiring
etkinliklerinde
takıma liderlik yapar.
5. Oryantiring etkinliklerinde takım
liderine uyar.
6. Oryantring sporuna ilişkin güncel
spor organizasyonlarını takip
eder.
7. Oryantiring sporuna yönelik
eğitsel ve sportif oyun oynar.
8. Yönergelere ve kurallara uygun
olarak oryantiring yapar.
9. Oryantiring çeşitlerini açıklar.
10. Skor oryantiringinin oynanma
şeklini söyler.
11. Uygun
doğrultuda
skor
oryantiringi oynar.
12. Bayrak oryantiring çeşidinin
kurallarını ve oynanma şeklini
açıklar.
13. Uygun
doğrultuda
bayrak

1-

Oryantiring ile ilgili temel kavramlar (yön bulma,
kontrol noktaları, harita, pusula, kontrol kartı,
kontrol tanımlamaları, bayrak (fener), hedef
(kontrol kodu), coğrafi kuzey, manyetik kuzey,
zımba) hakkında bilgiler aktarılarak açıklamalar
yapılır.
2- Oryantiring genel spor kuralları aktarılır.
Oryantiring sporu yapılırken uyulması gereken
kurallar, öğrencilerle birlikte örnekler verilerek
tartışılır.
3- Öğrencilere doğa etkinliklerine başlamadan once
ve sonra, sakatlanma riskini düşürmek amacıyla,
ısınma ve esneklikle ilgili
hareketlerini
yapmalarını sağlayacak olanaklar verilmelidir.
4-5- Doğa sporlarında liderlik ve takım ruhunun
kazanılması ile ilgili becerilerin kazandırılması
önemlidir.
Bu
yönde doğa
etkinlikleri
planlanırken ve uygulanırken, lider olma, lideri
takip etme, işbirliği içerisinde olma ve takım
çalışmasına yönelik etkinlikler yapılır.
6- Öğrencilerden internetten ve diğer kaynaklardan
araştırma
yapmaları
istenerek,
dünyada
oryantiring sporu ile ilgili neler yapıldığını, yakın
geçmişte yapılan ve yapılacak organizasyonları
öğrenmeleri istenir.
7- Öğrencilere oryantiring sporuna yönelik basit
ısındırıcı oyunlar oynatılabilir. Bu oyunlar,

Yön Bulma

Okur-yazarlık

(1,7,8,11,13)

(1,2,9,10,12)

Liderlik (4,5)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (5)

Oyun (7)
Skor
Oryantiringi
(10,11)
Bayrak
Oryantiringi
(12,13)

İşbirliği
(4,5,7,8,11,13)
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oryantiringi yapar.
B. Oltayla Balık utma
14. Oltayla
balık
tutmada
kullanılacak temel malzemeleri
ve özelliklerini bilir.
15. Kıyıdan balık tutma ile ilgili
dikkat edilmesi gereken kuralları
kavrar.
16. Kurallarına ve tutulacak balığın
özelliklerine uygun olarak oltayı
hazırlar.
17. Kurallarına uygun olarak kıyıda
balık tutar.
18. Temel ilk yardım ilkelerini
uygular.
19. Çevre temizliğine duyarlılık
gösterir.

öğrencilerin etkinliğe dikkatini arttırmada ve
vücutlarını hazır hale getirmede faydası olacaktır.
8-

9-

10-

11-

12-

13-

Öğrencilere, öğretmen kontrolünde sıklıkla
oryantiring oynattırılabilir. Öğretmen kontrol
noktalarını, ve gerekli ekipmanları temin ederek,
öğrencilerin
oryantiring
oynamalarını
sağlamalıdır.
Öğrencilerin oryantiring çeşitleri ile ilgili bilgi
sahibi olmaları gerekir. Oryantiring çeşitlerinin
isimlerini öğrenmelerine yönelik yol izlenmelidir.
Öğrencilere skor oynatiringi ile ilgili bilgiler
aktarılır. Bu bilgiler, bu oryantiring çeşidi ile ilgili
kurallar ve oynanma şekli gibi bilgilerdir.
Skor oryantiringi hakkında bilgiler verildikten
sonra, öğrencilerle birliktete bu oryantiring çeşidi
oynanır.
Öğrencilere bayrak oynatiringi ile ilgili bilgiler
aktarılır. Bu bilgiler bu oryantiring çeşiti ile ilgili
kurallar ve oynanma şekli gibi bilgilerdir.
Bayrak oryantiringi hakkında bilgiler verildikten
sonra, öğrencilerle birlikte bu oryantiring çeşidi
oynanır.

14- Oltayla balık tutmaya yönelik uygulamalar
yapılmadan
önce,
balıkçılık
malzemeleri
öğrencilere
gösterilerek
tanıtılmalıdır.
Malzemelerin özellikleri ve ne işe yaradıkları tek
tek açıklanmalıdır.
15- KKTC de kıyıdan balık tutma ile ilgili kurallar,
öğrencilere ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Öğrencilerin bu kurallara uymasının neden
önemli olduğu mümkünse örnek olaylarla ortaya
konmalıdır. Kurallara uyulmadığında neler
olabileceği öğrencilerle birlikte tartışılmalıdır.
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16- Oltanın hazırlanması aşama aşama öğrencilere
gösterilir. Daha sonra öğrencilerden de oltaları
hazırlamaları istenir.
17- Oltayla nasıl balık avlanıldığı aşamalarına uygun
olarak tek tek gösterilerek açıklanır. Daha sonra
öğrencilerden de oltayla balık tutmaları istenir.
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Sınıf :6
Ünite :6 Atleti m
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Atletizm
1- Atletizme özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini eşli bir biçimde uygular
2- Atletizm branşına özgü sürate ilişkin
fiziksel uygunluk egzersizlerini
uygular.
3- Orta mesafe koşularını kurallarına
uygun olarak koşar.
4- Engel geçme kural ve tekniklerini bilir.

5- 100 metre engelli koşuyu kurallarına
uygun olarak koşar.
6- 300 metre koşusunu koşar.
7- Kalp solunum egzersizleri uygular.
8- Egzersiz esnasında vücut sistemlerinde
meydana gelen değişimi açıklar.
9- Yapılan egzersize göre nabız kontrolü
yapar.
10- Sporda yasaklı maddelerİ açıklar.

1- Öğrencilerden
etkinlikler
esnasında
sakatlanma riskini en aza indirmek için
zorlayıcı egzersizlere başlamadan önce ve
sonrasında düşük tempoda koşu, ardından
da ısınma ve esnetme hareketleri yapmaları
istenir.
2- Öğrencilerin atletizm branşını verimli bir
şekilde uygulayabilmeleri için bu branşa
yönelik kuvvet ve sürate ilişkin fiziksel
uygunluk egzersizlilerinin de yaptırılması
gerekir.
3- Öğrencilerin orta mesafe koşuları 800 ve
1500 (kızlar) - 2000 metre( erkekler) ile
ilgili genel kuralları ve prensipleri bilmesi
gerekir. Öğrencilerde koşuların mesafe
uzunlukları, koşuya başlama ve koşuyu
sonlandırma evreleri ile ilgili temel bilgilere
sahip olarak, bunlar ile ilgili açıklamalarda
bulunması beklenir.
4- Öğrencilerden engel geçmede engele
yaklaşım ve bacak hareketleri açıklanır ve
uygulanması istenir. İlk çalışmada tek
engel üzerinde çalışmalar yapılması
istenmelidir.
6- Öğrencilerin

300m

koşusunu

doğru

Isınma (1)
Fiziksel uygunluk (2)
Koşular (3,4,6)
Engel geçme (4,5)
WADA (10)
100 metre engel
koşusu (5)
300 metre koşusu (6)

Okur yazarlık
(4,8,9,10)
Kişisel Sosyal Yetkinlik
(1)
İşbirliği (1)
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teknikle uygulaması istenir.
7- Öğrencilerin özellikle dolaşım sistemini
geliştirmek ve kilo kontrolü sağlamak
amacıyla aerobik egzersizlere katılımı
istenir.
8- Öğrencilerden fiziksel egzersiz sürecinde
vücutta meydana gelen değişimleri (Kalp
atım hızında artış, vücut ısısında artış vb)
takip etmesi istenir
9- Öğrencilerden özellikle dolaşım sisteminin
kullanıldığı egzersizlerle farklı yöntemler
sayesinde ilgili kendi kalp atış hızını
hesaplayabilmesi istenir
10- Öğrencilerden Dünya Antidoping Ajansı
WADA tarafından yasaklanan doping
maddelerinin zararları hakkında bilgi
sahibi olmaları beklenir

177
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Altıncı Sınıf Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki
Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

2

3

5

3

4

5

6

7

8

9

4

2
4

4

5

5

5

S RM

1 B R YS L
6 SI IF: Ü
SPORLAR

178

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eskrim oyunun genel tarihsel gelişimini açıklar.
Eskrim oyununda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Eskrim sporu ile ilgili temel oyun kurallarını, terimleri ve kavramları açıklar.
Eskrim sporunda yönleri açıklar.
Eskrimde silah çeşitlerini bilir.
Fiziksel nitelikleri açıklar.
Eskrimde gard hareketini tekniğe uygun yapar.
Hamle hareketlerini açıklar.
Karşı koymayı kuralına göre açıklar.

11. Eskrim sporunun temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
12. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareket gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
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Sınıf/

179

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

2

3

4

5

4

4
5
3

6

7

8

9

1 B R YS L
6 SI IF: Ü
SPORLAR

GÜR Ş
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Güreşin KKTC de ki tarihsel gelişimini açıklar.
Güreş ile ilgili temel kavramları açıklar.
Temel Güreş müsabaka kurallarını açıklar.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
Güreş sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Güreşle ilgili temel teknikleri öğretmen yardımıyla uygular.
Sarma, ters sarma, kaz kanadı, gerdanlama, ayak kündesi, ters paça, kepçe
tekniklerini bilir.
10. Güreşteki hakemleri ve görevlerini bilir.
11. FILA nın kuruluşunu ve görevlerini bilir.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5
5
5

5
5
5
5
5

3
3

3
4

4
5
5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S

1 B R YS L
6 SI IF: Ü
SPORLAR

180

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tenisin dünyadaki ve KKTC deki uygulanış biçimlerini karşılaştırır.
Tenisle ilgili oyun kurallarını irdeler.
Grand- slam turnuva isimlerini bilir.
Forehand ve backhand vole vuruşlarında vücut, kol ve raket pozisyonunu istenilen
nitelikte yapar.
Forehand smaç vuruşunda vücut, kol ve raket pozisyonunu istenilen nitelikte yapar.
Servis atışında kol, vücut ve raket pozisyonunu doğru formda yapar.
Servis karşılamada kol, vücut ve raket pozisyonunu doğru formda yapar.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uymayı alışkanlık haline getirir.
Güncel spor etkinliklerini takip eder.
Tenis oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.

11. Tenise özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5
5
5
5
5
5
5

5

5

5

5
5

3

3
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Sınıf/

181

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4
5

4
5

4

5

5

5

2 A IM SPORLARI

BASKETBOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Basketbolun KKTC deki tarihsel gelişimini açıklar.
Basketbolla ilgili temel oyun kurallarını ve kavramları açıklar.
Basketbolda temel savunma duruşunu gösterir
Basketbol oynarken top sürme ve pas tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanır.
Basketbol oynarken pivot adım ve dönüşleri uygular
Basketbol oynarken toplu ve topsuz aldatma tekniklerini gösterir.
Basketbol oynarken çeşitli turnike tekniklerini uygular.
Basketbolda çeşitli şut tekniklerini oyun içerisinde kullanır.
Basketbolda perdeleme tekniğini gösterir.

5
5
5
5
5
5
5

6 SI IF: Ü

10. Eşli alıştırmalarda perdeleme ve devril (Pick and Roll) tekniğini uyumlu bir şekilde
gösterir.
11. Alıştırmalar esnasında katılımcılık gösterir.
12. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
13. Basketbolun temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
14. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
15. Basketbolda tüm vücut koordinasyonunu geliştirir.
16. Basketbola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
17. Basketbol oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
18. Güncel spor etkinliklerini takip eder.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5
1
1
1
2
1

5

2

5

2

5
5

5
2

5
2
4

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

2 A IM SPORLARI

Ünite

1
FUTBOL
1. Futbolun KKTC deki tarihsel gelişimini açıklar.
2. Futbolla ilgili temel oyun kurallarını ve kavramları açıklar.
3. Futbolda temel savunma duruşunu ve yönlendirmeyi gösterir.
4. Futbol oynarken top sürme ve pas tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanır.
5. Futbol oynarken yarım ve tam dönüşleri uygular.
6. Futbol oynarken toplu ve topsuz aldatma tekniklerini gösterir.
7. Futbol oynarken çeşitli top kontrol tekniklerini uygular
8. Futbolda topa vuruş tekniğini kullanır.
9. Futbola özel reaksiyonu geliştirici oyunlara uyum sağlar.
10. Alıştırmalar esnasında katılımcılık gösterir.

11. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
12. Futbolun temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
13. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
14. Futbolda tüm vücut koordinasyonunu geliştirir
15. Futbola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
16. Futbol oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
17. Fair-play kavramını açıklar .
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
6 SI IF: Ü
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2

3

4

5

6

7

4

4

5
4

8

9

5
5

4

5
5
5
5
5
5
5

2
2
1
2

3
4

5

5
5
5
5

4
3

5

3
3
5

5

5
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Sınıf/

183

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

6 SI IF: Ü

2 A IM SPORLARI

Ünite

1
HENTBOL
1. Hentbolun KKTC deki tarihsel gelişimini açıklar.
2. Hentbol ile ilgili temel oyun kurallarını ve kavramları açıklar.
3. Hentbolda temel savunma duruşunu gösterir.
4. Hentbol oynarken top sürme ve pas tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanır.
5. Hentbol oynarken çeşitli atış tekniklerini kullanır.
6. Hentbol oynarken toplu ve topsuz aldatma tekniklerini gösterir.
7. Hentbolda kaleci temel tekniklerini kullanır.
8. Alıştırmalar esnasında katılımcılık gösterir.
9. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
10. Hentbolun temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.

11. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
12. Hentbola özel tüm vücut koordinasyonunu geliştirir.
13. Hentbola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
14. Hentbol oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
15. Oyun ve etkinliklere liderlik eder .
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

4

5

6

7

8

9

4

1
2
2
2
2
2
4

4

5

5

5

5
5

5

5
5
5

4
3

5
2
5
5

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

M

Ünite

5 R
6 SI IF: Ü
VE DANS

184

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

R M V DA S
Atatürk ün halk danslarına bakış acısını açıklar
Vücudun anatomik bölümlerini açıklar.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
Dansa özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular
KKTC Halk dansları ile ilgili temel kavramları açıklar.
Kıbrıs halk danslarına uygun teknikleri kendi kendine uygular.
Oluşturduğu hareket serisini eşli olarak uygular.
Halk oyunları koreografisini sırasına uygun biçimde uygular.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

7

8

9

5
5
3
5

3

3

5
5

2
1

2

5

1

5
4

4
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Sınıf/

185

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

4 C M AS

CM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6 SI IF: Ü

10.
11.
12.
13.

AS
Cimnastik ile ilgili temel kavramları açıklar.
Temel cimnastik duruşlarını kolaylıkla uygular.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine kendiliğinden uyar.
Cimnastiğe özel ısınma hareketlerini yapar.
Minderde öne yuvarlanarak planör duruşu ve öne takla hareketini uygular.
Minderde öne yuvarlanarak kartal duruşundan öne takla hareketini uygular.
Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne adımla ve öne takla hareketini
uygular.
Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve öne takla hareketini
uygular.
Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve açık bacak öne takla
hareketini uygular.
Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne yuvarlanma ve sıçrama hareketini
uygular.
Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden açık bacak geriye takla hareketini
uygular.
Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden geriye takla ve planör duruşu hareketini
uygular.
Düzen alıştırma aktiviteleri içerisinde komutlara uyar.

14. Duruşları düzen alıştırmalarında uygular.
15. Düzen alıştırma etkinlikleriyle düzenli koşuları yapar.
16. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
17- Kendi Vücut Ağırlığını kullanarak fiziksel uygunluğu geliştiren egzersizleri uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

5

3

3

5
5
5

3
3
3

3
3
3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5
5

3
3

3
3
4
4

6

7

8

9

5

4
5

3

4

4

4

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

5 DOĞA SPORLARI

Ünite

6 SI IF: Ü

186

1
A.Oryantiring
1. Oryantiring ile ilgili temel kavramları açıklar.
2. Oryantiring sporunun kurallarını açıklar.
3. Etkinliklerden önce ve sonra temel ısınma hareketlerini yapar.
4. Oryantiring etkinliklerinde takıma liderlik yapar.
5. Oryantiring etkinliklerinde takım liderine uyar.
6. Oryantring sporuna ilişkin güncel spor organizasyonlarını takip eder.
7. Oryantiring sporuna yönelik eğitsel ve sportif oyun oynar.
8. Yönergelere ve kurallara uygun olarak oryantiring yapar.
9. Oryantiring çeşitlerini açıklar.
10. Skor oryantiringinin oynanma şeklini söyler.
11. Uygun doğrultuda skor oryantiringi oynar.
12. Bayrak oryantiring çeşitinin kurallarını ve oynanma şeklini açıklar.
13. Uygun doğrultuda bayrak oryantiringi yapar.
B Oltayla Balık utma

14. Oltayla balık tutmada kullanılacak temel malzemeleri ve özelliklerini bilir.
15. Kıyıdan balık tutma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları kavrar.
16. Kurallarına ve tutulacak balığın özelliklerine uygun olarak oltayı hazırlar.
17. Kurallarına uygun olarak kıyıda balık tutar.
18. Temel ilk yardım ilkelerini uygular.
19. Çevre temizliğine duyarlılık gösterir
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5

3

4

5

6

7

5

5
4

8

5
5
3

5
5
5

3
3

3
3

5

3

3

5

3

3

5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
3

3

9
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Sınıf/

187

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

6 SI IF: Ü

6 A L

ZM

A L ZM
1. Atletizme özel ısınma ve soğuma egzersizlerini eşli bir biçimde uygular.
2. Atletizm branşına özgü sürate ilişkin fiziksel uygunluk egzersizlerini uygular.
3. Orta mesafe koşularını kurallarına uygun olarak koşar.
4. Engel geçme kural ve tekniklerini bilir.
5. 100 metre engelli koşuyu kurallarına uygun olarak koşar.
6. 300 metre koşusunu koşar.
7. Kalp solunum egzersizleri uygular.
8. Egzersiz esnasında vücut sistemlerinde meydana gelen değişimi açıklar.
9. Yapılan egzersize göre nabız kontrolü yapar.
10. Sporda yasaklı maddeleri açıklar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

1

2

3

5
5
5

3
5
3

5
5
5

3
3
3

5

3

4

5

6

3
3
3

4

5

5
5

4

7

8

9
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Sınıf :7
Ünite :1 B R YS L SPORLAR
1Ü

ÖĞR

M ÇI

ILARI

AÇI LAMALAR

TEMEL KAVRAMLAR

B C RL R

WADA (8)
El ense çekmek (6)
Tırpan bağlama (6)
Boyunduruk (6)
Bastırma (6)
Dalma (6)

Okuryazarlık
(1,2,4,8)

GÜR Ş
1- Güreşin genel dünyadaki tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Güreş ile ilgili temel kavramları
açıklar.
3- Karmaşık
beceriler
esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
4- Güreşin temel sağlıkla
kazanımlarını kavrar.

ilgili

5- Güreş sporunda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
6- Güreşin temel teknik hareketlerini
istenilen nitelikte uygular.
7- Alıştırmalar
esnasında
sıra
düzenine uyar.
8- Sporda yasaklı maddeleri ve
zararlarını açıklar.

1. Öğrenciler güreşin dünyadaki gelişimini sıralar.
Yapılan sıralamaya göre güreşin dünyada ve
KKTC deki
uygulanış
biçimini,
tarihsel
dönemlere, uygulanış biçimlerine ve bu
dönemlerdeki değişimlere göre tartışırlar.
2. Güreşin temel teknikleri, isimleri ve oyun
kuralları ile ilgili bilgiler öğrenciye açıklanır.
3. Özellikle tutma, itme, çekme, düşme ve denge
ile ilgili becerilerde sakatlanmamaya özen
gösterilmeli aynı zamanda öğrencilerin
arkadaşlarına sert faul yapmaktan kaçınmaları
sağlanmalıdır.
4. Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özelliklerini ve hastalıklara kolay
yakalanmama konuları ele alınabilir.
5. Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulanabilir. Öğrenciler güreşe
özel ısınma hareketlerini bilinmelidir. Boyun
sağa, sola, öne, arkaya germe, omuz, bel ve
köprü bacak açma-germe hamle hareketlerini
yapabilir. Son evrede ise rahatlamaya yönelik
germe ve esnetme egzersizleri kullanılır.
6. Öğrencilerin el ense çekmek, tırpan bağlama,
boyunduruk, bastırma ve dalma hareketlerini

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik (3,7)
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tekniğe uygun uygulaması istenmelidir. Sarma,
ters sarma, kaz kanadı, gerdanlama, ayak
kündesi, ters paça, kepçe hareketlerini
öğrencinin kuralına uygun nitelikte yapması
istenir.
7. Alıştırmalar esnasında arkadaşlarına saygı
duyması sağlanmalı ve sabırlı bir şekilde
katılımcılık göstermesine dikkat edilmelidir.
8. Öğrencilerin Dünya Antidoping Ajansı WADA
tarafından yasaklanan doping maddelerinin
zararları hakkında bilgi sahibi olması beklenir.
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Sınıf:7
Ünite:1 Bireysel Sporlar
Ünite

Öğrenme Çıktıları
MASA

Açıklamalar

Temel kavramlar

S

1- Masa tenisiyle ilgili temel
kavramları açıklar.
2- Temel masa tenisi müsabaka
kurallarını kavrar.
3- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
4- Masa tenisi temel sağlıkla ilgili
kazanımlarını kavrar.
5- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
6- Masa tenisi sporunda özel ısınma
ve soğuma egzersizlerini uygular.
7- Penhold raket tutuş şeklini bilir.
8- Tekniğe uygun penhold raket
tutuş şeklini uygular.
9- Tenis masasında karşılıklı maç
yapar.
10- Masa tenisinde spin atar.
11- Kesme şut tekniğini uygular.

2- Öğrencilerin masa tenisinde bir setin kaç
sayıdan oluştuğunu ve kaç set kazanınca
maç kazanıldığını bilmesi beklenir.
3- Öğrencinin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesi istenir.
4- Öğrencinin masa tenisi sporunun insan
vücuduna faydalarını örneklerle açıklaması
istenir.
5- Öğrencinin ister kendi takımında, isterse
diğer takımdan olsun iyi performans
gösteren ve doğru teknikleri kullanan
arkadaşlarını kutlaması özendirilir.
6- Öğrencilerin dersin ilk ısınma evresinde
genel ve özel ısınma egzersizleri ile
uygulama yapmaları istenir. Parmaklar,
omuz, boyun, sırt, oblik bölgesi, bacak
bölgelerinde açma germe yapılabilir. Son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri üzerinde durulur.
7- Penhold raket tutuş şeklinin nasıl olduğunu
bilir.
8- Öğrencilerde maç esnasında sayıları sayarak
maç yapması istenir.
10-Öğrencilere forehand ve backhand spin vuruş

Penhold Raket
Tutuş (7,8)

Beceriler
Okur yazarlık
(1,2,4)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik (3,5)

Spin Atma (10)
Kesme Şut (11)

İşbirliği (3,5)
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tekniğini gösterdikten sonra topun geliş
açısına göre vuruş sırasındaki vücut
pozisyonlarını saptamaları istenir. Yeterli
bilgi edinildikten sonra teniste forehand ve
backhand vuruşu ile ilgili uygulamalara
geçilir.
Yapılan
bu
uygulamalarda
öğrencilerin birbirlerini gözlemeleri istenir.
11- Öğrencilere masa tenisi maçından örnek bir
bölüm izlettirilerek forehand ve backhand
kesik vuruş tekniğinde topun geliş açısına
göre vuruş sırasındaki vücut pozisyonlarını
saptamaları istenir. Yeterli bilgi edinildikten
sonra teniste forehand ve backhand kesik
vuruşu ile ilgili uygulamalara geçilir.
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Sınıf :7
Ünite 1 Bireysel Sporlar
Ünite

Öğrenme Çıktıları
TAEKWONDO
1- Taekwondo nun tarihsel gelişimini
açıklar.
2- Taekwondo ile ilgili temel
kavramları açıklar.
3- Taekwondoda kuşakların
anlamlarını açıklar.
4- Temel Taekwondo müsabaka
kurallarını kavrar.
5- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
6- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
7- Taekvando sporunun fiziksel ve
sağlık açısından oluşan olumlu
etkilerini örneklerle açıklar.
8- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
9- Taekwondo sporunda özel ısınma
ve soğuma egzersizlerini uygular.
10- Temel teknik becerileri tekniğe
uygun olarak açıklar.
11- Vücut uygulanabilir kısımlarını bilir.

Açıklamalar
1- Konuyla
ilişkili
gruplar
oluşturularak
araştırma ödevleri verilir. Öğrenci grupları
yaptıkları
araştırma
sonuçlarını
sınıf
ortamında arkadaşları ile paylaşırlar.
Taekwondonun dünyadaki ve KKTC deki
başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere göre
gelişimini sıralarlar.
2- Öğrencileri sırasıyla, beyaz, sarı, yeşil, mavi,
kırmızı ve siyah renk kuşaklar olduğu, siyah kuşağın
en üst seviye olduğu, fakat siyah kuşağın da
dereceleri bulunduğu, bunlara "Dan" adı verildiği
üzerinde durulur.
3- Taekwondodaki oyun kralları; taekwondo
sahasının uzunluğu ve genişliği, puan
kazanma ve
fauller ile ilgili kuralların
öğrenilmesi üzerinde durulur.
4- Öğrencinin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duymasına ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesine dikkat
edilmelidir.
5- Öğrencinin özellikle tutma, itme, çekme,
düşme ve denge ile ilgili becerilerde
arkadaşlarını
sakatlamamasına
özen

Temel kavramlar

Kuşaklar (3)
Isınma (9)

Beceriler

Okuryazarlık
(1,2,3,4, 10)
Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik
(5,6,8)
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12- Taekwondo duruşunu kuralına
uygun yapar.
13- Taekwondoda vücut hedef ve
uygulanan kısımlarını açıklar.
14- Savunma tekniğini kuralına uygun
yapar.

6-

7-

8-

9-

göstermesi ve aynı zamanda arkadaşlarına
sert faul yapmaktan kaçınması istenir.
Öğrencilere taekwondo sporunun sağlığa
olumlu
etkileri
örneklerle
açıklanır.
Öğrencilerin özellikle vücudun kuvvet,
dayanıklılık ve esneklik gibi özellikleri ve
hastalıklara kolay yakalanmama konularında
bilgi sahibi olmaları beklenir.
Öğrencilerden
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesine dikkat
edilmesi istenir.
Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
voleybolda kullanılan kaslar ve eklemler
dikkate alınarak genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulayabilir. Öğrencilerden son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanmaları istenir.
Taekwondoda duruş, savunma ve atak
teknikleri üzerinde durulur. Duruşu iki ayak
kapalı duruş ve geniş duruş olarak gösterilir.
Savunma tekniklerinde ise kol, dirsek ve
ayakla savunma teknikleri üzerinde durulur.
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Sınıf:7
Ünite :1 Bireysel Sporlar
1 ÜNİTE

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

S
1- Tenise özel ısınma ve soğuma
hareketlerini yapar.
2- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
3- Uyku
ve
dinlenmenin
büyümeye olan olumlu etkisini
açıklar.
4- Oyunlarda ve etkinliklerde
sorumluluk alır.
5- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
6- Sporda yasaklı maddeleri ve
zararlarını açıklar.
7- Yapılan egzersize göre nabız
kontrolü yapar .
8- Tenis maçını kurallara uygun
yapar.

1- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde genel ve
özel ısınma egzersizlerini uygulamalıdır.
Parmaklar, omuz, boyun, sırt, bacak açma
germe yapabilir. Son evrede ise rahatlamaya
yönelik germe ve esnetme egzersizleri
kullanılmalıdır. Öğrencilerin bu alıştırmaları her
derste uygulaması ve bunu alışkanlık haline
getirmesi özendirilmelidir.
2- Öğrencilerden özellikle sıçrama, düşme ve
denge ile ilgili becerilerde sakatlanmamaya
özen göstermeleri ve bu süreçte arkadaşlarını
da korumaları istenir.
3- Fiziksel ve ruhsal gelişime büyük etkisi bulunan
uyku ve dinlenmenin olumlu etkileri ile ilgili
çalışmalara yer verilir.
4- Öğrencilerden farklı oyun etkinlikleri sayesinde
liderlik özelliklerini geliştirmeleri ve sorumluluk
alarak karar verme becerilerini kullanmaları
istenir.
5- Alıştırmalar esnasında arkadaşlarına saygı
duyması sağlanmalı ve sabırlı bir şekilde
katılımcılık göstermesine dikkat edilmelidir.
6- Öğrencilerin Dünya Antidoping Ajansı WADA
tarafından yasaklanan doping maddelerinin
zararları hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

WADA (6)
Tenis Maçı (8)

Okur-yazarlık(3,6)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (2,4,5)
İşbirliği (2,4,5)
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7- Öğrencilerden özellikle dolaşım sisteminin
kullanıldığı egzersizlerle farklı yöntemler
sayesinde
kendi
kalp
atış
hızını
hesaplayabilmeleri istenir.
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Sınıf:7
Ünite :1 Bireysel Sporlar
1 ÜNİTE

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

JUDO
1- Judo
sporunun
KKTC deki
tarihsel gelişimini açıklar.
2- Judonun anlamını açıklar.
3- Judonun üç temel özelliğini
açıklar.
4- Kuzushinin önemini kavrar.
5- Yürüyüş tekniğini öğretmen
eşliğinde uygular.
6- Mukavemet
etmemeyi
öğretmen eşliğinde uygular.
7- Selamlama tekniğini uygular.
8- Temel
Judo
müsabaka
kurallarını kavrar.
9- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
10- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.
11- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler
gösteren
arkadaşlarını tebrik eder.
12- Judo sporuna özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.

1- Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak araştırma
ödevleri verilir. Öğrenci grupları yaptıkları
araştırma
sonuçlarını
sınıf
ortamında
arkadaşları ile paylaşırlar. Judonun dünyadaki
ve KKTC deki başlangıcını tartışıp tarihsel
dönemlere göre gelişimini sıralarlar.
2- Öğrenci judonun, denge, kuvvet, kaldıraç,
merkezkaç gibi birçok fizik kuralını en iyi
şekilde değerlendirerek kullanma, sportif
esaslarla sanat ve felsefenin birleştiği bir olgu
olduğunu açıklar.
3- Öğrencinin üç temel özellik olan shin kalp,
yürek, cesaret,
gi
özel teknik ve tai
dayanıklılık ve çabuk anlamına geldiğini
açıklaması istenir.
4- Öğrencinin judonun iki temel prensip üzerine
kurulduğunu bilmesi istenir. Bunlar "denge" ve
"kuvvete karşı koymama, karşıdakinin
kuvvetinden yararlanma" prensibi. Denge
judonun prensibini oluşturan iki temel esastan
birini teşkil eder. Rakibin dengeli halini bozup ,
dengesiz hale getirilmesinin kuzushi anlamına
geldiğini öğrencinin kavraması istenir.
5- Tusugi - ashi, suri – ashi ve ayumi – ashi
yürüyüşlerini öğretmen eşliğinde öğrencinin
uygulaması istenir. (Tusugi - Ashi :
İleriye ,geriye, sağa ve sola yapılan kata

Uke (4)
Kuzushi (3)
Dojo (7)
Tatami (7)
Yürüyüş tekniği
(11)
Shin (3)
Gi (3)
Tai (3)
Tusugi – Ashi (5)
Suri – Ashi (5)
Ayumi – Ashi (5)

Okur Yazarlık
(1,2,3,4,9)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(5,6,7,)
İşbirliği (5,6,7)
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6-

7.
8.

9.

10.

11.

12.

yürüyüşleri. Suri - Ashi : Ayakları sürüyerek
yapılan yürüyüşler. Ayumi - Ashi : Serbest
yürüyüş)
Judonun ikinci prensibi ise "mukavemet
etmeme" dir .Bu prensipte öğrencinin rakibinin
kuvvetine karşı koymadan, onun kuvvetinden
yararlanılarak onu yenmesi istenir.
Judonun temel tekniklerinin isimleri ve oyun
kuralları ile ilgili terimler üzerinde durulur.
Öğrencilerden temel oyun kurallarından; judo
salonun adının dojo olduğunu ve minderinin de
tatami olduğunu ve boyutlarını bilir.
Öğrencinin sayı kazanma ve fauller ile ilgili
kuralların öğrenilmesi istenir.
Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermeleri istenir.
Öğrenciler özellikle tutma, itme, çekme, düşme
ve denge ile ilgili becerilerde sakatlanmamaya
özen göstermeli aynı zamanda arkadaşlarına
sert faul yapmaktan kaçınmalıdır.
Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse
diğer takımdan olsun iyi performans gösteren
ve doğru teknikleri kullanan arkadaşlarını
kutlaması özendirilir.
Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son evrede
ise rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri üzerinde durulur.
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Sınıf : 7
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

VOLEYBOL
1- Voleybolun KKTC ve Türkiye'deki
tarihsel gelişimini açıklar.
2- Voleybolla ilgili temel oyun kurallarını
ve kavramları açıklar.
3- Voleybolda temel teknikleri uygular.
4- Voleybol oynarken servis atar.
5-

Smaç hareketinin oyun içerisinde
kullanılmasının gerekliliğini açıklar.

6- Smaç anında koşma, sıçrama ve
havada açılmayı istenilen nitelikte ve
sürede yapar.
7- Voleybol oynarken servis karşılar.
8- Farklı servis atışlarında alması
gereken pozisyonu kafasında
canlandırır.
9- Voleybola özel reaksiyonu geliştirici
oyunlara uyum sağlar.
10- Alıştırmalar esnasında katılımcılık

1- Konuyla

ilişkili gruplar oluşturularak
araştırma ödevleri verilir. Öğrenci
grupları yaptıkları araştırma sonuçlarını
sınıf
ortamında
arkadaşları
ile
paylaşırlar. Voleybolun Türkiye deki ve
KKTC deki başlangıcını tartışıp tarihsel
dönemlere göre gelişimini sıralarlar.
2- Öğrencilere voleybol temel oyun
kuralları içerisinde yer alan saha ölçüleri,
sayılar, setler, oyuncu değişiklikleri,
libero kuralı v.b bilgiler aktarılır
3- Öğrencilerin voleybola özel pas gibi
temel
teknikleri
alıştırmalarla
geliştirmeleri istenir.
4- Öğrencilerden
voleybolda
temel
becerilerinden olan servis atmanın pek
çok farklı çeşidini kazanmaları istenir.
6- Öğrencinin bir hücum tekniği olan smaç
tekniğini bireysel olarak uygulamanın
yanı sıra oyun esnasında da pozisyon
gereği bu beceriler kullanması istenir.
7- Öğrencilere takım savunmasının en
önemli becerilerinden olan servis

Pas çeşitleri (3)
Sıçrama ve
Koordinasyon
(12)
Ayak oyunları (5)
Servis (4,6)
Smaç (5)
Reaksiyon (7)
Fitness (10)

Okur yazarlık
(1,2,5,10,12,18)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(9,10,11,13,16)
İşbirliği
(9,10,13,16)
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gösterir.
11- Karmaşık beceriler esnasında kendini
ve arkadaşlarını korur.

karşılama tekniğini farklı alıştırmalar
sayesinde kazandırılması hedeflenir.
9

12- Voleybol ile ilgili temel fitness ve
sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.

13- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
14- Voleybola özel tüm vücut
koordinasyonunu geliştirir.

10

11

15- Voleybola özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
16- Voleybol oynarken diğerleriyle sözlü
ve sözsüz iletişim kurar.
17- Voleybola ilişkin kuralları hakemlik
uygulaması esnasında kullanır.
18- Fair-play kavramını açıklar.

12

13

14

15

Özellikle
voleybola
yönelik
oyun
formatında yaklaşımlarla öğrencilerin
algı hareket ve duyu sistemleri devreye
koymaları ve reaksiyon özelliklerini
geliştirmeleri istenir.
Öğrencilerin teknikleri iyi öğrenebilmesi
için kazandırılmak istenen öğelerin tekrar
sayısını artıran ve katılımcılığı ön planda
tutan alıştırmalara yer verilir.
Öğrencinin özellikle tutma, itme, çekme,
düşme ve denge ile ilgili becerilerde
arkadaşlarını sakatlamamasına özen
göstermesi ve
aynı zamanda
arkadaşlarına sert faul yapmaktan
kaçınması istenir
Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özelliklerini ve hastalıklara
kolay yakalanmama konuları üzerinde
durulur.
Öğrencilerden ister kendi takımında,
isterse diğer takımdan olsun iyi
performans gösteren ve doğru teknikleri
kullanan arkadaşlarını kutlaması istenir.
Öğrencilerin koordinasyon alıştırmaları
sayesinde karmaşık becerileri ve ayak
oyunları kullanarak genel koordinasyonu
üzerinde durulur.
Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
voleybolda kullanılan kaslar ve eklemler
dikkate alınarak genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulayabilir. Öğrencilerden
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son evrede ise rahatlamaya yönelik
germe
ve
esnetme egzersizlerini
kullanmaları istenir.
16 Öğrenciler seçilecek alıştırmalarla ders
esnasında olabildiğince bilgi içerikli ve
olumlu motivasyon sağlayan iletişim
yöntemleri sayesinde yönlendirilmeli ve
bu konuda alıştırmalar yapmaları
istenmelidir.
17 Öğrencilerin kuralları daha iyi öğrenmesi
ve içselleştirmesi amacıyla kendi
aralarında
oynayacakları
voleybol
maçlarında dönüşümlü bir şekilde
hakemlik yaparak kurallara saygı duyma
ve empati becerisi üzerinde durulur.
18 Öğrencilerden sporda etik değerleri
kapsayan fair-play kavramını anlaması
ve açıklaması istenir.
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Sınıf : 7
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Futsal
1- Futsal ile ilgili temel oyun
kurallarını ve kavramları açıklar.

Ü

2 : BASKETBOL

2- Futsalda temel savunma duruşunu
ve yönlendirmeyi gösterir.
3- Futsal oynarken top sürme ve pas
tekniklerini uyumlu bir şekilde
kullanır.
4- Futsal oynarken yarım ve tam
dönüşleri uygular.
5- Futsal oynarken toplu ve topsuz
aldatma tekniklerini gösterir.
6- Futsal oynarken çeşitli top kontrol
tekniklerini uygular.
7- Futsalda topa vuruş tekniğini
kullanır.
8- Futsala özel reaksiyonu geliştirici
oyunlara uyum sağlar.

2- Öğrencilerden temel savunma duruşu
esnasında ayaklar omuz genişliğinde, sırt
düz, dizler bükük ve ani hareketlenmeye
uygun,
karşıdakini
zayıf
tarafa
yönlendirecek şekilde vücut dengesini
koruyabilecek pozisyonda olması istenir.
3- Öğrencilerden topla beraber hareket
etme tekniği olan top sürme ve pas
tekniklerini uygulamaları istenir.
4- Öğrencilerden özellikle top isteme ve top
alma becerilerinde pas vermek kadar pas
alabilmeyi kolaylaştırması nedeniyle
dönüş tekniklerini uygulamaları istenir.
5- Özellikle, öğrencilerin futsal oynarken
farklı aldatma tekniklerini önce bireysel
sonra oyun esnasında uygulamasına
özen gösterilmeli ve dersin ana
bölümünde yer verilmelidir.
6- Öğrencilerin havadan, yerden ve farklı
şiddette gelen topları kontrol edebilmek
için vücudun farklı bölümlerini (Kafa,
göğüs, diz üstü ve ayakları) kullanabilme
beceriler üzerinde durulur.
7- Futsal oyunu içerisinde oyun kuralları

Topa vuruşlar (9)

Okur yazarlık (1,16,17)

Top kontrol (6)

Kişisel Sosyal Yetkinlik
(10,12,15,18)

Top sürme (Dribbling)
(4)
Pas (3,5)
Şut (2)
Koordinasyon (15)
Savunma duruşu (2)
Fitness (13)
İletişim (17)
Aldatma (7)
Dönüşler (6)

İşbirliği (10,12,15)
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9- Alıştırmalar esnasında katılımcılık
gösterir.
10- Karmaşık beceriler esnasında
kendini ve arkadaşlarını korur.

11- Futsalın güç verimi ve sağlıkla ilgili
kazanımlarını kavrar.

8-

12- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
913- Futsalda tüm vücut
koordinasyonunu geliştirir.
14- Futsal özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.

10-

15- Futsal oynarken diğerleriyle sözlü
ve sözsüz iletişim kurar.
1116- Futsal oyun kurallarını kullanarak
hakemlik görevi yapar.
17- Güncel spor etkinliklerini takip
eder.

12-

18- Oyun ve etkinliklere liderlik eder.
13-

gereği taç, korner atışı ve kaleci dışında
genel olarak ayakla ve kafayla topa
vuruşlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu
evrede ayakla iç vuruş, iç üst vuruş, üst
vuruş ve dış üst vuruş, kavisli vuruş ve
köşe vuruşu gibi beceriler üzerinde
durulur.
Özellikle takım halinde top kapmaya
yönelik oyun formatında yaklaşımlarla
öğrencilerin algı hareket ve duyu
sistemleri devreye konulabilir ve
reaksiyon
özelliklerini
geliştirmeleri
beklenir.
Öğrencilerin teknikleri iyi öğrenebilmesi
için kazandırılmak istenen öğelerin tekrar
sayısını artıran ve katılımcılığı ön planda
tutan alıştırmalara üzerinde durulur.
Öğrencilerin özellikle sıçrama, düşme ve
denge
ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamasına özen gösterilmeli aynı
zamanda öğrencilerden arkadaşlarına
sert faul yapmamaları istenir.
Öğrencilerin özellikle vücudun kuvvet,
dayanıklılık ve esneklik gibi özellikleri ve
hastalıklara
kolay
yakalanmama
konularında bilgi sahibi olmaları beklenir.
Öğrencilerin ister kendi takımında,
isterse diğer takımdan olsun iyi
performans gösteren ve doğru teknikleri
kullanan
arkadaşlarını
kutlaması
özendirilir.
Öğrencilerden koordinasyon alıştırmaları
sayesinde karmaşık becerileri ve ayak
oyunları
kullanarak
genel
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koordinasyonlarını geliştirmeleri istenir.
14- Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
futbolda kullanılan kaslar ve eklemler
dikkate alınarak genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulayabilir. Son evrede ise
öğrencilerden
rahatlamaya
yönelik
germe
ve
esnetme
egzersizleri
kullanmaları istenir.
15- Seçilecek alıştırmalarla ders esnasında
olabildiğince bilgi içerikli ve olumlu
motivasyon
sağlayan
iletişim
yöntemleriyle öğrencilerin alıştırma
yapmaları istenir.
16- Öğrencilerden futsal oyun kurallarını
uygulama fırsatı ile birlikte liderlik
özelliklerini geliştirmeleri ve etkinliklerde
görev almaları beklenir.
17- Öğrencilerin farklı spor branşlarıyla ilgili
güncel etkinlikleri ulusal veya uluslararası
düzeyde takip etmeleri istenir.
18- Öğrencilerden farklı oyun etkinlikleri
sayesinde
liderlik
özelliklerini
geliştirmeleri ve sorumluluk alarak karar
verme becerilerini kullanmaları istenir.
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Sınıf : 7
Ünite : 3 Ritim ve Dans
Ünite
12345-

67-

8-

Öğrenme Çıktıları
Ritim ve Dans
Atatürk ün halk danslarına bakış
açısını açıklar
Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
Dansa özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
Türkiye Halk dansları ile ilgili
temel kavramları açıklar.
Türkiye Halk danslarına uygun
teknikleri
kendi
kendine
uygular.
Halk oyunları koreografisini
sırasına uygun biçimde uygular.
Latin dansına ( salon) uygun
teknikleri öğretmen
rehberliğinde uygular.
Dans koreografilerini (Zeybek ve
Vals) istenilen nitelikte ve
sürede yapar.

Açıklamalar
1- Atatürk ün halk danslarına ve modern
danslara
bakış
açısını
araştırır.
Öğrencilere
‘ Son Balo
videosu
izletilerek
sergilenen
dansları
açıklamaları istenir.
2- Alıştırmalar esnasında arkadaşlarına
saygı duyması sağlanmalı ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesine dikkat
edilmelidir.
3- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri kullanılabilir.
4- Öğrenciler Türkiye halk oyunlarından
harmandalı zeybeğinin figürlerini (eşme,
yürüme, anıt, atik) uygular.
5- Öğrencilerin Türkiye halk oyunlarından
harmandalı zeybeğinin figürlerini kendi
kendine tekrar yapması istenir.
6- Öğrencilerin
öğretmen
tarafından
gösterilen koreografileri uygulaması
istenir. Önce müziksiz çizgi sıralaması
alınır ve
ardından müzik eşliğinde
uygulanır.
7- Öğrencilerin Latin danslarından olan
valsin temel adımı ve dönüş adımını
yapması istenir.
8- Öğrencilerin vals ve zeybek dansını müzik
eşliğinde uygulaması istenir.

Temel kavramlar
Son Balo (1)
Zeybek (6,8)
Vals (7, 8)

Beceriler
Okur yazarlık (1,4)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (2)
İşbirliği (7,8)
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Sınıf : 7
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Cimnastik
1- Cimnastik ile ilgili kavramları açıklar.
2- Cimnastiğin olimpiyat oyunlarındaki yeri
ve önemini açıklar.

Ü

2 : BAS

BOL

3- Temel cimnastik duruşlarını kolaylıkla
uygular.
4- Alıştırmalar esnasında
kendiliğinden uyar.
5- Cimnastiğe
yapar.

özel

ısınma

sıra

düzenine

hareketlerini

6- Minderde öne yuvarlanarak planör duruşu
ve öne takla hareketini uygular.
7- Minderde öne yuvarlanarak kartal
duruşundan öne takla hareketini uygular.
8- Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden
öne adımla ve öne takla hareketini
uygular.
9- Minderde öne yuvarlanma hareketinden
planör duruşu ve öne takla hareketini
uygular.

1- Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda yer
alan temel kavramlar üzerinde durulur.
Öğrencilerden bu kavramlarla ilgili örnekler
vermesi istenir.
2- Öğrencilerden
cimnastiğin
olimpiyat
oyunlarındaki olimpizm ruhuna ilişkin
önemini açıklaması istenir.
3- Öğrencilerden cimnastik etkinliklerindeki
temel duruş ve teknikleri basamaklamalara
uygun bir şekilde uygulaması istenir.
4- Öğrencilerden cimnastik etkinliklerinde sıra
düzeni esnasında arkadaşlarına saygı
duyması istenir.
5- Öğrencilerden cimnastik formuna özel
açma, germe ve yumuşatma hareketlerini
uygulaması istenir.
6-10.Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan temel cimnastiğe ilişkin öne
yuvarlanma çeşitlerinden planör duruşu ve
öne takla, kartal duruşundan öne takla,
öne adımla ve öne takla, öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve öne takla,
planör duruşu ve açık bacak öne takla
hareketleri öğrencilere gösterilir. Daha
sonra
öğrencilerin
bu
hareketleri
yapmaları istenir. Burada önemli nokta, bu
hareketlerde gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması ve hareketlerin öğretmen

Temel kavramlar

Temel cimnastik
duruşları
(3,6,7,9,10,13,14)
Isınma (5)
Yuvarlanmalar
(6,7,8,9,10,11,12,1
3,14)
Düzen alıştırmaları
(15,16,17)

Beceriler

Okur yazarlık
(1,2,19,20,21)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (4,18)
İşbirliği (4,18)
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gözetiminde yapılmasıdır.
10- Minderde öne yuvarlanma hareketinden
planör duruşu ve açık bacak öne takla
hareketini uygular.
11- Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden
öne yuvarlanma ve sıçrama hareketini
uygular.
12- Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden
açık bacak geriye takla hareketini uygular.
13- Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden
geriye takla ve planör duruşu hareketini
uygular.
14- Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden
geriye takla ve kartal duruşu hareketini
uygular.
15- Düzen alıştırma
komutlara uyar.

etkinlikleri

içerisinde

12-14. Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan temel cimnastiğe ilişkin geriye
yuvarlanma
hareketi
öğrencilere
uygulamalı
olarak
gösterilir
ve
öğrencilerin öğretmen yardımıyla bu
hareketi yapmaları sağlanır.
15-17.

Komut yöntemi ile tüm düzen
alıştırmalarının neler olduğu, duruşların ve
koşuların düzen alıştırmalarında nasıl
yapılacağı uygulamalı olarak açıklanır ve
öğrencilerin bu komutlara uyması istenir.

18 Öğrencilerden özellikle sıçrama, düşme ve
denge
ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamaya özen göstermeleri ve bu
süreçte arkadaşlarını da korumaları
istenir.
19 Öğrencilerden Atatürk'ün "Ben sporcunun
zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını
severim" sözünü uygulamalı örneklerle
açıklaması istenir.

16- Duruşları düzen alıştırmalarında uygular.
17- Düzen alıştırma etkinlikleri
düzenli koşuları yapar.

içerisinde

18- Karmaşık beceriler esnasında kendini ve
arkadaşlarını korur.
19- Atatürk'ün spor ve sağlıkla ilgili bir sözünü
açıklar.

20 Fiziksel ve ruhsal gelişime büyük etkisi
bulunan uyku ve dinlenmenin olumlu
etkileri ile ilgili çalışmalara yer verilir
21 Öğrencilerden çağımızın en önemli
sorunlarından
biri
olan
diyabet
hastalığına neden olan faktörleri ortaya
konması istenir.
22 Özellikle öğrencilerin
gelişimini hızlandıran

temel kuvvet
bireysel veya
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20. Uyku ve dinlenmenin büyümeye olan
olumlu etkisini açıklar.
21.Diyabet hastalığına neden olan olumsuz
yaşam alışkanlıklarını açıklar.
22.

Uygun ağırlıklar kullanarak fiziksel
uygunluğu geliştiren egzersizleri uygular.

istasyon çalışmaları düzeninde ağırlıklar
kullanarak kol, göğüs, omuz, bacak, sırt ve
kalça kaslarına yönelik egzersizlerin yer
aldığı alıştırmaları uygulaması beklenir.
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Sınıf :7
Ünite :5 Doğa Sporları
Ünite 5

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Dağcılık
1- Temel dağcılık malzemelerini
bilir.
2- Başlıca dağcılık stillerini açıklar.
3- Dağcılık
stilleri
arasındaki
benzerlik ve farklılıkları kavrar.
4- Yönergelere ve spor branşının
kendine özgü kurallarına uygun
olarak trekking yapar.
5- Yönergelere ve spor branşının
kendine özgü kurallarına uygun
olarak hiking yapar.
6- Yönergelere ve spor branşının
kendine özgü kurallarına uygun
olarak
sportif
tırmanış
(sportclimbing) yapar.
7- Temel ilk yardım ilkelerini
uygular.
8- Çevre
sağlığına
duyarlılık
gösterir.

1. Öğrencilere dağcılık sporunda kullanılan ekipmanın
(harita, pusula, güneş güzlüğü, güneş kremi, yedek
giysi, kafa lambası, el feneri, ilkyardım malzemeleri)
neler oldukları ile ilgili bilgiler aktarılır. Mümkünse
başlıca dağcılık malzemeleri öğrencilere gösterilir.
Malzemelerin özellikleri ve kullanım amaçları
üzerinde durulur.
2. Öğrencilere bazı dağcılık stillerinin tanıtımı
yapılmalıdır. Treking, hiking ve sportif tırmanışlar
konuları üzerinde durulur.
3. Trekking ve hiking stilleri ile ilgili bilgiler aktarılır.
Öğrencilerden bu stiller arasındaki benzerlik ve
farklılıkları bulmaları istenir.
4. Öğrenciler ile birlikte gerekli izinler alındıktan sonra
olanaklar doğrultusunda, trekking ve hiking
aktiviteleri yapılır.
5. Öğretmen tarafından yapay tırmanma duvarı temin
edilmelidir. Bu duvar üzerinde öğrenciler, gerekli
güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, sıra ile tırmanış
gerçekleştirir.
6. Doğa sporları ve diğer tüm etkinliklerde meydana
gelebilecek acil durumlarda arkadaşına veya
kendine temel ilk yardım uygulamalarını yapması
istenir.

Harita (1)

Okuryazarlık

Pusula (1)

(1,2,3)

Treking (2,3,4)

İşbirliği

Hiking (2,3,5)

(4,5,6)

Sportif Tırmanış
(2,3,6)
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7. Çevreye duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikler
sayesinde öğrencilere tüm yaşamları boyunca
kullanabilecekleri becerileri kazandırılması sağlanır.
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Sınıf :7
Ünite :6 Atleti m
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

Atletizm
1. Atletizme özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
2. Atletizm branşına özgü fiziksel
uygunluk egzersizlerini eşli bir şekilde
uygular.
3. Gülle atma tekniklerini (merkezden ve
merkez kaç) ve kurallarını açıklar.
4. Gülleyi tekniğine ve kurallarına uygun
olarak atar.
5. Cirit atma teknik ve kurallarını açıklar.
6. Cirit atmada yer alan temel becerileri
tekniğe uygun olarak birleştirerek
yapar.
7. Uluslararası spor organizasyonlarını
açıklar.
8. Kalp solunum egzersizleri uygular
9. Egzersiz esnasında vücut sistemlerinde
meydana gelen değişimi açıklar .
10. Yapılan egzersize göre nabız kontrolü
yapar .

1- Öğrencilere,
aktiviteler
esnasında,
sakatlanma riskini en aza indirmek adına,
zorlayıcı egzersizlere başlamadan önce ve
bitirdikten sonra düşük tempoda koşu,
ardından ısınma ve esneklik hareketleri
yaptırılır.
2- Öğrencilerden atletizm branşını verimli bir
şekilde uygulayabilmeleri için bu branşa
yönelik kuvvete ve çevikliğe ilişkin fiziksel
uygunluk egzersizlerini de yapmaları istenir.
3- Öğrencilerden gülle tutuş ve elden çıkarma
tekniği uygulamalı gösterildikten sonra bu
tekniği ve kurallarını açıklamaları istenir.
4- Öğrencilerden gülle atma tekniğini kural
ihlali yapmadan uygulamaları istenir.
5- Cirit tutuş ve elden çıkarma tekniği
uygulamalı gösterildikten sonra öğrencilerin
bu tekniği ve kuralları açıklaması istenir.
6- Öğrencilerden cirit atma tekniğini kural
ihlali yapmadan doğru vücut formunda ve
dengeli bir şekilde uygulaması istenir.
7- Öğrencilerden olimpiyatlar, dünya
şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi ve
Euroleague gibi dünya çapında spor
etkinlikleri ile ilgili bilgileri kazanmaları
istenir.

Isınma (1)

Okur yazarlık (3,5)

Fiziksel uygunluk
(2)

Kişisel Sosyal Yetkinlik
(2)

Gülle atma (3,4)

İşbirliği (2)

Cirit atma (5,6)
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11. Sporda yasaklı maddeleri ve
zararlarını açıklar.

8- Öğrencilerin özellikle, dolaşım sistemlerini
geliştirmek ve kilo kontrollerini sağlamak
amacıyla aerobik egzersizlere katılımları
istenir.
9- Öğrencilerin fiziksel egzersiz sürecinde
vücutlarında meydana gelen değişimleri
(Kalp atım hızında artış, vücut ısısında artış
vb) takip etmesi istenir.
10- Öğrencilerden özellikle dolaşım sisteminin
kullanıldığı egzersizlerle farklı yöntemler
sayesinde
kendi
kalp
atış
hızını
hesaplayabilmeleri istenir.
11- Öğrencilerin Dünya Antidoping Ajansı
WADA tarafından yasaklanan doping
maddelerinin zararları hakkında bilgi sahibi
olması beklenir.
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Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki lişki
Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite
1 B R YS L
7 SI IF: Ü
SPORLAR
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

4
5
3
3

4

5

3

4

GÜR Ş
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Güreşin genel dünyadaki tarihsel gelişimini açıklar.
Güreş ile ilgili temel kavramları açıklar.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Güreşin temel sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
Güreş sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Güreşin temel teknik hareketlerini istenilen nitelikte yapar.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
Sporda yasaklı maddeleri ve zararlarını açıklar.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5
5
5
5
5
5

3
4

5
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Sınıf/
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Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

1 B R YS L
7 SI IF: Ü
SPORLAR

Ünite

1
MASA
S
1. Masa tenisi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2. Temel masa tenisi müsabaka kurallarını kavrar.
3. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
4. Masa tenisi temel sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
5. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
6. Masa tenisi sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
7. Penhold raket tutuş şeklini bilir.
8. Tekniğe uygun penhold raket tutuş şeklini uygular.
9. Tenis masasında karşılıklı maç yapar.
10. Masa tenisinde spin atar.
11. Kesme şut tekniğini uygular.

2

3

4

5

6

7

8

9

5
5
5

3

4

5

5

5
5

3

2

5
5
5
5

3
1
1

2

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

1 B R YS L SPORLAR

Ünite

7 SI IF: Ü

216

1
TAEKWONDO
1. Taekwondo nun tarihsel gelişimini açıklar.
2. Taekwondo ile ilgili temel kavramları açıklar.
3. Taekwondoda kuşakların anlamlarını açıklar.
4. Temel Taekwondo müsabaka kurallarını kavrar.
5. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
6. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
7. Taekvondo sporunun fiziksel ve sağlık açısından oluşan olumlu etkilerini örneklerle
açıklar.
8. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
9. Taekwondo sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
10. Temel teknik becerileri tekniğe uygun olarak açıklar.

11. Savunma sporu olan Taekwondo da vücudun hangi bölümlerinin kullanılması
gerektiğini açıklar.
12. Taekwondo duruşunu kuralına uygun yapar.
13. Taekwondo da vücutta hedef bölgeleri ve uygulama kısımlarını açıklar.
14. Savunma tekniğini kuralına uygun yapar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

6

7

8

9

4

3
4

4
5

5

5

5
5
5
5
4
5

5
5

3

3

5

3

3

5

3

3

5
5
5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

2

3 4 5 6 7 8

5

3

9

1 B R YS L
7 SI IF: Ü
SPORLAR

S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tenise özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Uyku ve dinlenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
Oyunlarda ve etkinliklerde sorumluluk alır.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
Sporda yasaklı maddeleri ve zararlarını açıklar.
Yapılan egzersize göre nabız kontrolü yapar .
Tenis maçını kurallara uygun yapar.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

5

3
4 4 4
3 3 3
5 4
3
4
3
4

5

3

5

5

5

4
4
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite
7. SI IF: Ü İTE 1 BİREYSEL SPORLAR
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1
JUDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Judo sporunun KKTC deki tarihsel gelişimini açıklar.
Judonun anlamını açıklar.
Judonun üç temel özelliğini açıklar.
Kuzushi nin önemini kavrar.
Yürüyüş tekniğini öğretmen eşliğinde uygular.
Mukavemet etmemeyi öğretmen eşliğinde uygular.
Selamlama tekniğini uygular.
Temel Judo müsabaka kurallarını kavrar.
Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
Judo sporuna özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5 6 7 8 9

5
5
5
5
3
3

5
5

5

5
5
4

5
5
3
5
5

2

2

5
5
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Sınıf/
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Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

7 SI IF: Ü

2 A IM SPORLARI

Ünite

1
VOLEYBOL
1. Voleybolun KKTC ve Türkiye'deki tarihsel gelişimini açıklar.
2. Voleybolla ilgili temel oyun kurallarını ve kavramları açıklar.
3. Voleybolda temel teknikleri uygular.
4. Voleybol oynarken servis atar.
5. Smaç hareketinin oyun içerisinde kullanılmasının gerekliliğini açıklar.
6. Smaç anında koşma, sıçrama ve havada açılmayı istenilen nitelikte ve sürede
yapar.
7. Voleybol oynarken servis karşılar.
8. Farklı servis atışlarında alması gereken pozisyonu kafasında canlandırır.
9. Voleybola özel reaksiyonu geliştirici oyunlara uyum sağlar.
10. Alıştırmalar esnasında katılımcılık gösterir.
11. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
12. Voleybol ile ilgili temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.

13. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
14. Voleybola özel tüm vücut koordinasyonunu geliştirir.
15. Voleybola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
16. Voleybol oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
17. Voleybola ilişkin kuralları hakemlik uygulaması esnasında kullanır.
18. Fair-play kavramını açıklar .
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5 6 7 8 9

5
5

3
3

3
3

5

3

3

5

3

3

5
5

5

5
5
4
4

3
5
5

5
5

4
3

4
4 4
4 4
3
5
5
3
5

5
5

4
5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

2 A IM SPORLARI

Ünite

7 SI IF: Ü
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1
FUTSAL
Futsal ile ilgili temel oyun kurallarını ve kavramları açıklar.
Futsalda temel savunma duruşunu ve yönlendirmeyi gösterir.
Futsal oynarken top sürme ve pas tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanır.
Futsal oynarken yarım ve tam dönüşleri uygular.
Futsal oynarken toplu ve topsuz aldatma tekniklerini gösterir.
Futsal oynarken çeşitli top kontrol tekniklerini uygular.
Futsalda topa vuruş tekniğini kullanır.
Futsal özel reaksiyonu geliştirici oyunlara uyum sağlar.
Alıştırmalar esnasında katılımcılık gösterir.
Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.

3

5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3
3

4

5

6

7

8

9

5

4

Futsalın temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
Futsalda tüm vücut koordinasyonunu geliştirir.

Futsal özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Futsal oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
Futsal oyun kurallarını kullanarak hakemlik görevi yapar.
Güncel spor etkinliklerini takip eder.
Oyun ve etkinliklere liderlik eder.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3
5
5

4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
4
5

4

5

5

5

5
3
5

5
5

5
5
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Sınıf/

221

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

2

3

4

5

5

3

3

5
5
4
5

3
3
3
3

3
3
3
3

6

7

8

9

3 R
7 SI IF: Ü
VE DANS

M

R M V DA S
1. Atatürk ün halk danslarına bakış açısını açıklar.
2. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
3. Dansa özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
4. Türkiye Halk dansları ile ilgili temel kavramları açıklar.
5. Türkiye Halk danslarına uygun teknikleri kendi kendine uygular.
6. Halk oyunları koreografisi sıralamasını uygular.
7. Latin dansına ( salon) uygun teknikleri öğretmen rehberliğinde uygular.
8. Dans koreografilerini ( Zeybek ve Vals) istenilen nitelikte ve sürede yapar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

1

5
3
5

4
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Sınıf/
Ünite

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları
2

3 4 5 6 7 8 9

5

3

5
5

4 C M AS

C M AS
1. Cimnastik ile ilgili kavramları açıklar.
2. Cimnastiğin olimpiyat oyunlarındaki yeri ve önemini açıklar.
3. Temel cimnastik duruşlarını kolaylıkla uygular.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine kendiliğinden uyar.
5. Cimnastiğe özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
6. Minderde öne yuvarlanarak planör duruşu ve öne takla hareketini uygular.
7. Minderde öne yuvarlanarak kartal duruşundan öne takla hareketini uygular.
8. Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne adımla ve öne takla hareketini uygular.
9. Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve öne takla hareketini uygular.
10. Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve açık bacak öne takla hareketini
uygular.
11. Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne yuvarlanma ve sıçrama hareketini uygular.
12. Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden açık bacak geriye takla hareketini uygular.
13. Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden geriye takla ve planör duruşu hareketini
uygular.
14. Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden geriye takla ve kartal duruşu hareketini
uygular.
15. Düzen alıştırma etkinlikleri içerisinde komutlara uyar.
16. Duruşları düzen alıştırmalarında uygular.
17. Düzen alıştırma etkinlikleri içerisinde düzenli koşuları yapar.
18. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
19. Atatürk'ün spor ve sağlıkla ilgili bir sözünü açıklar.
20. Uyku ve dinlenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
21. Diyabet hastalığına neden olan olumsuz yaşam alışkanlıklarını sıralar.
22. Uygun ağırlıklar kullanarak fiziksel uygunluğu geliştiren egzersizleri uygular.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

1

7. SI IF: Ü
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3
4

5

5

5
5
5
5
5

4
3
3
3
3

4
3
3
3
3

5

3

3

5
5

3
3

3
3

5

3

3

5

3

3

5
5
5

3
3
3

3
3
3
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5
5
5
5
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3
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Sınıf/

223

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

5 DOĞA
7 SI IF: Ü
SPORLARI

Ünite

1
DAĞCILI
1. Temel dağcılık malzemelerini bilir.
2. Başlıca dağcılık stillerini açıklar.
3. Dağcılık stilleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrar.
4. Yönergelere ve spor branşının kendine özgü kurallarına uygun olarak trekking
yapar.
5. Yönergelere ve spor branşının kendine özgü kurallarına uygun olarak hiking yapar.
6. Yönergelere ve spor branşının kendine özgü kurallarına uygun olarak sportif
tırmanış (sport climbing) yapar.
7. Temel ilk yardım ilkelerini uygular.
8. Çevre sağlığına duyarlılık gösterir.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

5

5

3

5

5

3

5

5

3

5
5
5

5

3
5

6

7

8

9
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1

6 A L

ZM

A L ZM
1. Atletizme özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.

7 SI IF: Ü

224

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atletizm branşına özgü fiziksel uygunluk egzersizlerini eşli bir şekilde uygular.
Gülle atma tekniklerini (merkezden ve merkez kaç) ve kurallarını açıklar.
Gülleyi tekniğine ve kurallarına uygun olarak atar.
Cirit atma teknik ve kurallarını açıklar.
Cirit atmada yer alan temel becerileri tekniğe uygun olarak birleştirerek yapar.
Uluslararası spor organizasyonlarını açıklar.
Kalp solunum egzersizleri uygular.
Egzersiz esnasında vücut sistemlerinde meydana gelen değişimi açıklar.
Yapılan egzersize göre nabız kontrolü yapar.

11. Sporda yasaklı maddeleri ve zararlarını açıklar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

4

5

5

3

3

5

3

2

5

3

2

5

3

6

7

8

9
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5
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3
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Sınıf :8
Ünite :1 B R YS L SPORLAR
1 Ü TE

ÖĞR

M ÇI

ILARI

AÇI LAMALAR

TEMEL KAVRAMLAR

B C RL R

S RM
1- KKTC de eskrim
federasyonunun tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Eskrim oyununda özel ısınma
ve
soğuma
egzersizlerini
uygular.
3- Eskrim sporunda tüm vücut
koordinasyonunu geliştirir.
4- Eskrim sporunda istenilen
nitelikte ve zamanda yönlere
hareketi uygular.
5- Eskrimde gard hareketini
tekniğe uygun yapar.
6- Hamle hareketini tekniğe
uygun yapar.
7- Fleş hareketini tekniğe uygun
yapar.
8- Eskrimde yönleri hangi
sperlerle koruyacağını
uygulamalı gösterir.
9- Sper alma herketini doğru
teknikte uygular.
10- Savunmada çatma hareketini
kuralına uygun yapar.
11- Karşı koymayı kuralına göre

1- KKTC de eskrim federasyonu ne zaman
kurulduğu. Federasyon başkanının kim
olduğu söylemesi istenir.
2- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Eskrim
ısınma hareketleri boyun açma germe oblik
bölgesi ısınma, toe touch (oturarak ayak
ucuna deyme), achilles stretch (elleri duvara
dayayarak bacakları germe) uygulaması
istenir. Son evrede ise rahatlamaya yönelik
germe ve esnetme egzersizleri kullanılabilir.
3- Öğrencilerin hamle becerileri ve ayak
oyunları kullanarak genel koordinasyonu
geliştirmeleri sağlanır.
4- Öğrencilerin iç yön, üst yön, alt yön ve dış
yönlere hareket uygulaması istenir.
5- Eskrimde savunma ve hücum gardlarının
istenilen nitelikte öğrencinin uygulaması
istenir.
6- Öğrencinin hamle hareketini istenilen
nitelikte ve zamanda tekniğe uygun yapması
istenir. Doğrudan doğruya (coup droit),
boşaltma
(degagement),
çevreleme

Sper (8,9)
Çatma (10)
Flesh (7)

Okuryazarlık
(1,12)
Kişisel ve Sosyal
Sorumluluk (13)
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uygular.
12- Eskrim sporunun temel fitness
ve sağlıkla ilgili kazanımlarını
kavrar.
13- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareket gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.

78-

9-

10-

11-

12-

13-

(contredegage)
ve
kesme
(coupe)
hareketlerini de yapması istenir.
Fleş hareketi ayağın ucu yere değmeden
önce yapılması gerekliliği üzerinde durulur.
Öğrencinin uygulama esnasında iç yön için 4
ve 5, üst yön için 6 ve 3, alt yön için 7 ve 1 ve
dış yön için de 8 ve 2 sperleri ile koruma
yapması istenir.
Öğrencinin sper alma hareketleri olan dört
siperi (Quarte), alt siperi (sixte) ve sekiz
siperi (octave) 1-2-3-4 siperleri uygulaması
yeterli olabilir.
Çatmada silahı yukarı yönlerde alttan, aşağı
yönlerde üstten geçirmeyi öğrencinin
uygulaması yeterlidir.
Bu vuruşun hem saldırı hem de hücum
hareketi olduğunu ve zaman vuruşu olarak
da bilinen bu vuruşu kuralına uygun
öğrencinin uygulaması istenir.
Özellikle vücudun kuvvet, dayanıklılık ve
esneklik gibi özelliklerini ve hastalıklara
kolay yakalanmama konuları ele alınabilir.
Öğrencinin ister kendi takımında, isterse
diğer takımdan olsun iyi performans
gösteren ve doğru teknikleri kullanan
arkadaşlarını kutlaması özendirilmelidir
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Sınıf:8
Ünite:1 Bireysel Sporlar
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

O ÇULU
1- Okçuluk sporunun tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Okçuluk sporu ile ilgili temel
kavramları açıklar.
3- Okçulukta kullanılan malzemeleri
bilir.
4- Okçuluk sporunda özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
5- Okculukda temel duruş
hareketlerini kuralına uygun yapar.
6- Okculukda temel teknikleri kuralına
uygun olarak uygular..
7- Temel Okçuluk müsabaka
kurallarını kavrar.
8- Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
uyar.
9- Alıştırmalarda oku hedefe yönelttiği
zaman kendini ve arkadaşlarını
korur.

1.

Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak araştırma
ödevleri verilir. Öğrenci grupları yaptıkları
araştırma sonuçlarını sınıf ortamında
arkadaşları ile paylaşırlar. Okculuğun
dünyadaki ve KKTC deki başlangıcını tartışıp
tarihsel dönemlere göre gelişimini sıralarlar.

2-3-Öğrencilerden endam, kabza, kasan, kabak,
gezleme, endikatör kavramlarını açıklaması
istenebilir. Öğrencilerden ok, yay, nişan
penceresi, sadak, ok yatağı V barı
tanımaları, elin içine takılan koruyucu
malzeme kolluğunu bilmeleri istenir.
4. Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel
ısınma egzersizleri uygulanabilir. Son
evrede ise rahatlamaya yönelik germe ve
esnetme egzersizleri üzerinde durulur.
5. Öğrencilerden temel duruş, eğri duruş,
dirsek pozisyonu duruş, çekme, yerleşme
bırakma duruşlarını tekniğe uygun
yapmaları istenir.
6. Öğrencilere
okçulukta
oku
yerine

FITA (1)
Endam (2,3)
Kabza (2,3)
Kasan (2,3)

Okuryazarlık
(1,2,3,7,)
Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik
(8,9,10)

Kabak (2,3)
Gezleme (2,3)
Endikatör (2,3)
Ok (2,3)
Yay işan
Penceresi (2,3)
Sadak (2,3)
0k Yatağı (2,3)

İşbirliği (9,10)
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10- Alıştırmalar sonrasında olumlu
hareketler gösteren arkadaşlarını
tebrik eder.
7.

8.

9.

10.

yerleştirme, nefes ayarlama, yayı çekerken
kol ve vücut açısı 90 derece olması gerektiği
açıklanır ve öğrencilerden nişan alma ve
bırakma pozisyonunu uygulamaları istenir.
Öğrencilerden ok atışlarının 3 ok kullanım
hakkıyla başladığını, ok atan kişi geri
çekilerek arkadaşına atış imkanı sağladığını
ve içten dışa doğru puanın azaldığını
bilmeleri istenir.
Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermeleri istenir.
Öğrencilerden
okçuluk
çalışmaları
esnasında hedef dışında gerekli emniyet
tedbirlerini uygulaması istenir.
Öğrencilerden ister kendi takımında, isterse
diğer takımdan olsun iyi performans
gösteren ve doğru teknikleri kullanan
arkadaşlarını tebrik etmeleri istenir.
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Sınıf :8
Ünite :1 Bireysel Sporlar
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

JUDO
1- Judo
sporunun
Türkiye deki
tarihsel
gelişimini açıklar.
2- Alıştırmalar
esnasında
sıra düzenine uyar.
3- Karmaşık
beceriler
esnasında kendini ve
arkadaşlarını korur.
4- Judonun temel sağlıkla
ilgili kazanımlarını kavrar.
5- Alıştırmalar sonrasında
olumlu
hareketler
gösteren
arkadaşlarını
tebrik eder.
6- Judo sporuna özel ısınma
ve soğuma egzersizlerini
uygular.
7- Yürüyüş tekniklerini kendi
kendine uygular.
8- Duruş
tekniklerini
öğretmen
eşliğinde
uygular.
9- Düşüş
tekniklerini
öğretmen
eşliğinde
uygular.
10- Ayakta uygulanan atışları

1- Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak araştırma ödevleri
verilir. Öğrenci grupları yaptıkları araştırma sonuçlarını
sınıf ortamında arkadaşları ile paylaşırlar. Judonun
Türkiye deki başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere göre
gelişimini sıralarlar.
2- Öğrencilerin alıştırmalar esnasında arkadaşlarına saygı
duyması ve sabırlı bir şekilde katılımcılık göstermeleri
istenir.
3- Öğrenciler özellikle tutma, itme, çekme, düşme ve denge
ile ilgili becerilerde sakatlanmamaya özen göstermeli
aynı zamanda arkadaşlarına sert faul yapmaktan
kaçınmalıdır.
4- Öğrencilerden Judonun özellikle vücudun kuvvet,
dayanıklılık ve esneklik gibi özelliklerini insan vücudunu
nasıl etkilediğini araştırmaları ve sınıf ortamında
açıklamaları istenir.
5- Öğrencilerin ister kendi takımında, isterse diğer takımdan
olsun iyi performans gösteren ve doğru teknikleri
kullanan arkadaşlarını kutlaması özendirilir.
6- Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulanabilir. Son evrede ise rahatlamaya
yönelik germe ve esnetme egzersizleri üzerinde durulur.
7- Tusugi - ashi, suri-ashi ve ayumi-ashi yürüyüşlerini
öğrencinin uygulaması istenir.
8- Öğrenci duruş teknikleri (shızei waza) olan shizen –tai

Shızei waza (8)
Shizen –tai (8)
Jigo-tai (8)
Mae-o-ukemi (9)

Okur Yazarlık
(1,4,10)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(5,7,8,9,12)

Ushıro-ukemi (9)
Yoko-ukemi (9)

İşbirliği (5,7,8,9)
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açıklar.
11- Judo yaparken tüm vücut
koordinasyonunu
geliştirir.
12- Judo yaparken diğerleriyle
sözlü ve sözsüz iletişim
kurar.

normal tabii duruş ve jigo-tai savunma duruş tekniklerini
öğretmen eşliğinde uygular.
9- Mae - oi - ukemi ( öne direkt düşüş ), ushıro - ukemi
(geriye düşüş) ve yoko – ukemi
(yanlara düşüş)
tekniklerini öğrenci öğretmen eşliğinde uygular. Burada
dikkat edilmesi gereken konu atış tekniklerini
öğretmeden, düşüş tekniklerini öğretmek gerektiğidir.
11-Öğrencilerin yürüyüş duruş ve düşüş becerilerini uygularken
genel koordinasyonu geliştirilebilir.
12-Seçilecek alıştırmalarla ders esnasında olabildiğince bilgi
içerikli ve olumlu motivasyon sağlayan iletişim yöntemlerine
yer verilmeli ve bu konuda alıştırmalar yapılmalıdır.

231

232

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

Sınıf :8
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

BASKETBOL
1- Basketbolun
gelişimini açıklar.

Ü İTE 2 : BASKETBOL

2- Basketbola
kurallarını
açıklar.

Türkiye'deki

özel
oyun
ve
sistemlerini

3- Basketbol oynarken temel
savunma ve hücum duruşlarını
ve dönüşlerini kullanır.
4- Basketbol oynarken
teknikleri kullanır.

temel

5- Basketbolda adam adama
savunma ilkelerini kavrar.
6- Basketbolda adam adama
hücum ilkelerini açıklar.
7- Basketbol
hızlı
hücumda
oyuncuların görevlerini açıklar.
8- Basketbol oynarken bireysel ve
takım
taktik
becerilerini
kullanır.

1- Basketbolun Türkiye'de oynanmaya başlanması,
gelişimi, kazanılan başarılar ve organizasyonlar
ile ilgili temel bilgiler üzerinde durulur.
2- Basketbola özel oyun kuralları (24 saniye kuralı,
teknik fauller, molalar vb.) ve temel hücum ve
savunma sistemleri ele alınır.
3- Temel duruş esnasında üçlü tehdit duruşu olarak
tanımlanan; şut atma, pas verme ve top sürmeye
uygun bir vücut pozisyonunda olunmasına dikkat
edilmelidir. Özellikle vücut dengesini koruyarak
önceden öğrenilen pek çok beceriyi oyun
esnasında kullanabilmek için bu teknikler
üzerinde durulur.
4- Basketbolda yer alan top sürme, pivot adımlama,
pas, şut , top sürme gibi temel bireysel
hareketlerin yanında perdeleme ve pick and roll
gibi ikili tekniklerinde yer aldığı alıştırmalar
kullanılır.
5- Adam adama (5x5) takım savunmasının ön
basamakları olan 2x2 ve 3x3 savunma ilkelerine
yer verilmeli ve top tarafı yardım tarafı iyice
anlatılmalıdır.
6- Öğrencilerden takım hücumunun en önemli
öğeleri olan hareketli hücum ve ikili oyunların yer
aldığı beceriler uygun oyun formlarında yarı saha
veya tam sahada öğrenmesi beklenir.
7- Öğrencilerden basketbolda en önemli taktik

Temel duruş (3)
Topla oynama
(Ballhandling) (4)
Top sürme
(Dribbling) (4)
Pas (4)
Şut (4)
Turnike (4)
Ayak Oyunları (3,4)
Pivot Adım (3,4)
Faul (2, 16)
Hatalı Yürüme (2,16)
Aldatmalar (4)
Perdeleme (4)
Perdeleme ve Devril
(Pick and Roll) (4)
Savunma Duruşu
(3,4)
Hızlı Hücum (Fast
Break) (7,8)

Okur yazarlık
(1,2,5,6,7,16)
Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(10,11,13,15,16)
İşbirliği (10,13,15)
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9- Basketbolda ribound tekniğini
uygular.
10- Alıştırmalar esnasında sıra
düzenine uyar.
11- Basketbola
ilişkin
özel
sakatlıkları bilir ve ilk yardım
tekniklerini kullanır.

8-

9-

12- Basketbolun psikolojik yönden
gelişmeye olumlu katkılarını
açıklar.

10-

13- Basketbol ile ilgili takım bilinci
ve biz olma ilkesini açıklar.

11-

14- Basketbola özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini uygular.
1215- Basketbol
oynarken
diğerleriyle sözlü ve sözsüz
iletişim kurar.
1316- Basketbola ilişkin kuralları
hakemlik uygulaması esnasında
kullanır.
1417- Güncel spor etkinliklerini takip
eder.
18- Oyun ve etkinliklere liderlik
eder.

15-

becerilerden olan hızlı hücum organizasyonunda
hangi oyuncunun nerden koşacağını ve pozisyon
alma becerilerini açıklamaları beklenir.
Öğrencilerin taktik becerilerini artırmak için
özellikle 1x1 ve daha fazla oyuncuyla oynanan
yarı saha veya tam saha basketbol oyunlarına
yer verilebilir.
Potadan seken topun tekrar kazanılması olarak
kullanılan en temel tekniklerden olan ribound
tekniğinin hem hücum hem de savunma yönleri
iyi anlatılmalı ve bu alıştırmalar oyun formunda
yapılmalıdır.
Öğrencilerin alıştırmalar esnasında arkadaşlarına
saygı duyması ve sabırlı bir şekilde katılımcılık
göstermesi istenir.
Özellikle sıçrama, düşme ve 1 x 1 mücadele ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamaya
özen
gösterilmeli, aynı zamanda dengesiz faul
yapmaktan kaçınılmalıdır.
Basketbolun mücadeleye dayalı oyun ilkelerine
ek olarak yardımlaşma, kişisel disiplin ve takım
alışkanlıklarını geliştirebilecek alıştırmalara yer
verilir.
Basketbol bir takım oyunudur. Bu nedenle
öğrencilerin yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği
özelliklerini geliştirmek için beraber hareket
etmeyi artıran alıştırmalara yer verilir.
Dersin ilk ısınma evresinde genel ve özel ısınma
egzersizleri uygulanabilir. Son evrede ise
rahatlamaya yönelik germe ve esnetme
egzersizleri kullanılır.
Seçilecek
alıştırmalarla
ders
esnasında
olabildiğince bilgi içerikli ve olumlu motivasyon
sağlayan iletişim yöntemlerine yer verilmeli ve bu

Ribound (4,9)
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konuda alıştırmalar yapılmalıdır.
16- Öğrencilerin kendi aralarında oynayacakları
basketbol maçlarında dönüşümlü hakemlik
yapmaları sayesinde kurallara saygı duymak ve
empati becerisi üzerinde durulur.
17- Öğrencilerden farklı spor branşlarıyla ilgili güncel
etkinlikleri ulusal veya uluslararası düzeyde takip
etmesi istenir.
18- Öğrencilerde farklı oyun etkinlikleri sayesinde
liderlik özelliklerini geliştirmeleri ve sorumluluk
alarak karar verme becerilerinin gelişmesi istenir.
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Sınıf :8
Ünite :2 akım Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

HENTBOL
1- Hentbolun Türkiye'deki
gelişimini açıklar.

tarihsel

Ü İTE 2 : BASKETBOL

2- Hentbola özel oyun kurallarını ve
sistemlerini açıklar.
3- Hentbol oynarken temel savunma
ve
hücum
duruşlarını
ve
dönüşlerini kullanır.
4- Hentbolda
gösterir.

6

adım

tekniğini

5- Hentbola özel yerleşik savunmaya
karşı
hücum
varyasyonlarını
uygular.
6- Hentbolda
açıklar.

savunma

ilkelerini

7- Hentbolda
hızlı
hücumda
oyuncuların görevlerini açıklar.
8- Hentbol oynarken bireysel ve
takım taktik becerilerini kullanır.
9- Hentbolda

kaleci

tekniklerini

1- Konuyla ilişkili gruplar oluşturularak
araştırma ödevleri verilir. Öğrenci grupları
yaptıkları araştırma sonuçlarını sınıf
ortamında arkadaşları ile paylaşırlar.
Hentbolün dünyadaki ve Türkiye'deki
başlangıcını tartışıp tarihsel dönemlere
göre gelişimini sıralarlar.
2- Öğrenciler hentbolda yer alan özel oyun
kuralları ile ilgili (cezalar, teknik fauller,
molalar vb.) ve temel hücum ve savunma
sistemleri konularında bilgi sahibi olur.
3- Öğrencilerin hentbol oyununa özel bir çok
duruş ve dönüş becerileri bireysel veya
grup içerisindeki alıştırmalar yoluyla
kazanmaları istenir.
4- Öğrencilerin hentbolda yer alan temel
hareketlerden biri durumundaki 6 adım
tekniğini
doğru
örnekler
ve
basamaklamalar yoluyla öğrenmeleri
istenir.
5- Farklı hücum taktikleri eşli veya takım
halinde alıştırmalar sayesinde öğrencilere
kazandırılabilir.
6- Öğrencilerin takım hücumunun en önemli
öğeleri olan hareketli hücum ve ikili
oyunların yer aldığı becerileri uygun oyun
formatlarında yarı saha veya tam sahada

Temel savunma duruşu
ve hücum duruşları (3)

Okur yazarlık
(1,2,6,7,12,16,17,18)

Top Sürme (Dribbling) (4)

Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(8,10,12,13,15)

Pas (4)
Atış Teknikleri (5)
Faul (2,7)
Koordinasyon (12)
Kaleci Teknikleri (9)
Fitness (17)
6 Adım Tekniği (4)
Savunma (3,6)
Hücum Varyasyonları (5)
Hızlı Hücum (7)

İşbirliği (10,13,15)
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uygular.
10- Alıştırmalar
esnasında
düzenine uyar.

sıra

11- Hentbola ilişkin özel sakatlıklara
uygun ilk yardım tekniklerini
kullanır.
12- Hentbolun
gelişmeye
açıklar.

psikolojik
yönden
olumlu
katkılarını

13- Hentbol ile ilgili biz bilinci ve takım
olma ilkesini örneklendirir.
14- Hentbol özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
15- Hentbol oynarken diğerleriyle
sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
16- Hentbola ilişkin kuralları hakemlik
uygulaması esnasında kullanır.
17- Hentbolun güç verimi ve sağlıkla
ilgili kazanımlarını kavrar.
18- Fair-play kavramını ele alan bir
kompozisyon yazar.

açıklamaları istenir.
7- Öğrencilerden Hentbolda en önemli taktik
becerilerden
olan
hızlı
hücum
organizasyonunda
hangi
oyuncunun
nerden koşacağı ve pozisyon alma
durumlarını açıklamaları beklenir.
8- Özellikle 1x1 ve daha fazla oyuncuyla
oynanan yarı saha veya tam saha hentbol
oyunları sayesinde tekniğin yanı sıra
strateji olarak becerilere yer verilebilir.
9- Öğrenciler bireysel hentbol becerilerinin
yanı sıra kalecilere özel temel teknikleri ve
becerileri oyun formundaki alıştırmalarla
kazanabilir.
10Öğrencilerin alıştırmalar esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesine istenir.
11Öğrenciler özellikle hentbola özel
vücut temasının çok olduğu 1 x 1
mücadele
ile
ilgili
becerilerde
sakatlanmamaya özen göstermeli aynı
zamanda arkadaşlarına dengesiz faul
yapmaktan kaçınmalıdır.
12Öğrencilerin hentbolun mücadeleye
dayalı oyun ilkelerine ek olarak
yardımlaşma, kişisel disiplin ve takım
alışkanlıklarını geliştirmeleri istenir.
13Öğrencilerin bir takım oyunu olması
nedeniyle
hentbolda
yardımlaşma,
dayanışma
ve
işbirliği
özelliklerini
geliştirmek için beraber hareket etmeyi
artıran alıştırmalara katılması istenir.
14Öğrenciler dersin ilk ısınma evresinde
genel ve özel ısınma egzersizleri
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uygulayabilirler.
Son
evrede
ise
öğrencilerden rahatlamaya yönelik germe
ve esnetme egzersizlerinin yapılması
istenir.
15Seçilecek alıştırmalarla ders esnasında
olabildiğince bilgi içerikli ve olumlu
motivasyon sağlayan iletişim yöntemlerin
kullanarak
öğrencilerin
alıştırmalara
katılımı sağlanır.
16Öğrenciler
kuralları
daha
iyi
öğrenebilmek
ve
içselleştirebilmek
amacıyla kendi aralarında oynayacakları
hentbol maçlarında dönüşümlü olarak
hakemlik yapabilirler ve bu sayede
kurallara saygı duyma ve empati
becerilerini geliştirebilirler.
17Öğrencilerin özellikle hentbolla ilgili
fitness ve sağlık konularının ele alındığı
bilgilendirme süreci içerisinde gelişimleri
istenir.
18Öğrencilerin sporda etik değerleri
kapsayan fair-play kavramını anlaması ve
açıklaması istenir.
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Sınıf : 8
Ünite : 3 Ritim ve Dans
Ünite

Öğrenme Çıktıları
R

Açıklamalar

Temel kavramlar

Beceriler

M ve DANS
1- Alıştırmalar
esnasında
sıra
düzenine uyar.
2- Dansa özel ısınma ve soğuma
egzersizlerini uygular.
3- Aerobik kapasite geliştirmek için
dans tekniğini uygular.
4- Yaratıcılık becerilerini kullanarak
artistik hareketleri yapar.
5- Aletleri kullanarak en az 2
koreografi hazırlar.

1- Öğrencilerin
alıştırmalar
esnasında
arkadaşlarına saygı duyması ve sabırlı bir
şekilde katılımcılık göstermesine özen
göstermesi istenir.
2- Öğrencilerden dersin ilk ısınma evresinde
genel
ve
özel
ısınma
egzersizleri
uygulanabilir. Son evrede ise rahatlamaya
yönelik germe ve esnetme egzersizleri
kullanması istenir.
3- Öğrencilerden zumba, dans ve aerobik
figürleri olan samba, salsa, hiphop, merenge
gibi hareketleri hızlı ve yavaş ritimli müzik
eşliğinde uygulamaları istenir.
Öğrencilerden squat (çömelme) ve lunge
(hamle) egzersizlerini de uygulaması istenir.
4- Öğrencilerden farklı müzikleri birleştirerek
hareketlerin ardı ardına uygulaması istenir.
5- Öğrencilerden gruplara ayrılmaları ve her
gruptan zumba dansına uygun ağırlık,
minder, ve sandalye gibi aletlerden
faydalanarak
koreografi
oluşturmaları
istenir.

Squat (çömelme) (3)
Lunge (hamle) (3)
Zumba (3,4,5)
Samba (3)
Salsa (3)
Hiphop (3)
Merenge (3)
Ağırlık (Dumble)(5)
Minder( 5)
Sandalye (5)

Araştırma ve
Problem
Çözme (5)
Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik
(1,3,4,5)
İşbirliği (4,5)
Eleştirel ve
Yaratıcı
Düşünme (5)
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Sınıf : 8
Ünite : 4 Cimnastik
Ünite

Öğrenme Çıktıları
C M AS
1. Cimnastik ile ilgili kavramları açıklar.
2. Cimnastikle diğer sporlar arasındaki
ilişkileri kavrar.
3. Temel
cimnastik
duruşlarını
kolaylıkla ve isteyerek uygular.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine
kendiliğinden isteyerek uyar.

Ü İTE

5. Cimnastiğe özel ısınma hareketlerini
yapar.

6. Minderde öne yuvarlanarak planör
duruşu ve öne takla hareketini
uygular.
7. Minderde öne yuvarlanarak kartal
duruşundan öne takla hareketini
uygular.
8. Minderde
öne
yuvarlanma
çeşitlerinden öne adımla ve öne
takla hareketini uygular.
9. Minderde
öne
yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve öne
takla hareketini uygular.

Açıklamalar
1. Cimnastik sporuna ilişkin kaynaklarda yer
alan temel kavramlar üzerinde durulur.
Öğrencilerden bu kavramlarla ilgili
örnekler vermesi istenir.
2. Öğrencilerin temel spor dallarından olan
cimnastik ile diğer spor dalları arasındaki
fiziksel uyum ve ilişkinin açıklaması istenir.
3. Cimnastik etkinliklerindeki temel duruş ve
teknikleri basamaklamalara uygun bir
şekilde uygulaması istenir.
4. Cimnastik etkinliklerinde sıra düzeni
esnasında arkadaşlarına saygı duyması
istenir.
5. Öğrencilere genel ve özel ısınma evrelerine
uygun ısınma çalışmaları yaptırılır.
6-11. Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan temel cimnastiğe ilişkin öne
yuvarlanma çeşitlerinden planör duruşu ve
öne takla, kartal duruşundan öne takla,
öne adımla ve öne takla, öne yuvarlanma
hareketinden planör duruşu ve öne takla,
planör duruşu ve açık bacak öne takla
hareketleri öğrencilere gösterilir. Daha

Temel kavramlar

Beceriler

Temel cimnastik duruşu
(3,7,9,10,13,14)

Okur yazarlık
(1,2,19,20,21)

Isınma (5)

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik (4,18)

Yuvarlanma (6,7,8,9,10,1
1,12,13,14)
Düzen Alıştırmaları (4,15,
16,17)

İşbirliği (4,18)
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sonra
öğrencilerin
bu
hareketleri
10. Minderde
öne
yuvarlanma
yapmaları istenir.
hareketinden planör duruşu ve açık
bacak öne takla hareketini uygular. 12-14. Genel cimnastik etkinlikleri içerisinde yer
alan temel cimnastiğe ilişkin geriye
11. Minderde
öne
yuvarlanma
yuvarlanma, geriye yuvarlanmadan kartal
çeşitlerinden öne yuvarlanma ve
ve planör hareketi öğrencilere uygulamalı
sıçrama hareketini uygular.
olarak gösterilir ve öğrencilerin öğretmen
yardımıyla bu hareketi yapmaları sağlanır.
12. Minderde
geriye
yuvarlanma
çeşitlerinden açık bacak geriye takla
15-17. Komut yöntemi ile tüm düzen
hareketini uygular.
alıştırmalarının neler olduğu, duruşların ve
koşuların düzen alıştırmalarında nasıl
13. Minderde
geriye
yuvarlanma
yapılacağı uygulamalı olarak açıklanır ve
çeşitlerinden geriye takla ve planör
öğrencilerin bu komutlara uyması istenir.
duruşu hareketini uygular.
18. Öğrencilerden özellikle sıçrama, düşme ve
denge
ile
ilgili
becerilerde
14. Minderde
geriye
yuvarlanma
sakatlanmamaya özen göstermeleri ve bu
çeşitlerinden geriye takla ve kartal
süreçte arkadaşlarını da korumaları
duruşu hareketini uygular.
istenir.
15. Düzen alıştırma aktiviteleri içerisinde 19- Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel özellik
yanında sporcuların ahlaki değerlerine
komutlara uyar.
vurgu yapan Atatürk'ün sözünü açıklaması
16. Duruşları düzen alıştırmalarında
istenir.
uygular.
17. Düzen alıştırma aktiviteleri içerisinde
20- Öğrencilerden fiziksel ve ruhsal gelişime
koşuları yapar.
büyük etkisi bulunan uyku ve dinlenme ve
beslenmenin olumlu etkilerini örneklerle
18. Karmaşık beceriler esnasında kendini
açıklaması beklenir.
ve arkadaşlarını korur.
21- Öğrencilerden çağımızın en önemli
sorunlarından biri olan kalp rahatsızlıkları
19. Atatürk'ün spor, beden eğitimi ve
ilgili hastalıkları ortaya konmaları istenir.
sağlık ile ilgili bir sözünü açıklar.
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20. Uyku, dinlenme
büyümeye olan
açıklar.

ve beslenmenin
olumlu etkisini

21. Kalp rahatsızlıklarına neden olan
olumsuz yaşam alışkanlıklarını sıralar.
22. Uygun ağırlıklar kullanarak fiziksel
uygunluğu geliştiren egzersizleri
uygular.

22-

Özellikle öğrencilerin temel kuvvet
gelişimini hızlandıran bireysel veya
istasyon çalışmaları düzeninde ağırlıklar
kullanarak kol, göğüs, omuz, bacak, sırt ve
kalça kaslarına yönelik egzersizlerin yer
aldığı alıştırmaları uygulaması beklenir
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Sınıf : 8
Ünite : 5 Doğa Sporları
Ünite

Öğrenme Çıktıları
DAĞCILI
1- Temel dağcılık malzemelerini bilir.
2- Başlıca dağcılık stillerini açıklar.
3- Dağcılık
stilleri
arasındaki
benzerlik ve farklılıkları kavrar.
4- Yönergelere ve spor branşının
kendine özgü kurallarına uygun
olarak trekking yapar.
5- Yönergelere ve spor branşının
kendine özgü kurallarına uygun
olarak hiking yapar.
6- Yönergelere ve spor branşının
kendine özgü kurallarına uygun
olarak
sportif
tırmanış
(sportclimbing) yapar.
7- Temel ilk yardım ilkelerini uygular .
8- Doğal çevrede uygulanabilecek
çeşitli spor branşlarını açıklar.

Açıklamalar
1- Dağcılık sporunda kullanılan ekipmanın (harita, pusula,
güneş güzlüğü, güneş kremi, yedek giysi, kafa lambası,
el feneri, ilkyardım malzemeleri) neler oldukları ile ilgili
bilgiler
aktarılır.
Mümkünse
başlıca
dağcılık
malzemeleri öğrencilere gösterilir. Malzemelerin
özellikleri ve kullanım amaçları üzerinde durulur.
2- Öğrencilere bazı dağcılık stillerinin tanıtımı yapılmalıdır.
Bunlar: treeking, hiking ve sportif tırmanışlardır.
3- Trekking ve hiking stilleri ile ilgili bilgiler aktarılır.
Öğrencilerden bu stiller arasındaki benzerlik ve
farklılıkları bulmaları istenir.
4-5- Öğrenciler ile birlikte gerekli izinler alındıktan sonra
olanaklar
doğrultusunda, trekking ve hiking
etkinliklerinin yapılması istenir.
6- Öğretmen tarafından yapay tırmanma duvarı temin
edilmelidir. Bu duvar üzerinden öğrenciler, gerekli
güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, sıra ile tırmanış
gerçekleştirirler.
7- Öğrencilerden doğa sporları ve diğer tüm etkinliklerde
meydana gelebilecek acil durumlarda arkadaşına veya
kendisine temel ilk yardım uygulamaları yapması
istenir.
8- Öğrencilerden dünyada ve ülkemizdeki doğal çevreyle
etkileşim içerisinde yer alabilecekleri farklı spor
branşlarını tanımaları ve bu spor branşları ile ilgili bilgi
vermeleri istenir.

Temel
kavramlar

Harita (1)
Pusula (1)
Treeking (2,3,4)
Hiking (2,3,5)
Sportif Tırmanış
(2,3,6)

Beceriler

Okuryazarlık
(1,2,3)
Girişimcilik (4,5,6)
İşbirliği (4,5,6)

Temel Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Ders Öğretim Programı

Sınıf :8
Ünite :6 Atleti m
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

A L ZM
1- Atletizm branşına özel ısınma ve
soğuma egzersizlerini eşli bir
biçimde uygular.
2- Atletizm branşına özgü kuvvet ve
sürate ilişkin fiziksel uygunluk
egzersizlerini uygular.
3- Orta mesafe koşularını koşar.
4- Yüksek atlama tekniklerini açıklar.
5- Yüksek
uygular.

atlama

tekniklerini

6- Uluslararası
spor
organizasyonlarını açıklar.
7- Kalp solunum egzersizleri uygular.
8- Egzersiz
esnasında
vücut
sistemlerinde meydana gelen
değişimi açıklar.
9- Yapılan egzersize göre nabız
kontrolü yapar.
10- Sporda yasaklı maddeleri ve
zararlarını açıklar.

Temel kavramlar

1- Öğrencilerden
etkinlikler
esnasında
sakatlanma riskini en aza indirmek için
zorlayıcı egzersizlere başlamadan önce ve
sonrasında
düşük tempoda koşu ve
esnetme hareketleri yapmaları istenir.
2- Öğrencilerin atletizm branşını verimli bir
şekilde uygulayabilmeleri için bu branşa
yönelik fiziksel uygunluk egzersizlilerini de
yapmaları istenir.
3- Öğrencilerin orta mesafe koşuları 800 ve
1500 (kızlar) - 2000 metre (erkekler) ile
ilgili genel kuralları ve prensiplerini bilmesi
gerekir. Ayrıca öğrencilerden koşuların
mesafe uzunluklarını, koşuya başlama ve
koşuyu sonlandırma evreleri ile ilgili temel
bilgilere sahip olarak, bunlar ile ilgili
açıklamalarda bulunmaları beklenir.
4- Öğrencilerden kural ve tekniklerin (flop ve
binme) açıklanmasını ve de adımlama ve
sıçrama bacağını nasıl kullanacağını
ortaya koymaları istenir.
5- Öğrencilerden yüksek atlama kural ve
tekniklerine uygun olarak alıştırmaları
yapılması istenir.
6- Öğrencilerin

olimpiyatlar,

dünya

Isınma (1)
Fiziksel
Uygunluk (2)
Koşular (3)
Yüksek atlama (4,5)

Beceriler

Okur yazarlık
(4,6,8,10)
Girişimcilik ( 9)
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7-

8-

9-

10-

şampiyonaları, şampiyonlar ligi ve
euroleague gibi dünya çapında spor
etkinlikleri ile ilgili bilgileri kazanmaları
istenir
Öğrencilerin özellikle dolaşım sistemini
geliştirmek ve kilo kontrolü sağlamak
amacıyla aerobik egzersizlere katılımı
istenir.
Öğrencilerden fiziksel egzersiz sürecinde
vücutta meydana gelen değişimleri (Kalp
atım hızında artış, vücut ısısında artış vb)
takip etmeleri istenir.
Özellikle öğrencilerden dolaşım sisteminin
kullanıldığı egzersizlerle farklı yöntemler
sayesinde ilgili kendi kalp atış hızını
hesaplayabilmesi istenir.
Öğrencilerden Dünya Antidoping Ajansı
WADA tarafından yasaklanan doping
maddelerinin zararları hakkında bilgi
sahibi olmaları istenir.
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Seki inci Sınıf Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki lişki
Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

8 SI IF: Ü

1 B R YS L SPORLAR

S RM
1. KKTC de eskrim federasyonunun tarihsel gelişimini açıklar.
2. Eskrim oyununda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
3. Eskrim sporunda tüm vücut koordinasyonunu geliştirir.
4. Eskrim sporunda istenilen nitelikte ve zamanda yönlere hareketi uygular.
5. Eskrimde gard hareketini tekniğe uygun yapar.
6. Hamle hareketini tekniğe uygun yapar.
7. Fleş hareketini tekniğe uygun yapar.
8. Eskrimde yönleri hangi sperlerle koruyacağını uygulamalı gösterir.
9. Sper alma herketini doğru teknikte uygular.
10. Savunmada çatma hareketini kuralına uygun yapar.
11. Karşı koymayı kuralına göre uygular.
12. Eskrim sporunun temel fitness ve sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
13. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareket gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

1

2

3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3

4

5

6

7

8

9

5

5

3

5
5

5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

Ünite

1 B R YS L
8 SI IF: Ü
SPORLAR
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1
O ÇULU
1. Okculuk sporunun tarihsel gelişimini açıklar
2. Okculuk sporu ile ilgili temel kavramları açıklar.
3. Okçulukta kullanılan malzemeleri bilir.
4. Okçuluk sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
5. Okculukda temel duruş hareketlerini kuralına uygun yapar.
6. Okculukda temel teknikleri kuralına uygun olarak uygular..
7. Temel Okçuluk müsabaka kurallarını kavrar.
8. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
9. Alıştırmalarda oku hedefe yöneltiği zaman kendini ve arkadaşlarını korur.
10. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3

5
5
5

3
3
3

4

5

6

7

8

9

5
5
5
3
2
2

5
4

4

3
4
5

4
5
5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

8 SI IF: Ü

1 B R YS L SPORLAR

Ünite

1
JUDO
1. Judo sporunun Türkiye deki tarihsel gelişimini açıklar.
2. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
3. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
4. Judo temel sağlıkla ilgili kazanımlarını kavrar.
5. Alıştırmalar sonrasında olumlu hareketler gösteren arkadaşlarını tebrik eder.
6. Judo sporunda özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
7. Yürüyüş tekniklerini kendi kendine uygular.
8. Duruş tekniklerini öğretmen eşliğinde uygular.
9. Düşüş tekniklerini öğretmen eşliğinde uygular.
10. Ayakta uygulanan atışları açıklar.

11. Judo yaparken tüm vücut koordinasyonunu geliştirir.
12. Judo yaparken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

2

3 4 5 6 7 8 9

5
3
5
5
5

5
5
5
5
5

3

3

3
3

3
3

5

3

5
6

4
5
5
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Sınıf/

Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

A IM SPORLRI

Ünite

1
BASKETBOL
1. Basketbolun Türkiye'deki gelişimini açıklar.
2. Basketbola özel oyun kurallarını ve sistemlerini açıklar.
3. Basketbol oynarken temel savunma ve hücum duruşlarını ve dönüşlerini kullanır.
4. Basketbol oynarken temel teknikleri kullanır.
5. Basketbolda adam adama savunma ilkelerini kavrar.
6. Basketbolda adam adama hücum ilkelerini açıklar.
7. Basketbol hızlı hücumda oyuncuların görevlerini açıklar.
8. Basketbol oynarken bireysel ve takım taktik becerilerini kullanır.
9. Basketbolda ribound tekniğini uygular.
10. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.

11. Basketbola ilişkin özel sakatlıkları bilir ve ilk yardım tekniklerini kullanır.
12. Basketbolun psikolojik yönden gelişmeye olumlu katkılarını açıklar.
13. Basketbol ile ilgili takım bilinci ve biz olma ilkesini açıklar.
14. Basketbola özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
15. Basketbol oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
16. Basketbola ilişkin kuralları hakemlik uygulaması esnasında kullanır.
17. Güncel spor etkinliklerini takip eder.
18. Oyun ve etkinliklere liderlik eder.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
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Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

2 A IM SPORLARI

Ünite

1
HENTBOL
1. Hentbolun Türkiye'deki tarihsel gelişimini açıklar.
2. Hentbola özel oyun kurallarını ve sistemlerini açıklar.
3. Hentbol oynarken temel savunma ve hücum duruşlarını ve dönüşlerini kullanır.
4. Hentbolda 6 adım tekniğini gösterir.
5. Hentbola özel yerleşik savunmaya karşı hücum varyasyonlarını uygular.
6. Hentbolda savunma ilkelerini açıklar.
7. Hentbolda hızlı hücumda oyuncuların görevlerini açıklar.
8. Hentbol oynarken bireysel ve takım taktik becerilerini kullanır.
9. Hentbolda kaleci tekniklerini uygular.
10. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.

8 SI IF: Ü

11. Hentbola ilişkin özel sakatlıklara uygun ilk yardım tekniklerini kullanır .
12. Hentbolun psikolojik yönden gelişmeye olumlu katkılarını açıklar.
13. Hentbol ile ilgili biz bilinci ve takım olma ilkesini örneklendirir.
14. Hentbol özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
15. Hentbol oynarken diğerleriyle sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
16. Hentbola ilişkin kuralları hakemlik uygulaması esnasında kullanır.
17. Hentbolun fiziksel uygunluğa olan etkisini açıklar.
18. Fair-play kavramını açıklar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
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M V DA S

1. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine uyar.
2.
3.
4.
5.

6

Dansa özel ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Aerobik kapasite geliştirmek için dans tekniğini uygular.
Yaratıcılık becerilerini kullanarak artistik hareketleri yapar.
Aletleri kullanarak enaz 2 koreografi hazırlar.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
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Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları
1
C M AS
1. Cimnastik ile ilgili kavramları açıklar.
2. Cimnastikle diğer sporlar arasındaki ilişkileri kavrar.
3. Temel cimnastik duruşlarını kolaylıkla ve isteyerek uygular.
4. Alıştırmalar esnasında sıra düzenine kendiliğinden isteyerek uyar.
5. Cimnastiğe özel ısınma ve soğuma hareketlerini yapar.
6. Minderde öne yuvarlanarak planör duruşu ve öne takla hareketini uygular.
7. Minderde öne yuvarlanarak kartal duruşundan öne takla hareketini uygular.
8. Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne adımla ve öne takla hareketini uygular.
9. Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve öne takla hareketini uygular.
10. Minderde öne yuvarlanma hareketinden planör duruşu ve açık bacak öne takla
hareketini uygular.
11. Minderde öne yuvarlanma çeşitlerinden öne yuvarlanma ve sıçrama hareketini uygular.
12. Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden açık bacak geriye takla hareketini uygular.
13. Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden geriye takla ve planör duruşu hareketini
uygular.
14. Minderde geriye yuvarlanma çeşitlerinden geriye takla ve kartal duruşu hareketini
uygular.
15. Düzen alıştırma aktiviteleri içerisinde komutlara uyar.
16. Duruşları düzen alıştırmalarında uygular.
17. Düzen alıştırma aktiviteleri içerisinde koşuları yapar.
18. Karmaşık beceriler esnasında kendini ve arkadaşlarını korur.
19. Atatürk'ün spor, beden eğitimi ve sağlık ile ilgili bir sözünü açıklar.
20. Uyku, dinlenme ve beslenmenin büyümeye olan olumlu etkisini açıklar.
21. Kalp rahatsızlıklarına neden olan olumsuz yaşam alışkanlıklarını sıralar.
22. Uygun ağırlıklar kullanarak fiziksel uygunluğu geliştiren egzersizleri uygular.
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Ünite
Dağcılık
1. Temel dağcılık malzemelerini bilir.
2. Başlıca dağcılık stillerini açıklar.
3. Dağcılık stilleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrar.
4. Yönergelere ve spor branşının kendine özgü kurallarına uygun olarak trekking yapar.
5. Yönergelere ve spor branşının kendine özgü kurallarına uygun olarak hiking yapar.
6. Yönergelere ve spor branşının kendine özgü kurallarına uygun olarak sportif tırmanış
(sport climbing) yapar.
7. Temel ilk yardım ilkelerini uygular .
8. Doğal çevrede uygulanabilecek çeşitli spor branşlarını açıklar.
atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
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Ders Öğretim Programı Çıktıları
Öğrenme Çıktıları

1 B R YS L
8 SI IF: Ü
SPORLAR

Ünite

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A L ZM
Atletizm branşına özel ısınma ve soğuma egzersizlerini eşli bir biçimde uygular.
Atletizm branşına özgü kuvvet ve sürate ilişkin fiziksel uygunluk egzersizlerini uygular.
Orta mesafe koşularını koşar.
Yüksek atlama tekniklerini açıklar.
Yüksek atlama tekniklerini uygular.
Uluslararası spor organizasyonlarını açıklar.
Kalp solunum egzersizleri uygular .
Egzersiz esnasında vücut sistemlerinde meydana gelen değişimi açıklar.
Yapılan egzersize göre nabız kontrolü yapar.
Sporda yasaklı maddeleri ve zararlarını açıklar.

atkı Dü eyı: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek
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