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 Orta-ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için 

hazırlanan “Fiziksel Etkinlik ve Spor Kartları (Otizmi ve Zihinsel Engeli Olan)” 
FESK (OZ) iki ana öğrenme alanı olan hareket yetkinliği (hareket becerileri ve ha-

reket kavramları) ile aktif ve sağlıklı hayat (aktif ve sağlıklı hayat uygulamaları ve 

kültürel birikimimiz ve değerlerimiz) gelişimini desteklemek üzere oyun ve etkinlik 

temelli olarak hazırlanmıştır.

 FESK (OZ) yer değiştirme (yürüme, koşma, sıçrama vb.), denge (eğilme, 

duruş, atlama-konma vb.), nesne kontrolü gerektiren hareketler (atma-tutma, 

ayakla vurma, yuvarlama vb.), birleştirilmiş hareket becerileri (basit kurallı oyun-

lar, su içi etkinlikler vb.), vücut-alan-efor ve ilişkiler farkındalığı, aktif ve sağlıklı 

hayat uygulamaları ve hayat becerileri (bireysel ve sosyal beceriler) başlıklarını 

taşımaktadır.

 FESK (OZ) ön yüzünün üst bölümünde kart başlığı yer almaktadır. Kart 

başlığı; hareket yetkinliği ile aktif ve sağlıklı hayatla ilgili alt öğrenme alanlarının 

adlarını ve bu alt öğrenme alanlarında yer alan hedeflerin isimlerini içermekte-

dir. Kart başlığına ayrıca numaralar da verilerek kullanım kolaylığı da sağlanmıştır. 

Kartın ön yüzünde kart başlığındaki hedefle ilgili hedef davranışları geliştiren/

destekleyen oyun ve etkinlik görselleri yer almaktadır. Kartın ön yüzünün sağ ya-

nında ise ilgili hedef davranışları geliştirmek üzere kullanılabilecek “Araç-Gereç” 
başlıklı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde öğretmenlerin etkinlikler için kul-

lanabileceği nesneler açıklanmıştır.

 FESK (OZ) arka yüzünün üst kısmında “Beceri Anahtarı” başlıklı bir bö-

lüm yer almaktadır. Beceri anahtarında hedef davranışlarla ve kartın ön yüzündeki 

görsellerle ilgili öğrenciden beklenen uygun performans özellikleri sıralanmıştır. 

FESK (OZ) arka yüzünün üst kısmında yer alan diğer bir bölüm ise “Öğretmene 
Mesaj” başlıklıdır. Bu bölümde öğrenciler fiziksel etkinlikleri yerine getirirken öğ-

retmen tarafından yapılması beklenen uygulamalar ve dikkat etmeleri gereken 

konular tanımlanmıştır. FESK (OZ) arka yüzünün üst kısmında yer alan son bölüm 

ise “Güvenlik” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde öğrencilerin fiziksel etkinlikler 

sırasında sağlıklarını koruyucu, kazaları önleyici ve dersin akıcılığını sağlayıcı ted-

birler açıklanmıştır.

 FESK (OZ) arka yüzünün alt kısmında öğrencilerin başlangıçta fiziksel et-

kinliklere katılımını teşvik edici uyarlamalar için “Daha Kolay” başlıklı bir bölüm 

yer almaktadır. Bu bölümde ilgili uyarlamalar görev (G), araç-gereç (A), mekan (M) 

ve insan (İ) bağlamında gruplandırılarak etkinlikler çeşitlendirilmiştir (GAMİ). Yine 

kartın arka yüzünün alt kısmında “Daha Zor” başlıklı diğer bir bölüm bulunmak-

tadır. Bu bölümde ise uyarlamalar yapılarak fiziki etkinliklere katılımı sağlanan 

öğrenciler için yine görev, araç-gereç, mekan ve insan bağlamında gruplandırma 

yapılmış ve etkinlikler zorlaştırılarak çeşitlendirilmiştir. FESK (OZ) arka yüzünün 

en alt kısmında görev, araç-gereç, mekan ve insan (GAMİ) uyarlamalarını temsil 

eden simgeler bulunmaktadır. Yine FESK (OZ) arka yüzünün en alt kısmında öğ-

retmenin öğrencisiyle ilgili not alabileceği bir alan yer almaktadır.

ETKİNLİK KARTLARINI TANIYALIM
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KART DİZİNİ
Yer Değiştirme Denge Nesne Kontrolü  

Gerektiren Hareketler
Birleştirilmiş Hareket 

Becerileri
Vücut-Alan-Efor- 

İlişkiler Farkındalığı
Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler 

ve Oyunlar
Aktif ve Sağlıklı 

Hayat Uygulamaları
Hayat Becerileri

2. Yer Değiştirme 
Hareketleri 3. Denge Hareketleri 4. Nesne Kontrolü  

Gerektiren Hareketler 1. Pilates Topu ile Hareketler 24. Vücut, Alan, Efor ve 
İlişkiler Farkındalığı 10. Atletizme ile İlgili Çalışmalar 25. Aktif ve Sağlıklı 

Hayat Uygulamaları 26. Bireysel Beceriler 

5. Birleştirilmiş Hareketler I 11. Jimnastik ile İlgili Çalışmalar 27. Sosyal Beceriler

6. Spor Dallarına Hazırlayıcı 
Oyunlar 12. Bovling Becerileri

7. Ritim ve Müzikle Etkinlikler 13. Bocce Becerileri

8. Basit Dans Figürleri 14. Masa Tenisi ile İlgili Çalışmalar

9. Basit Halk Dansları  
(Damat Halayı) 15. Tenis ile İlgili Çalışmalar

16. Badminton ile İlgili Çalışmalar

17. Yüzme ile İlgili Çalışmalar

18. Bisiklet Sürme Becerileri

19. Golf Becerileri

20. Basketbol ile İlgili Çalışmalar

21. Voleybol ile İlgili Çalışmalar

22. Hentbol ile İlgili Çalışmalar

23. Futbol ile İlgili Çalışmalar
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ÖĞRENCİLERİ TANIYALIM
 Orta-ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin 

motor gelişim ve hareket özellikleri, öğretim programına ait hedeflerin hazırlanma-

sında öğretmenlere yol göstericidir. 

 Down sendromlu öğrencilerin de yer aldığı zihinsel yetersizlik, zihinsel iş-

levlerde ve uyumsal davranışlarda gözlenen önemli düzeyde sınırlılıkların karakte-

rize ettiği; bilişsel, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren bir yeter-

sizlik türüdür ve bu yetersizlik 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır.

 Zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerin genel hareket özellikleri aşağıda 

sıralanmaktadır:

•	 Kas kuvvetinde yetersizlik 

•	 Aşırı esneklik (özellikle Down sendromlu öğrencilerde)

•	 Düşük kas tonusu

•	 Duruş problemleri

•	 Hareket sırasında geç tepki verme

•	 Dayanıklılık gerektiren etkinlikleri sürdürmede yetersizlik

•	 Karmaşık hareketleri (bisiklete binme, teniste servis vb.) öğrenmek için daha 

fazla süreye ve yardıma ihtiyaç duyma

•	 Yetersiz fiziksel uygunluk ve düşük fiziksel aktivite düzeyi

•	 Hız, koordinasyon ve çeviklik gerektiren etkinliklerde sınırlı performans ser-

gileme

 Otizm spektrum bozukluğu bir şemsiye grup olarak oldukça farklı işlev dü-

zeyine sahip bireyleri tek bir grup altında toplayan nörogelişmsel bir yetersizliktir. 

Otizm teşhis ölçütleri sosyal etkileşim-iletişim sorunları ve tekrarlı/yinelenen davra-

nışlar başlıkları altında tanımlanan bir yetersizlik türü olsa da eşlik edebilen zihinsel 

yetersizlik ve diğer sorunlar (örneğin duyusal uyaranlara anormal tepkiler) bu öğ-

rencilerin motor performanslarını ve hareket becerilerini olumsuz etkilemektedir. 

 Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin genel hareket özellikleri aşa-

ğıda sıralanmaktadır:

•	 Duruş problemleri

•	 Karmaşık hareketleri sergilemede yetersizlik

•	 Hareketi sezinlemede güçlük

•	 Dayanıklılık gerektiren etkinliklerde sınırlılık

•	 El-göz koordinasyonu gerektiren etkinliklerde düşük performans 

•	 El-ayak koordinasyonu gerektiren etkinliklerde yetersizlik

•	 Hız, koordinasyon ve çeviklik gerektiren etkinliklerde yetersizlik

•	 Koordinasyon gerektiren etkinlikleri robotik hareketlerle yerine getirme 

•	 Tekrarlı hareketler sergileme (elleri ve gövdeyi sallama, parmak ucunda yü-

rüme vb.)
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DERSİ DESTEKLEYİCİ BİLGİLER
 Orta-ağır zihinsel engeli veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrenci-
lerin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluğunu (kardiorespiratuar dayanıklılık, kassal 
kuvvet ve dayanıklılık, esneklik ve vücut kompozisyonu) desteklerken öğrencinin 
motivasyonu, bireysel hedefleri, geçmiş fiziksel aktivite alışkanlığı ve olgunlaş-
ma düzeyi dikkate alınmalıdır. Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk prensiplerini ye-
rine getirmek öğrencilerin öğretim programından maksimum yarar sağlamaları 
ve günlük önerilen fiziksel aktivite miktarını yerine getirmeleri için önemlidir. Bu 
prensipler, 

•	 Fiziksel aktivitenin sıklığı
•	 Fiziksel aktivitenin şiddeti
•	 Fiziksel aktivitenin süresi
•	 Fiziksel aktivitenin türü   

 Fiziksel aktivitenin sıklığı: Öğrenciler sadece okulun olduğu günler de-
ğil haftanın her günü fiziksel olarak aktif olmalıdır. Vücudun büyük kaslarının kul-
lanıldığı aktiviteleri (yürüme, koşma, bisiklet, yüzme vb.) yapmaları sağlıkla ilişkili 
fiziksel uygunluğu geliştirmeleri için gereklidir. 

 Fiziksel aktivitenin şiddeti: Öğrencilerin fiziki etkinlikler ve spor dersin-
de veya okul dışı zamanlarda yaptıkları fiziksel aktivitenin yoğunluğu belirlenme-
lidir. Orta-ağır zihinsel engeli veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin 
kendi kendilerine kalp hızlarını takip etmeleri pek mümkün olmayabilir. Beden 
eğitimi öğretmeni 3. kademede olan öğrencileri için hedef kalp hızı aralığını (öğ-
rencinin geçmiş fiziksel aktivite alışkanlığı, motivasyonu, olgunlaşma düzeyi ve 
bireysel hedefleri dikkate alınarak belirlenmeli) hesaplayarak aktivite şiddetini 
belirlemeleri gerekir. Bunun için öncelikle öğrencilerin maksimal kalp hızı hesap-
lanmalıdır. Aşağıda maksimal kalp hızı formülleri sıralanmaktadır:

•	 Maksimal Kalp Atım Hızı (KAHmaks.) = 220 – Yaş (yıl)
	 Örneğin; 15 yaşında otizm spektrum bozukluğu olan öğrenci için;
	 KAHmaks. = 220 – 15, KAHmaks. = 205 atım/dakika

•	 Down sendromlu öğrencilerin KAHmaks. değeri akranlarından daha düşük 
olabilmektedir. Beden eğitimi öğretmeni bu konuda tedbirli olmalıdır. KAH-
maks. 'ın hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmalıdır:

•	 Maksimal Kalp Atım Hızı (KAHmaks.) = 210 – (0,56 x Yaş) – 15,5
 Örneğin; 16 yaşındaki Down sendromlu bir öğrenci için;
 KAHmaks. = 210 – (0,56 x 16) – 15,5, KAHmaks. = 185 atım/dakika

 Kassal kuvvet ve dayanıklılık egzersizleri için şiddeti belirlemede ise baş-
langıçta çok hafif direnç özelliği olan 1. seviye egzersiz lastikleri kullanılırken (ör-
neğin sarı bant) aşamalı olarak 2. seviye egzersiz lastikleri kullanılmaya (örneğin 
yeşil bant) başlanır.  Benzer bir durum dayanıklılık egzersizleri için de uygulanır. 
Örneğin öğrencinin başlangıçta 5 saniye süreyle şınav pozisyonunu koruması 
hedeflenirken, aşamalı olarak bu süre arttırılır (örneğin 10 saniye süreyle şınav 
pozisyonunu koruması hedeflenir).

 Fiziksel aktivitenin süresi: Öğrencilerin mevcut dayanıklılığı ve mo-
tivasyonu dikkate alınmalıdır. Başlangıçta kısa süreli aktivite ve 1-2 dakika din-
lenme aralıkları tercih edilirken aşamalı olarak 10-15 dakikalık periyotları olan ve 
toplamda 60 dakika süren fiziksel aktivite planlanmalıdır.  Orta-ağır grupta yer 
alan öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerinin düşük olabileceği düşünülürse 
başlangıçta kısa süreli (5 dakikalık periyotlar) ve düşük şiddetli aktivite planlama-
sı yapmak hem aktiviteye katılımlarını kolaylaştıracak hem de erken yorgunluğa 
girmelerini engelleyerek olası problem davranışları sergilemelerini önleyecektir.    

 Fiziksel aktivitenin türü: Genel fiziksel aktivite veya sağlıkla ilişkili fizik-
sel uygunluk içerisinde yapılması beklenen fiziksel aktivite tipidir (örneğin; koşu, 
dans, bisiklet, yüzme vb.). Öğrencilere fiziksel uygunluğu geliştirici fiziksel aktivite 
türleri alternatifli sunularak seçimler yapmaları sağlanmalıdır. Böylelikle keyif al-
maları sağlanarak eğlenmeleri ve bu sırada fiziksel uygunlukları geliştirilmelidir. 
Okul dışı zaman dilimleri için erişilebilir olan (örneğin; merdiven çıkmak, alış-veriş 
çantasını taşımak, evin yanındaki parkta günlük yürüyüşünü tamamlama vb.) fi-
ziksel aktivite türleri aileye önerilmelidir.
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Araç Gereç

1

9

Pilates topu, mat, müzik 
çalar.

Hareket Becerileri

Pilates Topu ile Hareketler



1

Görev A İMG Araç Gereç Mekan İnsan
NOT:

10

Daha ZorDaha Kolay

 G: Pilates topuna sırtüstü/yüzüstü yatarak hareketler yapmak.
Tekrar sayısını çok tutmak.

 A: Etkinlik kartına bakarak hareketi yapmak.

M: …

   İ: Öğretmen yardımı olmadan yapmak.
Hareketleri eşle/grupla yapmak.

 G: Pilates topuna oturarak hareketler yapmak.
Tekrar sayısını az tutmak.

 A: Videoya bakarak hareketi yapmak.

M: …

   İ: Öğretmen yardımıyla yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Harekete başlarken nefes alınmalı, hareketi yaparken 
ise nefes verilmeli.

•	 Nefes burundan alınmalı, ağızdan verilmeli.

•	 Her pilates hareketinde o harekete uygun bir duruş ser-
gilemeye özen gösterilmeli.

•	 Vücut fazla zorlanmamalı.

•	 Hareketler denge kaybı olmadan yapılmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Pilates hareketlerinden önce yeterli ısınma yapılmalıdır.

•	 Hareketler yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.

•	 Down sendromlu öğrencilerde gövdeyi aşırı bükü-
cü-gerici hareketlerden kaçınılmalıdır.

•	 Öğrenci oturduğunda ayak, diz ve kalça eklemlerinde 
90 derecelik açıyı sağlayan büyüklükte pilates topu kul-
lanılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Etkinlikler sırasında her an yardım sunma gerekebilece-
ği için öğrenciye yakın durulmalıdır.

	ü Etkinliklerde öğrencilerin arasında yeterli mesafe bıra-
kılmalıdır.

Hareket Becerileri

Pilates Topu ile Hareketler



Araç Gereç
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Antrenman merdiveni, 
huni, çember, minder, 
trambolin, slalom 
çubukları, denge tahtası, 
köpük havuz makarnası.   

Hareket Becerileri

Yer Değiştirme Hareketleri 2



Görev A İMG Araç Gereç Mekan İnsan
NOT:

12

Daha ZorDaha Kolay

 G: İki ya da daha fazla yer değiştirme hareketini birleştirerek yapmak (örnek 
yürüme, koşma ve kayma).
Parkurdaki hareket sayısını arttırmak.

 A: Araç gereç sayısını arttırmak.
Görsel ipucu sağlayan işaretler kullanmadan yapmak.

M: Uzun parkurda çalışmak.

   İ: Bağımsız yapmak.

 G: Aynı yer değiştirme hareketini birleştirerek yapmak (örnek yürüme).
Parkurdaki hareket sayısını az tutmak.

 A: Sınırlı sayıda araç gereç kullanmak.
Görsel ipucu sağlayan işaretler ile yapmak.

M: Kısa parkurda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Yürüyüşlerde vücut dik, gözler karşıya bakmalı, eşit ve 
rahat adımlarla sallanmadan yürünmeli.

•	 Koşmada vücut hafifçe öne eğilmeli, gözler ileriye bak-
malı, kollar dirseklerden bükülü, vücudun yanında öne 
geriye sallanmalı ve ayak tabanından parmak ucuna 
doğru hareket tamamlanmalı.

•	 Sıçramada harekete başlamadan önce dizler ve dirsek-
ler bükülmeli, parmak uçları yerden en son ayrılmalı, ha-
reket sonrası parmak uçları üzerine düşülmeli ve dizler 
bükülmeli.

•	 Adım al-sek hareketinde adım ile sekme ayağı aynı ol-
malı ve sekmede diğer diz karna doğru çekilmeli.

•	 Kaymada ayaklar yerden çok kalkmamalı ve hareketi ya-
parken vücut dik durmalı.

•	 Yuvarlanmalarda eller ve ayaklar gövdeye yakın tutulmalı.

•	 Tırmanma çalışmalarında; tutuşlarda kollar omuz geniş-
liğinde açık, gövde tırmanma yüzeyine yakın olmalı, ip 
veya bar avuç içi ve parmaklarla kavranmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Becerinin niteliği bozulmadan daha hızlı ve akıcı yapıl-
masını sağlayan etkinliklere yer verilmelidir.

•	 Farklı hareket türlerini içeren etkinliklere sık tekrarlarla 
yer verilmelidir.

•	 Etkinliklerde başlangıç, bitiş ve yön kavramlarına ilişkin 
farklı renklerde işaret ve görseller kullanılmalıdır.

•	 Yer değiştirme hareketlerini istenilen düzeyde yapama-
yan öğrenciler ile daha ayrıntılı çalışmalar yapılması ge-
rektiğinde II. Kademe için hazırlanan Fiziksel Etkinlik ve 
Spor Kartları'ndan yararlanılabilir.

 Güvenlik

	ü Etkinlikler sırasında her an yardım sunma gerekebilece-
ği için öğrenciye yakın durulmalıdır.

	ü Öğrenciler arasında yeterli mesafe olmalıdır.

	ü Kaygan, ıslak ve engebeli zeminde çalışmalar yapılma-
malıdır.

Hareket Becerileri

Yer Değiştirme Hareketleri 2
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Slalom çubukları, huni, 
çember, voleybol filesi 
ve direkleri, jimnastik 
sırası, silindir minder, 
minder, jimnastik sopası, 
ip, top sepeti/kutu, top, 
trambolin, işaret tabağı.

Hareket Becerileri

Denge Hareketleri 3
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Daha ZorDaha Kolay
 G: İki ya da daha fazla denge hareketini birleştirerek yapmak (örnek atlama-

konma ve dönme). 
 Parkurdaki hareket sayısını arttırmak.

 A: Araç gereç sayısını arttırmak.
Görsel ipucu sağlayan işaretler kullanmadan yapmak.

M: Uzun parkurda çalışmak.

   İ: Bağımsız yapmak.

 G: Aynı denge hareketini birleştirerek yapmak (örnek dönme).
Parkurdaki hareket sayısını az tutmak.

 A: Sınırlı sayıda araç gereç kullanmak.
Görsel ipucu sağlayan işaretler ile yapmak.

M: Kısa parkurda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Esnetme büyük kas gruplarından (omuz, kalça vb.), kü-
çük kas gruplarına (ön kol, ayak bileği vb.) doğru 20-30 
sn. süre ile yapılmalı.

•	 Eğilirken ani hareketlerden kaçınılmalı ve eklemlere aşı-
rı yük bindirilmemeli.

•	 Dönme hareketleri yapılırken uygun vücut pozisyonu 
sağlanmalı, farklı yönlere doğru denge kaybı olmadan 
yapılmalı.

•	 Atlamada dizler bükülmeli ve kollardan güç alınmalı, 
dizler bükülerek parmak uçlarına konulmalı.

•	 Başlama ve durmada komutlara en kısa sürede uyulmalı.

•	 Statik duruş pozisyonunda denge, belli bir süre korun-
malı. Dinamik denge çalışmalarında denge kaybı olma-
dan yer değiştirme yapılmalı.

•	 El ve ayakla yapılan itme/çekme hareketlerinde eller 
ve ayaklar arasındaki mesafe omuz genişliğinde olma-
lı, doğru temas noktası belirlenerek en az 5 sn. süre ile 
itme/çekme yapılmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Esnetme hareketleri öncesi yeterli ısınma hareketleri ya-
pılmalıdır.

•	 Boyun, bel ve diz eklemlerinde dairesel hareketler ya-
pılmamalıdır.

•	 Down sendromlu öğrencilerin aşırı esnek olmalarından 
dolayı özellikle boyun ve omurga çevresine yönelik zor-
layıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.

•	 Diz eklemini içeren eğilme hareketlerinde diz açısı 90 
derecenin altına inmemelidir.

•	 Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrenciler için dönme 
hareketleri tekrarlı/yinelenen davranış riski taşıdığın-
dan dolayı öğretmen yönergesi dışındaki hareketler 
engellenmelidir.

•	 Farklı ve dikkat çekici uyaranlarla başlama-durma etkin-
likleri yapılmalıdır.

•	 Statik denge etkinliklerinde vücudun her iki tarafı da 
çalıştırılmalıdır.

•	 Statik itme/çekme etkinliklerinde öğretmen öğrenciler-
le birlikte sesli sayarak (5 saniye) nefes alış-verişini sür-
dürmelidir.

•	 Vücudun farklı bölümleriyle (diz, omuz, bel vb.) çekme 
etkinlikleri yapılmalıdır.

•	 Denge hareketlerini istenilen düzeyde yapamayan öğ-
renciler ile daha ayrıntılı çalışmalar yapılması gerekti-
ğinde II. Kademe için hazırlanan Fiziksel Etkinlik ve Spor 
Kartları'ndan yararlanılabilir.

•	 Becerinin niteliği bozulmadan daha hızlı ve akıcı yapıl-
masını sağlayan etkinliklere yer verilmelidir.

•	 Farklı hareket türlerini içeren etkinliklere sık tekrarlarla 
yer verilmelidir.

 Güvenlik

	ü Kaygan ve ıslak zeminde etkinlikler yapılmamalıdır.

	ü Öğrenciler arasında yeterli mesafe olmalıdır.

	ü Belli bir yükseklikten yapılan atlama çalışmalarında olası 
yaralanmaları önlemek için konma yüzeyinin uygun ol-
masına dikkat edilmelidir.

	ü Öğrenciler esnetme anında kaslarını aşırı zorlamamaları 
konusunda uyarılmalıdır.

Hareket Becerileri

Denge Hareketleri 3
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Çeşitli büyüklükte top ve 
balon, slalom çubukları, 
huni, işaret tabağı, kutu/
kova, raket, uzun saplı 
araçlar, köpük havuz 
makarnası, ip.

Hareket Becerileri

Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler 4



Görev A İMG Araç Gereç Mekan İnsan
NOT:

16

Daha ZorDaha Kolay
 G: İki ya da daha fazla nesne kontrolü gerektiren hareketi birleştirerek 

yapmak (örnek elle top sürme ve atma-tutma).
Parkurdaki hareket sayısını arttırmak.

 A: Araç gereç sayısını arttırmak.
Görsel ipucu sağlayan işaretler kullanmadan yapmak.

M: Uzun parkurda çalışmak.

   İ: Bağımsız yapmak.

 G: Aynı nesne kontrolü gerektiren hareketi birleştirerek yapmak (örnek elle 
top sürme).
Parkurdaki hareket sayısını az tutmak.

 A: Sınırlı sayıda araç gereç kullanmak.
Görsel ipucu sağlayan işaretler ile yapmak.

M: Kısa parkurda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Atış yaparken hedefe bakılmalı, atış yapan kolun ters 
tarafındaki ayak önde tutulmalı ve topu attıktan sonra 
takibi yapılmalı.

•	 Tutma ve yakalamada top, eller öne ve yukarı uzatılarak 
vücuda temas etmeden tutulmalı.

•	 Topa ayakla vurmada destek ayağı topun yanına kon-
malı, vuruş anında bacak kalçadan geriye alındıktan 
sonra öne, topa doğru hareket etmeli ve ayağın farklı 
bölgeleriyle (ayak içi, üstü ve dışı) vuruş yapılmalı.

•	 Tek elle topu yuvarlamada, top sürekli izlenmeli, yuvar-
lama yapacak elin ters yöndeki ayağı önde olmalı ve yu-
varlama anında kol gergin olmalı. 

•	 Topu durdurmada top sürekli takip edilmeli, topun geliş 
yönüne göre uygun pozisyon alınmalı ve sadece vücu-
dun uzuvları veya nesne ile top durdurulmalı.

•	 Elle top sürmede temel duruş pozisyonu alınmalı, top 
bel hizasında avuç içine değmeyecek şekilde vücudun 
yan-ön bölgesinde sürülmeli. 

•	 Ayakla top sürmede top takibi yapılmalı ve her iki ayak 
kullanılarak yumuşak dokunuşlarla top sürülmeli.

•	 Raketle topa vurmada raket tokalaşır gibi kavranmalı, 
top takip edilmeli, topa raketin ortası ile yeterli kuvvet 
uygulayarak vurulmalı ve vuruştan sonra raket başlan-
gıç noktasına getirilmeli.

•	 Uzun saplı araçla vuruşta, araç çift elle tutularak sıkıca 
kavranmalı, vuruş yapılacak nesneye bakılmalı, vuruş 
yapılan kolun çaprazındaki ayak öne alınmalı ve vuruş-
ta yeterli kuvvet uygulayabilmek için vücut ağırlığı öne 
aktarılmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Hedefe bakma ve nesneyi takip etme becerilerini geliş-
tirmek için belirginleştirilmiş nesneler (ışıklı, sesli toplar, 
renkli çemberler vb.) ve hedefler kullanılabilir.

•	 OSB’li öğrencilerin hareketleri sezinlemede yaşadığı 
güçlükler nedeniyle top çarpmalarına karşı dikkat çekici 
uyaran sunulmalıdır.

•	 Etkinlikler öğrencilerin el-göz ve göz-ayak koordinas-
yonlarının gelişmesi için sık tekrarlarla yapılmalıdır.

•	 Nesne kontrolü gerektiren hareketleri istenilen düzeyde 
yapamayan öğrenciler ile daha ayrıntılı çalışmalar yapıl-
ması gerektiğinden II. Kademe için hazırlanan Fiziksel 
Etkinlik ve Spor Kartları'ndan yararlanılabilir.

•	 Becerinin niteliği bozulmadan daha hızlı ve akıcı yapıl-
masını sağlayan etkinliklere yer verilmelidir.

•	 Farklı hareket türlerini içeren etkinliklere sık tekrarlarla 
yer verilmelidir.

 Güvenlik

	ü Öğrenciler arasında yeterli mesafe olmalıdır.

	ü Top çarpmalarını önlemek için atış yönünde başka öğ-
renci bulunmamasına dikkat edilmelidir.

	ü Uygun etkinlik alanı belirlenmelidir.

Hareket Becerileri

Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler 4
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Slalom çubukları, 
antrenman merdiveni, 
adım resimleri, üçgen 
minder, sağlık topu, 
denge tahtası, minder, 
huni, su şişesi, çember, 
engel, top, duruş 
resimleri.

Hareket Becerileri

Birleştirilmiş Hareketler–I 5
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Çok sayıda hareketi birleştirmek.
Tekrar sayısını artırmak.

 A: Çok sayıda ve farklı araç gereç kullanmak.

M: Uzun parkurda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımı olmadan hareketi yapmak.

 G: Az sayıda hareketi birleştirmek.
Az tekrarla yapmak.

 A: Sınırlı sayıda araç gereç kullanmak.

M: Kısa parkurda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla hareketi yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Yer değiştirme, denge ve nesne kontrolü gerektiren 
hareketler kartlarındaki beceri anahtarı kriterleri yerine 
getirilmeli.

•	 Birleştirilmiş hareketler akıcı, dengeli ve koordineli ya-
pılmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Zaman kavramı olmayan öğrencilerle süreli/sayılı etkin-
liklere yer verildiğinde becerinin tamamlandığını göste-
ren uyaranlar kullanılmalıdır.

•	 Öğrencilerin bireysel özelliklerine göre kartın ön yüzün-
de yer alan parkurdaki hareketler ve kullanılan araç ge-
reçler çeşitlendirilmelidir.

•	 Etkinliklerde öğretmen öğrencinin yakınında bulunarak 
hareketleri doğru tamamlaması için gerektiğinde yar-
dım sunmalıdır.

•	 Birleştirilmiş hareketler ile ilgili etkinliklerde performansa 
dönük (süre, yarışma vb.) beklentilerden kaçınılmalıdır.

•	 Problem davranışlar görülmesini önlemek için, parkur 
çalışması dışındaki diğer öğrencilerin de uygun etkin-
liklerle aktif olması sağlanmalıdır.

•	 Öğrencilerin tercih ettiği hareketler ödül olarak birleşti-
rilmiş hareketlerin son etkinliği şeklinde planlanabilir.  

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak çeşitli uyaranlar kontrol altına alınmalıdır. 

	ü Kaygan ve ıslak zeminde çalışmalar yapılmamalıdır.

	ü Etkinlikler arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

	ü Parkur çalışmalarında öğrencilerin hareket hızları dikka-
te alınarak etkinlikler başlatılmalıdır.

Hareket Becerileri

Birleştirilmiş Hareketler–I 5
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Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar

Birleştirilmiş Hareketler–II 6
Araç Gereç

Badminton ve tenis raketi, top sepeti, deniz 
topu, file, çeşitli büyüklükte top, köpük havuz 
makarnası, tüy toplar.

Kovayı Doldur: Öğrenciler aralarında 3-4 m. olacak 
şekilde geniş kolda karşılıklı sıralanırlar. Öğretmen sıranın 
başında top sepeti ile pozisyon alır. Sıranın sonunada bir 
boş top sepeti konur. Öğretmen birinci öğrenciye top 
verir ve öğrenciler karşılıklı paslaşırlar. Top son öğrenciye 
geldiğinde topu boş sepete koyar. Tüm toplar bu şekilde 
boş sepete yerleştiğinde oyun biter.

Pas Kapmaca: Öğrenciler çember düzeni alırlar. 
Öğrencilerden biri öğretmenle el ele tutuşarak 
çemberin ortasına geçer. Çemberdeki öğrenciler 
birbirleriyle paslaşırken (elle/ayakla)  ortada bulunan 
ebeler topu kapmaya çalışır. Top kapıldığında, ortadaki 
öğrenci topu kaptıran ebe öğrenci ile yer değiştirir. 

Koridordaki Ebeyi Vurma: Öğrenciler iki eşit gruba 
ayrılır ve koridorda karşılıklı geniş kolda sıralanırlar. 
Her öğrencide birer badminton topu ve raketi vardır. 
Koridorun başında öğretmen renkli bir yelek giyerek 
pozisyon alır. Daha sonra öğretmen koridorun içinde 
yürür/hafifçe koşar. Koridor kenarında olan öğrenciler 
de raketleriyle tüy topa vurarak öğretmeni vurmaya 
çalışırlar. Öğretmeni vuran öğrencinin grubu 1 puan 
alır. 10 puana ulaşan grup oyunu kazanır.  

Sahayı Toplardan Temizledim:  Öğrenciler iki eşit 
gruba ayrılır ve yüksekliği düşürülmüş filenin iki yanına 
yerleşirler. Her grupta 5-6 deniz topu vardır. Öğretmenin 
işareti ile birlikte öğrenciler deniz toplarını karşı sahaya 
baş üzerinden atarlar. Öğretmenin ikinci işaretinde 
herkes topları olduğu yerde bırakır. Sahasında en az top 
bulunan grup, arkadaşları tarafından alkışlanır.
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Daha fazla sayıda kural içeren oyun oynamak.
Temposu yüksek oyunlar oynamak.
Oyun süresini uzun tutmak.

 A: Çok sayıda araç gereçle oynamak. 
Küçük hedef kullanmak. 

M: Geniş alanda oynamak.

   İ: Bireysel oynamak.
Kişi sayısını arttırmak.

 G: Az sayıda kural içeren oyun oynamak.
Temposu düşük oyunlar oynamak.
Oyun süresini kısa tutmak.

 A: Araç gereçsiz ve/veya az sayıda araç gereçle oynamak.
Büyük hedef kullanmak. 

M: Sınırlandırılmış alanda oynamak.

   İ: Öğretmen yardımıyla oynamak.
Kişi sayısını azaltmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Oyun düzeni alınmalı.

•	 Oyunun hareketleri yapılmalı.

•	 Oyun kurallarına göre oynanmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Öğrencinin yapabildiği becerilere uygun, farklı spor dal-
larına hazırlayıcı ve eğlenceli oyunlar seçilmelidir.

•	 Oyunlar öğrencilerin seviyelerine uygun olarak esnek 
kurallara göre uyarlanmalı ve sonuç odaklı olmamalıdır.

•	 Tüm öğrencilerin oyunlara aktif katılımı sağlanmalıdır.

•	 Oyunlar içerisinde öğrencilerin iş birliği yapma, dikkati-
ni sürdürme, sırasını bekleme, etkinlikle ilgili olma dav-
ranışları pekiştirilmelidir.

•	 Oynatılan oyunların okul dışında da tekrarlanması için 
ailelerle iş birliği yapılabilir.

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak çeşitli uyaranlar kontrol altına alınmalıdır. 

	ü Kaygan ve ıslak zeminde oyunlar oynatılmamalıdır.

	ü Oyunlar arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar

Birleştirilmiş Hareketler–II 6
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Ritim ve Müzikle Etkinlikler

Birleştirilmiş Hareketler–III 7
Araç Gereç

Marakas, baget, renkli adım çizimleri.

1. Etkinlik: Öğrenciler oldukları yerde 
öğretmenle birlikte ellerini vurarak 4 sayıda 
ritim tutarlar. Daha sonra 2 kez ellerini 
vurup, 2 sayı gövdelerine dokunarak (sağ-
sol) ritim tutarlar.

2. Etkinlik: Öğrenciler oldukları yerde 
öğretmenle birlikte 2 sayı ellerini vurarak, 
2 sayı ise uyluklarına hafifçe vurarak (sağ-
sol) ritim tutarlar.

3. Etkinlik: Öğrenciler oldukları yerde 
öğretmenle birlikte 2 sayı ellerini vurarak, 
2 sayı ise oldukları yerde adım atarak (sağ 
adım-sol adım) ritim tutarlar.

4. Etkinlik: Öğrenciler 2 sayı oldukları 
yerde öğretmenle birlikte ellerini vurarak 
ritim tutarlar, sonra 2 sayı öne doğru 
yürüyerek ritim tutarlar.

5. Etkinlik: Öğrenciler oldukları yerde 
öğretmenle birlikte 2 sayı ellerini vurarak, 
2 sayı ise geriye yürüyerek ritim tutarlar.

6. Etkinlik: Öğrenciler daire düzeninde 

pozisyon alırlar. Öğretmenin verdiği 
ritimle önce 2 sayı ellerini vurarak, 2 sayı 
öne yürüyerek ritim tutarlar. Daha sonra 
yine oldukları yerde 2 sayı ellerini vurarak, 
2 sayı sağa yürüyerek ritim tutarlar. En 
son olarak oldukları yerde 2 sayı ellerini 
vurarak, 2 sayı sola yürüyerek ritim tutarlar.
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Müzikle çalışmak.
Hızlı ritimle/müzikle çalışmak.
4/4’lük ritimle ardışık olarak (8/8, 12/12) çalışmak. 

 A: Araç gereç kullanarak yapmak.

M: Genel alanda çalışmak.

   İ: Hareketi bireysel yapmak.
Eşle/grupla beraber hareketi yapmak.

 G: Müzik kullanmadan çalışmak.
Yavaş ritimle/müzikle çalışmak.
4/4’lük ritimle yapmak. 

 A: Araç gereç kullanmadan yapmak.

M: Kişisel alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Ritim/müzik dinlenmeli.

•	 Ritim/müzik eşliğinde öğretmenin gösterdiği basit vü-
cut hareketleri izlenmeli.

•	 Öğretmen ile birlikte temel hareket becerilerini (el vur-
ma, öne ve yana yürüme vb.) içeren ritim çalışmaları ya-
pılmalı. 

•	 Öğretmenden bağımsız temel hareket becerilerini (el 
vurma, öne ve yana yürüme vb.) içeren ritim çalışmaları 
yapılmalı. 

 Öğretmene Mesaj

•	 Başlangıçta verilecek ritim, yapılacak olan hareketleri ta-
nımlayan sözel ifadelerle ve yavaş tempoda verilmelidir.

•	 Etkinliklerde öğrencilerin sevdiği ritim/müzikler tercih 
edilmelidir.

•	 Ses hassasiyeti olan öğrenciler için uygun ritim aletle-
rinin kullanılmasına, ortamdaki ses ve müzik şiddetinin 
düşük olmasına dikkat edilmelidir.

•	 4/4’lük ritimle etkinlikler planlanmalıdır.

•	 Ritim çalışmalarında kullanılan müziğin yavaş-orta hız-
da olmasına özen gösterilmelidir.

•	 Ritim çalışmalarında el, ayak, diz vb. vücut bölümleri 
kullanılabilir.

•	 Nesne ile yapılan ritim çalışmalarında ise küçük sopalar, 
marakas, baget, tef vb. malzemeler kullanılabilir. 

 Güvenlik

	ü Öğrenciler arasında yeterli mesafe olmalıdır.

	ü Sert araç gereçlerle (baget, marakas vb.) yapılan ritim 
çalışmalarında alan düzenlemesi yapılmalıdır.

Ritim ve Müzikle Etkinlikler

Birleştirilmiş Hareketler–III 7
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Basit Dans Figürleri

Birleştirilmiş Hareketler–IV 8
Araç Gereç

Müzik çalar, step tahtası, adımlama 
çizimleri.

1. Kompozisyon (32 sayılık): Sağ ayak 
ile sağa bir adım alınır (1. adım), sol ayak 
sağ ayağın yanına getirilir (2. adım), sağ 
ayak ile sağa bir adım alınır (3. adım) 
ve sol ayak sağ ayağın yanına getirilir  
(4. adım). Sol ayak ile sola bir adım alınır 
(5. adım), sağ ayak sol ayağın yanına 
getirilir (6. adım), sol ayak ile sola bir adım 
alınır (7. adım) ve sağ ayak sol ayağın 
yanına getirilir (8. adım). Sağ ayakla öne 
doğru bir adım alınır (9. adım), sol ayakla 
öne doğru bir adım alınır (10. adım), 
sağ ayakla öne doğru bir adım alınır  
(11. adım) ve sol ayak öne doğru savrulur 
(12. adım). Daha sonra sol ayak ile geriye 
bir adım alınır (13. adım), sağ ayak ile 
geriye bir adım alınır (14. adım), sol ayak 
ile  geriye bir adım alınır (15. adım) ve sağ 
ayak sol ayağın yanına getirilir (16. adım). 
Sağ ayakla başlayarak sağ taraftan kendi 
etrafında 8 adımda döner. Sol ayakla 
başlayarak sol taraftan kendi etrafında 8 
adımda döner.

2. Kompozisyon (32 sayılık): Step tah- 
tası önünde 8 sayı marş adımı. Sağ 
ayakla başlayarak step tahtası üzerine 8 
sayı parmak ucu dokunma. Sağ ayakla 
başlayarak 8 sayı “V” adım. Sağ ayağı step 
tahtası üzerine koyarak sol dizi karna 
çekme, sol ayağı step tahtası üzerine 
koyarak sağ dizi karna çekme (8 sayı).
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Hızlı tempoda adımlama yapmak.
Müzik eşliğinde adımlama yapmak.
Fazla sayıda hareket içeren kompozisyonlar yapmak.

 A: Araç gereç kullanarak adımlama yapmak. 
Adım hatırlatıcı araç gereçler (işaret tabağı, huni, adım resimleri vb.) 
kullanmadan yapmak.

M: Geniş alanda adımlama yapmak.

   İ: Yardımsız adımlama yapmak.
Eşle/grupla adımlama yapmak.

 G: Yavaş tempoda adımlama yapmak.
Müzik kullanmadan adımlama yapmak.
Az sayıda hareket içeren kompozisyonlar yapmak.

 A: Araç gereç kullanmadan adımlama yapmak.
Adım hatırlatıcı araç gereçler (işaret tabağı, huni, adımlama çizimleri vb.) 
kullanmak.

M: Sınırlandırılmış alanda adımlama yapmak.

   İ: Yardımla adımlama yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Dans figürleri yapılırken vücut dik olmalı ve ileri bakılmalı.

•	 Adımlar verilen ritme uygun yapılmalı.

•	 Eşle/küçük grupla yapılan hareketler eş zamanda yapıl-
malı.

•	 Araç gereçle yapılan dans figürlerinde adım-araç-gereç 
(pon pon, mendil vb.) koordinasyonu sağlanmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Basit dans çalışmaları taklit becerilerine sahip öğrenci-
lerle yapılmalıdır.

•	 Dans adımları başlangıçta yavaş tempoda, ilerleyen aşa-
malarda normal tempoda, son olarak müzik eşliğinde 
yapılmalıdır.

•	 Step çalışmalarında step tahtasının ortasına basılmalıdır. 

•	 Etkinliklerde öğrencilerin yaş düzeylerine uygun ve sev-
diği ritim/müzikler tercih edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Öğrenciler arasında yeterli mesafe olmalıdır.

	ü Kaygan ve ıslak zeminde çalışmalar yapılmamalıdır.

	ü Denge kaybı yaşanması ihtimaline karşı öğrenciye yakın 
durulmalıdır.

	ü Öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun step tahtası 
kullanılmalıdır.

Basit Dans Figürleri

Birleştirilmiş Hareketler–IV 8
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Basit Halk Dansları (Damat Halayı)

Birleştirilmiş Hareketler–V 9
Araç Gereç

Müzik çalar.

1. Figür: Eller belde sağ ayak ile sağ yana 
bir adım alınır (1. hareket), sol ayak ile sağ 
yana bir adım alınır (2. hareket), sağ ayak 
ile sağ yana bir adım alınır (3. hareket), sol 
ayak öne savrulur (4. hareket). Sol ayak 
ile sol yana bir adım alınır (5. hareket), 
sağ ayak ile sol yana bir adım alınır  
(6. hareket), sol ayak ile sol yana bir adım 
alınır (7. hareket), sağ ayak öne savrulur 
(8. hareket). (2 tekrar)

2. Figür: Olduğu yerde sağ ayak ile 
yere basılır (1. hareket), sol ayak ileri 
savrulur (2. hareket), sol ayak yere 
basılır (3. hareket), sağ ayak ileri savrulur  
(4. hareket). (2 tekrar) 

3. Figür: Sol ayak yerde iken, sağ ayak 
ucuyla sol yana (1. hareket), sağ yana  
(2. hareket) değilir ve sağ ayak sol ayağın 
yanına getirilir (3. hareket).

4. Figür: Olduğu yerde eller diz hizasın-
dan başlayarak aşağıdan yukarıya doğru 5 
sayıda önde alkış yapılır.
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Koreografi ile yapmak. 
Müzikle yapmak.

 A: ...

M: Daire düzeninde çalışmak.

   İ: Halk dansını bireysel oynamak.
Halk dansını çok sayıda öğrenciyle oynamak.

 G: Koreografi olmadan adımlama yapmak.
Müziksiz yapmak.

 A: ...

M: Düz çizgide çalışmak.

   İ: Halk dansını öğretmenle birlikte oynamak.
Halk dansını az sayıda öğrenciyle oynamak.

 Beceri Anahtarı

•	 Baş ve göğüs karşıyı göstermeli.

•	 Kol ve bacak koordinasyonu sağlanmalı.

•	 Adımlar müziğe ve verilen ritme uygun yapılmalı.

•	 Eş ile yürüyüşlerde eşe uyum sağlanmalı. 

•	 Müziğin vurguları dikkatle dinlenerek en uygun zaman-
da figüre başlanmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Başlangıçta figürler yavaş tempoda yapılmalı, ilerleyen 
aşamalarda hızlı tempoya geçilmelidir.

•	 Figürler öncelikle bağımsız çalışılmalı, daha sonra birleş-
tirmeler yapılarak basit koreografiler oluşturulmalıdır.

•	 Etkili öğretim için figürlerin detaylı anlatımını ve göste-
rimini içeren düzenlenmiş video klipler kullanılmalıdır.

•	 Tüm öğrencilerin oyunlara aktif katılımı sağlanmalıdır.

•	 Ses hassasiyeti olan öğrenciler için ortamdaki ses ve 
müzik şiddetinin düşük olmasına dikkat edilmelidir.

•	 Halk dansları kültürümüzün bir alt öğesi olduğundan, 
özel günlerde toplumsal ortamlardaki halk dansları et-
kinliklerine öğrencilerin aktif katılımına ilişkin ebeveyn 
teşviki önemlidir.

 Güvenlik

	ü Uygun alan kullanımına dikkat edilmelidir.

	ü Olası çarpışmalara karşı dikkatli olunmalıdır. 

Basit Halk Dansları (Damat Halayı)

Birleştirilmiş Hareketler–V 9
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Stafet (bayrak), roket 
cirit, çember, huni, şerit, 
yürüme bandı, avuç içi 
büyüklüğünde ağırlık 
topu, slalom çubukları.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Atletizm ile İlgili Çalışmalar 10

Yürüme bandında
yürüme

Roket cirit atma

Hedefe roket cirit 
atma

Stafet (bayrak) 
ile engelli koşma

Engellerin 
üzerinden yüksek 

atlama
Gülle atma

Uzun atlama



Görev A İMG Araç Gereç Mekan İnsan
NOT:

28

Daha ZorDaha Kolay

 G: Etkinlikleri parkur içerisinde yapmak.
Hızlı tempoda koşmak.
Çok sayıda beceri içeren parkur çalışması yapmak.

 A: Çok sayıda engel kullanmak.
Engel yüksekliğini arttırmak.
Küçük hedef kullanmak.
Daha ağır araç gereç atmak.

M: Çizgi gerisinden atış yapmak.
Uzun mesafede koşmak.
Kulvarda koşmak.

   İ: Bağımsız yapmak.

 G: Etkinlikleri tek tek yapmak.
Yavaş tempoda koşmak.
Az sayıda beceri içeren parkur çalışması yapmak.

 A: Az sayıda engel kullanmak.
Engel yüksekliğini düşük tutmak.
Büyük hedef kullanmak.
Hafif araç gereçleri atmak.

M: Serbest alanda atış yapmak.
Kısa mesafede koşmak.
Serbest alanda koşmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla yapmak.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Atletizm ile İlgili Çalışmalar

 Beceri Anahtarı

•	 Koşularda kulvar takibi yapılmalı.

•	 Koşularda engel geçişi sonrası koşu ritmi devam ettirilmeli.

•	 Yatay sıçrama çalışmalarında yaklaşma koşusundan 
sonra kollar yukarı çekilerek atlama yapılmalı.

•	 Dikey sıçrama çalışmalarında engel önünde yavaşlama-
dan geçiş yapılmalı.

•	 Topu uzağa atma çalışmalarında top omuz hizasının 
üzerinden tek elle tutulmalı ve gövde rotasyonu yapı-
larak atılmalı.

•	 Çeşitli uzunluktaki nesneleri uzağa atma çalışmasında nes-
nenin (roket cirit vb.) ortasından tutularak atış omuz üze-
rinden ve adım alınarak çizgiye temas etmeden yapılmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Atletizme özgü ısınma çalışmaları yaptırılmalıdır.

•	 Etkinliklerde temel tekniklerin detaylı işlenmesinden 
ve performansa dönük beklentilerden (mesafe, yarışma 
vb.) kaçınılmalı, öğrencilerin seviyelerine göre gerekli 
uyarlamalar yapılmalıdır.

•	 Öğrencinin yapabildiği becerilere uygun etkinlik seçimi 
yapılmalıdır. 

•	 Her bir hedef davranışa ait beceriler tek tek çalışıldıktan 
sonra birkaç beceriyi içeren parkur çalışmaları yapılma-
lıdır.

•	 Etkinliklerde öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun 
araç gereç (örneğin engel yüksekliğinin değiştirilmesi) 
kullanılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Atma ile ilgili etkinliklerde güvenli alan oluşturulmalıdır.

	ü Etkinlikler arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

	ü Atlamalarda sakatlanmayı önlemek için minder desteği 
sağlanmalıdır.

10
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Minder, üçgen minder, 
step tahtası, çember, 
kurdele, jimnastik ipi, 
jimnastik sırası, jimnastik 
barı.  

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Jimnastik ile İlgili Çalışmalar 11
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Aynı hareketi ardışık yapmak.
Birden fazla hareketi birleştirerek yapmak.

 A: Düz minderde öne takla atmak.
Yüksek step tahtasında çalışmak.
Büyük ebatlı araç gereçle çalışmak.

M: Sınırlandırılmamış alanda çalışmak.

   İ: Bağımsız çalışmak.

 G: Aynı hareketi bir kez yapmak.
Birden fazla hareketi bağımsız yapmak.

 A: Üçgen minderde öne takla atmak.
Yüksek olmayan step tahtasında çalışmak.
Küçük ebatlı araç gereçle çalışmak.

M: Sınırlandırılmış alanda çalışmak.

   İ: Öğretmenle yardımıyla çalışmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Öne taklada eller omuz genişliğinde açık mindere yer-
leştirilmeli.

•	 Öne taklada önce ense minderle temas ederek düz bir 
çizgide yuvarlanma gerçekleştirilmeli.

•	 Step tahtasında yapılan çalışmalarda ayağın tabanı ile 
tahtanın tam ortasına basılmalı.

•	 Araç gereçle yapılan etkinliklerde araç gerecin (çember, 
kurdele, ip vb.) mümkün olduğunca hareketli olması 
sağlanmalı.

•	 Araç gereç ile yapılan etkinliklerde vücut parçaları araç 
gereç ile eş güdüm halinde olmalı. 

•	 Jimnastik sırası üzerinde yürürken denge korunmalı.

•	 Jimnastik barı omuz genişliğinde tutulmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Jimnastiğe özgü ısınma çalışmaları yaptırılmalıdır.

•	 Çalışmalarda kullanılacak araç gereçler, öğrencilerin bi-
reysel özelliklerine uygun olmalıdır. 

•	 Etkinliklerde performansa dayalı beklentilerden kaçınıl-
malıdır.

•	 Etkinliklerde öğrenci motivasyonunu arttırmak için mü-
zik kullanımı tercih edilebilir.

•	 Etkinliklerde öncelikle fiziksel yardım ve model olma 
tercih edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak uyaranlar kontrol altına alınmalıdır. 

	ü Jimnastik sırası ve barı ile yapılan çalışmalarda düşme 
ve çarpmalara karşı gerekli güvenlik tedbirleri (yeterli 
fiziksel alan, minder, öğretmen desteği vb.) alınmalıdır. 

	ü Step tahtalarının ebatları bireyselleştirilmelidir. 

	ü Etkinlikler sırasında öğrencilerin bireysel özellikleri dik-
kate alınarak yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Jimnastik ile İlgili Çalışmalar 11



Araç Gereç

31

Farklı büyüklükte plastik 
şişe, lobut, bovling topu, 
huni, çeşitli büyüklükte 
top, renkli ayak çizimleri, 
çember, köpük havuz 
makarnası, kutu. 

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Bovling Becerileri 12
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Atış sayını arttırmak.
Adım alarak atış yapmak.

      Tek elle atış yapmak.

 A: Küçük topla atış yapmak.
Küçük hedefe atış yapmak.

M: Geniş alanda atış yapmak.
Uzak mesafeden atış yapmak.

   İ: Bağımsız atış yapmak.
Eş ve grup içerisinde bireysel atış yapmak.

 G: Atış sayını az tutmak.
Olduğu yerden atış yapmak.
İki elle atış yapmak.

 A: Büyük topla atış yapmak.
Büyük hedefe atış yapmak.

M: Sınırlandırılmış alanda atış yapmak.
Yakın mesafeden atış yapmak.

   İ: Yardımla atış yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Hedefe bakılmalı.

•	 Atış yapacağı kolun aksi ayağı öne alınmalı.

•	 Gövde öne eğilerek dizler hafif bükülmeli.

•	 Atış kolu geriye alınarak kol öne doğru hareket ettiril-
meli.

•	 Top diz hizasının altında, yere en yakın noktadan hedefe 
yuvarlanmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Aşırı teknik ayrıntıya girmekten kaçınılmalıdır.

•	 Bovling etkinlikleri esnasında doğru atış becerilerinin 
öğretiminin yanı sıra atış sırası bekleme, atış yapan ar-
kadaşını tebrik etme vb. becerilerin de öğretimine yer  
verilmelidir.

•	 Bovling becerileri öğretildikten sonra varsa okul ortamın-
da etkileşimli video oyunları öğrencilere oynatılabilir.

•	 Bovling becerilerini geliştirmek ve sosyal becerileri des-
teklemek amacıyla okul içi saatlerde öğrenciler ile birlik-
te bovling salonlarına gidilebilir.

•	 Etkileşimli video oyunlarının ev ortamında da öğrenci-
ler tarafından oynanması ve/veya bovling salonlarında 
uygulama yapılması için ebeveynler teşvik edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak uyaranlar kontrol altına alınmalıdır. 

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Bovling Becerileri 12
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Kova, huni, bocce için 
çeşitli top (tenis, petank 
topu vb.), çember, hedef, 
renkli bant.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Bocce Becerileri 13
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Atış sayını arttırmak.
Adım alarak atış yapmak.

 A: Küçük topla atış yapmak.
Küçük hedefe atış yapmak.

M: Geniş alanda atış yapmak.
Uzak mesafeden atış yapmak.

   İ: Yardımsız atış yapmak.
Eşle/grupla oynamak.

 G: Atış sayını az tutmak.
Olduğu yerden atış yapmak.

 A: Büyük topla atış yapmak.
Büyük hedefe atış yapmak.

M: Sınırlandırılmış alanda atış yapmak.
Yakın mesafeden atış yapmak.

   İ: Yardımla atış yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Hedefe bakılmalı.

•	 Ayaklar omuz genişliğinde açık, bir ayak önde pozisyon 
alınmalı ve vücut ağırlığı öndeki ayak üzerinde olmalı.

•	 Atışlarda kol gergin ve vücuda yakın tutulmalı.

•	 Gövde öne doğru bükülmeli.

•	 Atış yapacağı kolun aksi ayağı öne alınmalı.

•	 Atış kolu geriye alınarak kol öne doğru hareket ettiril-
meli.

•	 Top, hedefe yakın atılmalı/yuvarlanmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Aşırı teknik ayrıntıya girmekten kaçınılmalıdır.

•	 Öğrencinin bireysel özelliklerine uygun bir atış şekli ter-
cih edilmelidir.

•	 Bocce becerilerini geliştirmek ve sosyal becerileri des-
teklemek amacıyla okul dışı saatlerde de fırsat sağlama 
konusunda aileler teşvik edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak uyaranlar kontrol altına alınmalıdır. 

	ü Sakatlanma riskini önlemek için yeterli fiziksel alan ve-
rilmelidir.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Bocce Becerileri 13
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Farklı büyüklükte masa 
tenisi raketi, çeşitli toplar, 
ip, masa tenisi masası 
ve filesi, balon, plastik 
bardak, slalom çubukları, 
sıra.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Masa Tenisi ile İlgili Çalışmalar 14
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Asılı ipteki hareketli toplara vurmak.
Ardışık vuruşlar yapmak.
El arkası (backhand) vuruş yapmak.
Hedefe vuruş yapmak.

 A: Raket başı küçük raketler kullanmak.
Küçük toplar ve hedefler kullanmak.

M: Masa tenisi masasında, sınırlandırılmış alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımı olmadan vuruş yapmak.
Kendi bıraktığı topa vuruş yapmak. 
Öğretmenin/arkadaşının attığı topa vuruş yapmak.

 G: Asılı ipteki hareketsiz toplara vurmak.
Tek bir vuruş yapmak.
El önü (forehand) vuruş yapmak.
Hedef olmadan vuruş yapmak.

 A: Hafif ve raket başı büyük olan raketler kullanmak.
Büyük toplar ve hedefler kullanmak.

M: Masa tenisi masasında çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla vuruş yapmak.
Öğretmenin bıraktığı topa vuruş yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Raket tokalaşır gibi kavranmalı. 

•	 Ayaklar omuz genişliğinde açık olmalı ve vücut ağırlığı 
her iki ayağa dengeli bir şekilde verilmeli.

•	 Vücut gövdeden hafifçe öne doğru eğilmeli.

•	 Bacaklar hafifçe bükülmeli.

•	 Top sürekli takip edilmeli.

•	 Topa raketin ortası ile vurulmalı.

•	 Vuruştan sonra raket başlangıç noktasına getirilmeli.

 Öğretmene Mesaj

•	 Doğru tutuş alışkanlığı kazandırılana kadar tutuş çalış-
maları yaptırılmalıdır.

•	 Becerilerde aşırı teknik ayrıntıya girmekten kaçınılmalıdır.

•	 Masa tenisi becerileri öğretildikten sonra varsa okul or-
tamında etkileşimli video oyunları öğrencilere oynatıla-
bilir.

•	 Masa tenisi etkinliklerinin okul dışı ortamlarda da öğ-
renciler tarafından sürdürülmesi için ebeveynler teşvik 
edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Öğrenciler arasında güvenli mesafe bırakılmalıdır.

	ü Raketlerin kavranarak tutulduğundan ve kontrollü ha-
reketler sergilendiğinden emin olunmalıdır.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Masa Tenisi ile İlgili Çalışmalar 14
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Farklı büyüklükte tenis 
raketi, çeşitli toplar, top 
sepeti, ip, huni, taşınabilir 
çalışma duvarı, tenis filesi 
ve direkleri, hedef.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Tenis ile İlgili Çalışmalar 15
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Asılı ipteki hareketli toplara vurmak.
Ardışık vuruşlar yapmak.
El arkası (backhand) vuruş yapmak.
Top bir kez sektikten sonra karşılamak.
Çeşitli yükseklik ve hızlarda gelen topu karşılamak.

 A: Raket başı küçük raketler kullanmak.
Küçük toplar kullanmak.
Küçük hedefler kullanmak.

M: Geniş alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımı olmadan vuruş yapmak.
Kendi bıraktığı topa vuruş yapmak.
Öğretmen yardımı olmadan oynamak.
Öğretmenin/arkadaşının attığı topa vuruş yapmak.

 G: Asılı ipteki hareketsiz toplara vurmak.
Tek bir vuruş yapmak.
El önü (forehand) vuruş yapmak.
Karşılamada topun birden fazla sekmesine izin vermek.
Zeminden yuvarlanan topu raket ile durdurmak.

 A: Hafif ve raket başı büyük olan raketler kullanmak.
Büyük ve yumuşak toplar kullanmak.
Büyük hedefler kullanmak.

M: Sınırlandırılmış alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla vuruş yapmak.
Öğretmenin bıraktığı topa vuruş yapmak.
Öğretmen yardımıyla oynamak.

 Beceri Anahtarı

•	 Raket tokalaşır gibi kavranmalı. 

•	 Vücut ağırlığı her iki ayağa dengeli bir şekilde verilmeli.

•	 Top sürekli takip edilmeli.

•	 Topa raketin ortası ile vurulmalı.

•	 Vuruştan sonra raket başlangıç noktasına getirilmeli.

 Öğretmene Mesaj

•	 Başlangıç etkinliklerinde raket üzerinde farklı araç ge-
reçler taşınabilir.

•	 Raket ve top seçimi öğrencilerin gelişim düzeylerine uy-
gun olmalıdır.

•	 Etkinliklerde aşırı teknik ayrıntıya girmekten kaçınılma-
lıdır.

•	 Tenis etkinliklerinin okul dışı ortamlarda da öğrenciler ta-
rafından sürdürülmesi için ebeveynler teşvik edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Öğrenciler arasında güvenli mesafe bırakılmalıdır.

	ü Raketlerin kavranarak tutulduğundan ve kontrollü ha-
reketler sergilendiğinden emin olunmalıdır.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Tenis ile İlgili Çalışmalar 15
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Çeşitli büyüklükte 
badminton raketi, tüy 
toplar, file, direk, ip, 
balon, çember.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Badminton ile İlgili Çalışmalar 16
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Daha Kolay Daha Zor

 G: Asılı ipteki hareketli toplara/balonlara vurmak.
Ardışık vuruşlar yapmak.
El arkası (backhand) vuruş yapmak.
El önü (forehand) yüksek servis atmak.

 A: Tüy top kullanmak.
Küçük hedefler kullanmak.
Normal file yüksekliği ile oynamak.

M: Geniş alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımı olmadan vuruş yapmak.
Kendi bıraktığı topa vuruş yapmak.
Öğretmenin/arkadaşının attığı topa vuruş yapmak.
Öğretmeni ile karşılıklı oynamak.

 G: Asılı ipteki hareketsiz toplara/balonlara vurmak.
Tek bir vuruş yapmak.
El önü (forehand) vuruş yapmak.
El arkası (backhand) kısa servis atmak.

 A: Balon/sünger top kullanmak.
Büyük hedefler kullanmak.
Filesiz veya yüksekliği düşük filede oynamak.

M: Sınırlandırılmış alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla vuruş yapmak.
Öğretmenin bıraktığı topa vuruş yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Raket tokalaşır gibi kavranmalı. 

•	 Vücut ağırlığı her iki ayağa dengeli bir şekilde verilmeli.

•	 Top sürekli takip edilmeli.

•	 Topa raketin ortası ile vurulmalı.

•	 Vuruştan sonra raket başlangıç noktasına getirilmeli.

 Öğretmene Mesaj

•	 Başlangıç etkinliklerinde raket üzerinde farklı araç ge-
reçler taşınabilir.

•	 Raket ve top seçimi öğrencilerin gelişim düzeylerine uy-
gun olmalıdır.

•	 Becerilerde aşırı teknik ayrıntıya girmekten kaçınılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Öğrenciler arasında güvenli mesafe bırakılmalıdır.

	ü Raketlerin kavranarak tutulduğundan ve kontrollü ha-
reketler sergilendiğinden emin olunmalıdır.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Badminton ile İlgili Çalışmalar 16
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Bone, mayo, terlik, 
havlu, yüzücü gözlüğü, 
yüzdürme tahtası, 
kolluk, pinpon topu, file, 
basketbol potası, deniz 
topu.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Yüzme ile İlgili Çalışmalar 17
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Daha Kolay Daha Zor

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Yüzme ile İlgili Çalışmalar 17

 G: Hareketleri (ayak vuruşu, kol çekişi vb.) hızlı yapmak.
Nefes/kol çekişi/ayak vuruşunu eş güdümlü yapmak. 

 A: Yardımcı araç kullanmadan çalışmak.

M: Yetişkin havuzunda çalışmak.
Uzun mesafede yüzmek.

   İ: Öğretmen yardımı olmadan çalışmak.

 G: Hareketleri (ayak vuruşu, kol çekişi vb.) yavaş yapmak.
Ayak vuruşu yapmak.

 A: Yardımcı araç kullanarak çalışmak.

M: Çocuk havuzunda çalışmak.
Kısa mesafede yüzmek.

   İ: Öğretmen yardımla çalışmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Su içinde ağız ve burundan nefes verilmeli.

•	 Yüzme stiline uygun nefes alma-verme yapılmalı.

•	 Serbest ve sırt üstü stiller için ayak vuruşları parmak uç-
ları gergin olacak şekilde kalça ekleminden yapılmalı.

•	 Serbest ve sırtüstü yüzme stillerine uygun kol çekme 
hareketi yapılmalı.

•	 Kurbağalama stili bacak hareketinde topuklar, bacaklar 
bitişik şekilde kalçaya çekildikten sonra ayak tabanları 
ile dışarı doğru rotasyon yapılarak su itilmeli.

•	 Kurbağalama stilinde kollar düz şekilde öne uzatılarak 
dirsekten hafifçe bükülmeli ve 90 dereceye gelene ka-
dar su ellerle çekilmeli. Son olarak dirsekler göğüs altın-
da birleştirilerek kollar öne uzatılmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Havuza girmeden öğretmen ile ısınma çalışmaları yapıl-
malıdır.

•	 Öğrenciyle havuz içinde birebir çalışılmalı ve öğrenciye 
yakın olunmalıdır.

•	 Yüzme becerileri bağımsız olarak sergilenene kadar öğ-
rencilerin boyunu geçmeyen havuzda çalışmalar sürdü-
rülmelidir.

•	 Yüzme etkinlikleri sırasında öğrencilerin bone ve gözlük 
kullanması sağlanmalıdır.

•	 Öğrenci tek bir yüzme stili için zorlanmamalı, kendini gü-
venli hissettiği farklı stillere ait çalışmalar sunulmalıdır. 

•	 Yüzme stillerinin öğretiminde aşırı teknik çalışmalardan 
kaçınılmalıdır.

•	 Suda kol çekme ve ayak vurma hareketlerinin yapılabil-
mesi için yardımcı araç gereçler kullanılmalıdır (örneğin 
yüzdürme tahtası, köpük havuz makarnası vb.).

•	 Yüzme etkinliği okul dışında aileler tarafından da de-
vam ettirilmelidir.

 Güvenlik

	ü Yüzme etkinliklerine katılım için sağlık raporu ve aile 
izin belgesi alınmalıdır.

	ü Açık deri yarası, dermatolojik sorunları, kontrol altında 
olmayan epilepsisi, ateş gibi akut bir hastalık belirti-
si olan ve tuvalet becerisine sahip olmayan öğrenciler 
yüzme etkinliklerine katılmamalıdır. 

	ü Öğrencilerin havuza giriş ve çıkışında yakın mesafeden 
kontrolleri sağlanmalıdır. 

	ü Öğrencilerin havuz kenarında kontrolsüz yürümesine 
ve koşmasına izin verilmemelidir. 

	ü Başlangıçta bazı öğrencilerde kullanılan kolluk vb. araç 
gereçler aşamalı olarak kaldırılmalıdır.



Araç Gereç
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Kask, dirseklik, dizlik, 
sabit bisiklet, uyarlama 
yapılmış ve yapılmamış 
bisiklet, işaret tabağı, 
huni, üzerinde dur yazılı 
tabela.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Bisiklet Sürme Becerileri 18
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Normal bisiklete binmek.
Uzun süre bisiklete binmek.

 A: Uyarlama yapılmamış bisiklete binmek.

M: Uzun mesafe kat etmek.

   İ: Bağımsız sürmek.

 G: Sabit bisiklete binmek.
Kısa süre bisiklete binmek.

 A: Uyarlama yapılmış bisiklete binmek.

M: Kısa mesafe kat etmek.

   İ: Öğretmen yardımıyla bisiklet sürmek.

 Beceri Anahtarı

•	 Gidon iki elle tutulmalı.

•	 Karşıya bakılmalı.

•	 Pedalların ortasına parmak ucu karşıyı gösterecek şekil-
de basılmalı.

•	 Pedallar ritmik bir şekilde öne doğru çevrilerek tekerlek-
ler döndürülmeli.

•	 Vücut dengesi korunarak belli bir mesafe kat edilmeli.

 Öğretmene Mesaj

•	 Bisikletin bölümleri ve araç gereçleri hakkında bilgi ve-
rilmelidir.

•	 Öğrencinin bireysel özelliklerine uygun bisiklet seçimi 
ve ergonomik ayarları yapılmalıdır. 

•	 Bisiklet sürme öğretimini kolaylaştırmak ve sürüşte den-
geyi sağlamak için uyarlama yapılmış bisikletlerden ya-
rarlanılmalıdır.

•	 Bisiklet sürme etkinliklerinin başında sabitlenmiş bisik-
let üzerinde özellikle pedal kemeri kullanılarak pedal 
çevirme etkinliği yapılmalıdır.

•	 Bisiklet sürme etkinliği okul dışında aileler tarafından 
güvenli ortamlarda da devam ettirilmelidir.

 Güvenlik

	ü Öğrencinin dengesini kaybedip düşme ihtimali göz 
önünde bulundurularak öğrenciye müdahale edebile-
cek mesafede bulunulmalıdır.

	ü Oluşabilecek kazalar ve sakatlanma riskini azaltmak 
amacıyla kask, dizlik, eldiven vb. koruyucu malzemeler 
kullanılmalıdır.

	ü Bisiklet sürme çalışmaları ıslak, kaygan, çakıllı zeminler-
de yapılmamalıdır.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Bisiklet Sürme Becerileri 18
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Farklı büyüklükte golf 
sopası, çeşitli toplar, farklı 
büyüklükte hedefler, 
çember, bayrak, köpük 
havuz makarnası, karton 
kutu.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Golf Becerileri 19
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Uzun vuruş yapmak.

 A: Küçük toplar ve hedefler kullanmak.
Golf sopaları ile vuruş yapmak.

M: Uzun mesafeye vuruş yapmak.

   İ: Bağımsız vuruş yapmak.

 G: Kısa vuruş yapmak.

 A: Büyük yumuşak toplar ve hedefler kullanmak.
Plastik golf sopaları ile vuruş yapmak.

M: Kısa mesafeye vuruş yapmak.

   İ: Öğretmen yardımı ile vuruş yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Golf sopası sapı her iki elle ve yumuşak bir şekilde tu-
tulmalı.

•	 Hedefe bakılmalı.

•	 Top iki ayağın ortasına ve önüne konmalı.

•	 Ayaklar omuz genişliğinde açılmalı ve vücut ağırlığı her 
iki ayağa dengeli bir şekilde verilmeli.

•	 Vuruş sırasında yeterli kuvvet uygulayabilmek için göv-
de hafif öne eğilmeli ve dizler hafifçe bükülmeli.

•	 Salınım hareketi ile birlikte vuruş yapılmalı.

•	 Vuruş sonrası top takip edilmeli.

 Öğretmene Mesaj

•	 Golf sopası ve top seçimi öğrencilerin gelişim düzeyleri-
ne uygun olmalıdır.

•	 Başlangıç etkinliklerinde beceri basamaklamasının doğ-
ru yapıldığından emin olunmalı ve performansa dönük 
beklentilerden kaçınılmalıdır.

•	 Golf becerilerinin öğretiminde gerçek golf sopaları ye-
rine alternatif malzemeler (plastik golf sopaları, köpük 
havuz makarnası vb.) kullanılabilir.

•	 Etkileşimli video oyunlarının ev ortamında da öğrenciler 
tarafından oynanması için ebeveynler teşvik edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Golf sopalarının kavranarak tutulduğundan ve öğrenci-
lerin kontrollü hareketler sergilediklerinden emin olun-
malıdır.

	ü Öğrenciler arasında güvenli mesafe bırakılmalıdır.

	ü Vuruş sırasında atış yönünde öğrenci veya başka birisi-
nin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Golf Becerileri 19
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Basketbol topu, huni, 
çember, slalom çubukları, 
pota.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Basketbol ile İlgili Çalışmalar 20
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Daha ZorDaha Kolay

 G: El değiştirerek top sürmek.
Yerden ve baş üstü pas yapmak.
Savunma oyuncusuna karşı yapmak.

 A: Büyük top kullanmak.
Küçük hedef ile çalışmak.
Yüksek potaya atış yapmak.

M: Geniş alanda oynamak.

   İ: Öğretmen yardımı olmadan yapmak.
Eşle/grupla çalışmak.

 G: Baskın el ile top sürmek.
Göğüs pası yapmak.
Savunma oyuncusu olmadan yapmak.

 A: Küçük ve hafif top kullanmak.
Büyük hedef ile çalışmak.
Alçak potaya atış yapmak.

M: Sınırlandırılmış alanda oynamak.

   İ: Öğretmen yardımı ile yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Top sürmede vücudun ağırlık merkezi hafif önde olacak 
şekilde temel duruş pozisyonu alınmalı.

•	 Top bel hizasında vücudun yan-ön bölgesinde sürülmeli.

•	 Top el bileği esnek tutularak avuç içine değmeyecek şe-
kilde parmak boğumları ile sürülmeli.

•	 Atış yapılacak hedefe bakılmalı ve topu attıktan sonra 
takibi yapılmalı.

•	 Top, eller öne ve yukarı uzatılarak vücuda temas etme-
den tutulmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Becerilerin en temel teknik özellikleri geliştirilmeye ça-
lışılmalıdır.

•	 Spor dalına ait araç gereçler kullanmadan önce, etkinli-
ği basitleştiren araç gereç kullanımı tercih edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Yeterli fiziksel alan verilmelidir.

	ü Kaygan ve ıslak zeminde çalışmalar yapılmamalıdır.

	ü Sakatlanma riskini önlemek için pota direği yumuşak bir 
malzeme ile kaplanmalıdır.

	ü Etkinlikler arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Basketbol ile İlgili Çalışmalar 20
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Deniz topu, voleybol 
topu, voleybol filesi, 
direk.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Voleybol ile İlgili Çalışmalar 21
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Beceriyi art arda yapmak.
Tenis servis atmak.

 A: Sünger top/voleybol topu ile oynamak.
File üzerinden oynamak. 
File yüksekliğini arttırmak.

M: Geniş alanda oynamak.
Uzun mesafede oynamak.

   İ: Öğretmen yardımı olmadan yapmak.
Eşle/grupla çalışmak.

 G: Beceriyi bir kez yapmak.
Alttan servis atmak.

 A: Balon/deniz topu ile oynamak.
File olmadan oynamak.
File yüksekliğini azaltmak. 

M: Sınırlandırılmış alanda oynamak.
Kısa mesafede oynamak.

   İ: Öğretmen yardımı ile yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Top sürekli izlenmeli.

•	 Parmak pasta, topa alın seviyesinde tüm parmaklar kul-
lanılarak vurulmalı.

•	 Manşet pasta, dirsekler gergin olmalı.

•	 Manşet pasta, topa bilekle dirsek arasındaki bölge ile 
vurulmalı.

•	 Alttan serviste vuruş sırasında kol gergin olmalı ve to-
pun altına vurulmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Etkinliklerde aşırı teknik ayrıntıya girmekten kaçınılma-
lıdır.

•	 Etkinlikler balon, deniz topu, sünger top, alçaltılmış file 
vb. araç gereç ile yapılmalıdır.

•	 Hazır bulunuşluk düzeyi daha yüksek olan öğrenciler 
için uygun büyüklükteki voleybol topu ile benzer etkin-
likler yapılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak uyaranlar kontrol altına alınmalıdır. 

	ü Sakatlanma riskini önlemek için voleybol direkleri yu-
muşak bir malzeme ile kaplanmalıdır.

	ü Oyunlar arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Voleybol ile İlgili Çalışmalar 21
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Farklı büyüklükte hentbol 
topları, slalom çubukları, 
işaret tabağı, kale, 
çember, hedef.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Hentbol ile İlgili Çalışmalar 22
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Yerden pas yapmak.
Yer değiştirerek top sürmek.
Hedefe temel atış yapmak.
Savunmaya/kaleciye karşı atış yapmak.
Hareketli savunmaya karşı paslaşmak. 
Kalenin belirlenmiş bölgesine atış yapmak.

 A: Normal hentbol topu kullanmak.
Küçük hedef ile çalışmak.

M: Uzun mesafede çalışmak.
Geniş alanda çalışmak.

   İ: Bağımsız yapmak.
Eşle/grupla yapmak.

 G: Temel pas yapmak.
Olduğu yerde top sürmek.
Temel atış yapmak.
Savunma/kaleci olmadan atış yapmak.
Sabit savunmaya karşı paslaşmak. 
Kalenin herhangi bir alanına atış yapmak.

 A: Küçük ve hafif top kullanmak.
Büyük hedef ile çalışmak.

M: Kısa mesafede çalışmak.
Sınırlandırılmış alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımı ile yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Top sürekli izlenmeli.

•	 Top vücudun yanında kalça yüksekliğinde sürülmeli.

•	 Top elin bilek hareketi ile aşağıya doğru itilmeli.

•	 Top iki elle tutulmalı.

•	 Tek elle ve baş seviyesi üzerinden atış yapılmalı.

•	 Atış sırasında ağırlık aktarımı yapılarak gövdenin deste-
ği alınmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Becerilere ait en temel teknik özellikler geliştirilmeye 
çalışılmalıdır.

•	 Spor dalına ait araç gereçler kullanmadan önce, etkinli-
ği basitleştiren araç gereç kullanımı tercih edilmelidir.

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak uyaranlar kontrol altına alınmalıdır.

	ü Etkinlikler arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Hentbol ile İlgili Çalışmalar 22
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Farklı büyüklükte futbol 
topları, mini kale, ip, huni, 
çember.

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Futbol ile İlgili Çalışmalar 23
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Birden fazla (ardışık) vuruş yapmak.
İpsiz topla çalışmak.
Birden fazla beceriyi birleştirerek yapmak.
Savunmaya/kaleciye karşı şut atmak.
Hareketli savunmaya karşı paslaşmak.

 A: Normal futbol topu kullanmak.
Küçük hedef ile çalışmak.
Kalenin belirlenmiş bölgesine vuruş yapmak.

M: Dar alanda çalışmak.

   İ: Bağımsız yapmak.
Eşle/grupla yapmak.

 G: Tek vuruş yapmak.
İpli topla çalışmak.
Tek bir beceriyi yapmak.
Savunma/kaleci olmadan şut atmak.
Sabit savunmaya karşı paslaşmak.

 A: Büyük ve hafif top kullanmak.
Büyük hedef ile çalışmak.
Kalenin herhangi bir alanına vuruş yapmak.

M: Geniş alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen yardımıyla yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Top sürekli izlenmeli.

•	 Topa vuruşlarda destek ayağı topun yanına konulmalı.

•	 Vuruş ayağı kalçadan geriye çekilmeli.

•	 Vuruş hareketi ritmik bir salınımla kalça ve dizden ya-
pılmalı.

•	 Gelen top ayak içi veya ayak tabanı ile kontrol edilmeli.

•	 Top sürmede topa küçük dokunuşlarla ilerlenmeli.

 Öğretmene Mesaj

•	 Becerilerin en temel teknik özellikleri geliştirilmeye ça-
lışılmalıdır.

•	 Spor dalına ait araç gereç kullanmadan önce, etkinliği 
basitleştiren araç gereç kullanımı tercih edilmelidir.

•	 Okul dışı zamanlarda futbol becerilerinin pekiştirilmesi 
için aile ile iş birliği yapılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Etkinlik alanında zeminin düz olmasına dikkat edilme-
lidir.

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkati-
ni dağıtacak uyaranlar kontrol altına alınmalıdır. 

	ü Etkinlikler arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

	ü Etkinliklerde uygun tabanlı spor ayakkabısı kullanılma-
sına dikkat edilmelidir. 

Spor Dalları İle İlgili Etkinlikler ve Oyunlar 

Futbol ile İlgili Çalışmalar 23
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Huni, antrenman 
merdiveni, çeşitli toplar, 
renkli karton, tekerlekli 
top arabası, şerit bant, 
kale.

Hareket Kavramları

Vücut, Alan, Efor ve İlişkiler Farkındalığı 24
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Birden fazla vücut bölümünü göstermek.
Etkinlikleri hızlı tempoda yapmak.
Vücudun her iki yarısıyla ilgili hareketleri yapmak (sağ ve sol birlikte).
Farklı hareketleri istasyon düzeninde yapmak.

 A: Çok sayıda araç gereçle yapmak.

M: Geniş alanda yapmak.

   İ: Bağımsız yapmak.

 G: Tek bir vücut bölümünü göstermek.
Etkinlikleri yavaş tempoda yapmak.
Vücudun bir yarısıyla ilgili hareketleri yapmak (sağ veya sol).
Tek bir hareketi yapmak.

 A: Araç gereçsiz ve/veya az sayıda araç gereçle yapmak. 

M: Sınırlandırılmış alanda yapmak.

   İ: Öğretmenle birlikte yapmak.

 Beceri Anahtarı

•	 İstenilen vücut bölümleri doğru şekilde gösterilmeli.

•	 İstenilen hareketler farklı vücut bölümleri kullanılarak 
gerçekleştirilmeli.

•	 İstenilen hareketler belirlenen alan içerisinde gerçekleş-
tirilmeli.

•	 Verilen etkinlik kartlarına uygun (süre, tempo, akıcılık) 
hareket edilmeli.

•	 Etkinliklerde öğretmenle/eşle belirlenen alanda uyum-
lu çalışılmalı.

 Öğretmene Mesaj

•	 Vücut farkındalığı ile ilgili yeterli bilgisi olmayan öğren-
cilerle bu tür çalışmalar her gün yapılmalıdır.

•	 Hareket kavramlarının etkinlikler içerisinde sık kullanıl-
masına özen gösterilmelidir.

•	 Öncelikle vücut bölümlerini (kol, gövde, el, ayak, bacak, 
dirsek, diz vb.) ifade eden yönergeler, ilerleyen aşama-
larda yer-yön bildiren (sağ, sol, içi, dış, alt, üst vb.) yöner-
geler çalışılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkatini dağı-
tacak araç gereçler etkinlik ortamında bulundurulma-
malıdır.

	ü İstasyonlar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.

Hareket Kavramları

Vücut, Alan, Efor ve İlişkiler Farkındalığı 24
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Yürüme bandı, bisiklet, 
kask, su, egzersiz lastiği, 
etkileşimli video oyun 
konsolu, yüzme kıyafeti 
ve araç gereci, scooter, 
trambolin.

Aktif ve Sağlıklı Hayat

Aktif ve Sağlıklı Hayat Uygulamaları 25
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Daha ZorDaha Kolay

 G: Orta ve yüksek şiddette çalışmak.
Uzun süreli etkinlikler yapmak.
Tekrar ve set sayısını arttırmak.

 A: Daha fazla araç gereç kullanarak yapmak.

M: Geniş alanda çalışmak.

   İ: Eşle/grupla çalışmak.

 G: Düşük şiddette çalışmak.
Kısa süreli etkinlikler yapmak.
Az tekrar ve set ile çalışmak.

 A: Araç gereçsiz ve/veya az araç gereçle çalışmak.

M: Sınırlandırılmış alanda çalışmak.

   İ: Öğretmen/aile desteğiyle çalışmak.

 Beceri Anahtarı

•	 Kaslar istirahat sırasındaki uzunlukların üzerinde esne-
tilmeli.

•	 Kalp-dolaşım ve solunum sistemi dayanıklılığını geliştir-
mek için orta şiddette etkinlik yapılmalı.

•	 Kas kuvveti dayanıklılığı geliştirici etkinliklerde kendi 
vücut ağırlığıyla etkinlikler yapılmalı (mekik, şınav vb.).

•	 Büyük kas gruplarına yönelik kas kuvveti ve dayanıklılı-
ğını geliştirici etkinliklerde kendi vücut ağırlığının yanı 
sıra elastik bantlar ve sağlık topları ile hafif dirençli eg-
zersizler de uygulanmalı. 

 Öğretmene Mesaj

•	 Dersin giriş ve bitiriş bölümlerinde hafif şiddetli etkinlik-
lere, uygulama bölümünde orta şiddetli etkinliklere yer 
verilmelidir.

•	 Öğrencilerin bireysel özelliklerine göre fiziksel etkin-
liklerin türü, sıklığı, şiddeti ve süresi düzenlenmelidir.  

Örneğin Down sendromlu bir öğrenci için şiddeti yük-
sek etkinlikler tercih edilmemelidir. 

•	 Öğrenciler için uzun dönemli hedef öğretmen gözeti-
minde her gün 30 dakikası orta şiddette olacak şekilde 
en az 60 dk. fiziksel etkinlik yapmalarıdır.

•	 Programda dirençli egzersizlere ardışık olmayan günler-
de haftada iki-üç kez yer verilmelidir.

•	 Öğrencilerin günlük etkinliklerinin takibi için adımsayar, 
nabız ölçer vb. araçlar kullanılabilir ve bu araçlardaki ve-
riler öğrenci dosyasına kaydedilir.

•	 Öğrencilerin okul dışı ortamlarda da fiziksel etkinliğe 
katılımlarını arttırmak için öğretmenler her öğrenci için 
uygun programlar yaparak aileler ile paylaşmalıdır.

•	 Kalp-dolaşım ve solunum işlevlerini, kas kuvveti/daya-
nıklılığı ve esnekliği geliştirici etkinlikler seçilerek dü-
zenli olarak uygulanmalıdır.

•	 Kalp-dolaşım ve solunum sistemini geliştirici etkinlikler-
de solunum sıklığında artış, terleme, yüz kızarıklığı vb. 
değişimler sağlanmalıdır.

 Güvenlik

	ü Öğretim yılının başında okul idaresi öğrencinin spor ve 
fiziki etkinliklere katılımının uygunluğu ile ilgili detaylı 
sağlık raporu istemelidir.

	ü Etkinliklerde öğretmen gerektiğinde yardım sunulabile-
cek şekilde öğrencinin yanında durmalıdır.

	ü Down sendromlu öğrencilerin aşırı esnek olmalarından 
dolayı özellikle boyun ve omurga çevresine yönelik zor-
layıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.

	ü Uygulama evresinde öğrencilerin yüzündeki değişiklik-
ler (terleme, aşırı kızarma, vb.) ve vücut dili takip edile-
rek gerektiğinde etkinlikler sonlandırılmalıdır.

Aktif ve Sağlıklı Hayat

Aktif ve Sağlıklı Hayat Uygulamaları 25
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Spor ayakkabısı, 
eşofman, havlu, etkinlik 
çizelgesi, yürüme bandı, 
spor çantası, süre ölçer, 
yürüyüş bandı, kıyafet 
dolabı, ayna, oturma 
sırası, lavabo, sabun, sabit 
bisiklet.

Hayat Becerileri

Bireysel Beceriler 26
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 Öğretmene Mesaj

•	 Spor ve fiziki etkinliklerin öğrencilere giyinme ve kişisel temizlik becerilerinin öğretimi 
için doğal öğretim fırsatı sağladığı unutulmamalıdır. Öğretmen dersin başlangıcı ve/
veya sonunda öğrencilere kıyafet değiştirme ve el-yüz yıkama becerileri için olanak sağ-
lamalıdır. 

•	 Etkinliklerde öğrencilere terini havlu ile silmesi öğretilmelidir.

•	 Etkinlik sonrası spor kıyafeti değiştirilip gerekli temizlik yapıldıktan (koltuk altı silme vb.) 
sonra deodorant kullanımı teşvik edilmelidir.

•	 Kendisini yeterli düzeyde ifade edemeyen öğrencilerin tuvalet ve su gibi ihtiyaçlarını uy-
gun şekilde belirtebilmesi için işaretler/resimler kullanılmalıdır.

•	 Öğrencilerin su içme ve tuvalete gitme isteklerinin etkinlikten kaçmak amacı taşımadı-
ğından emin olunmalıdır.

•	 Eşleştirme ve ayırt etme becerileri gelişen öğrenciler için derslerde resimli ve/veya yazılı 
çizelgeler kullanılarak öğrencinin daha bağımsız hareket etmesi sağlanabilir.

•	 İpuçları ve pekiştireçler davranışları ortaya çıkarmada oldukça etkili stratejilerdir. Ancak, 
aşamalı olarak azaltılmadığı taktirde öğrencilerin becerileri bağımsız yapmaları mümkün 
olmayacaktır. 

•	 Öğrencilere süre ölçer kurma, başlatma ve kapatma becerisi öğretimi için diğer öğret-
menlerle ve ailelerle iş birliği yapılmalıdır.

•	 Spor ve fiziki etkinliklerle ilgili çalışma ortamlarının sınırları görsel işaretler ile belirgin-
leştirilmelidir.

•	 Öğrencilerin özellikle zarar verdiği araç gereçler varsa, bu araç gereçlerin kullanımı esna-
sında öğrencilere anında müdahale edilebilecek yakınlıkta olunmalıdır.

•	 Öğrencilere karşılaşabileceği tehlikeli durumlar için uygun davranışlar öğretilmelidir. 
Güvenli davranışların kazandırılmasında görsel uyaranlar kullanılabilir.

•	 Öğrencilere kıyafet ve araç gereç sorumluluğu öğretilirken hatırlatıcı çizelgeler (görsel/
yazılı) kullanılabilir. 

•	 Bireyselleştirilmiş spor ve fiziki etkinlikler programını takip edebilmek için aile ile iş birliği 
yapılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkatini dağıtacak gereksiz araç gereçler etkin-
lik ortamında bulundurulmamalıdır.

	ü Gerektiğinde öğrencilerin tuvalete gidiş-gelişi esnasında ondan sorumlu bir refakatçi 
personel olmalıdır.

Hayat Becerileri

Bireysel Beceriler 26
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27

Çeşitli toplar, su şişesi, 
havlu, basketbol potası.

Hayat Becerileri

Sosyal Beceriler
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 Öğretmene Mesaj

•	 Öğrencinin ailesinden ve diğer ders öğretmenlerinden öğrencinin uygun olmayan dav-
ranışları konusunda bilgi alınmalıdır. 

•	 Problem davranışlarının ortaya çıkmaması için gerekli önlemler (ortam düzenlemeleri, 
etkinlikleri zorluk sırasına koyma vb.) alınmalıdır. 

•	 Öğrencinin uygun olmayan davranışları varsa problem davranışın işlevi belirlendikten 
sonra müdahale sürecine başlanmalıdır.

•	 Problem davranışlarla baş etme konusunda özel eğitim öğretmenleri ile iş birliği yapıl-
malı; seçilecek davranış değiştirme yöntemleri en ılımlıdan başlamalıdır. 

•	 Değiştirilmek istenen problem davranışın yerine konabilecek karşıt/alternatif davranış 
belirlenerek öğretilmelidir. 

•	 Amaçsız tekrarlanan davranışlar, problem davranış olarak değerlendirilmelidir. 

•	 "Beklenmeyen durumlara uygun davranma becerisi" öğretimine destek olması için öğ-
retmen ders rutinlerini sık sık değiştirmelidir.

•	 Öğrenciden etkinliklerde sırasıyla karşısından, yanından, arkasından ve giderek daha 
uzak mesafelerden seslenildiğinde adına tepki vermesi beklenmelidir.

•	 Bekleme davranışı öncelikli öğretilmesi gereken becerilerden biridir. Öğretmen öğren-
cilerin etkinlik yapma, araç gereç kullanma, yönergeleri dinleme için sırasını bekleme 
becerilerinin öğretimine ilişkin etkinlikler gerçekleştirmelidir.

•	 Öğrenci ile her etkileşime girildiğinde (soru sorma, yönerge verme, övgü sunma vb.) göz 
teması kurulmasına özen gösterilmelidir.

•	 Sözlü iletişim becerilerine sahip olmayan öğrenciler için alternatif iletişim sistemlerin-
den ve yardımcı teknolojilerden faydalanılabilir.

•	 Uygun olmayan davranışlar (cinsel içerikli davranışlar, arkadaşlarının takıntılarının üzeri-
ne gitme vb.) konusunda hassas olunmalıdır.

•	 Fiziksel ve sportif etkinlikler, öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte eğlenceli fiziksel akti-
vitelere katılması ve sosyalleşmesi için ortam yaratması açısından önemlidir. Bu nedenle 
fiziksel ve sportif etkinlikler sırasında öğrenciye sözlü ve sözsüz iletişim becerileri sergi-
leyebilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır. 

•	 Tekrarlı konuşmalar işlevsel bir iletişim yolu olmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin tek-
rarlı konuşmaları önlenmeli, yerine işlevsel iletişim becerileri öğretilmelidir. 

•	 Öğrencilerin fiziksel ve sportif etkinliklerde tebrik etme/tebriği kabul etme davranışları 
göstermeleri konusunda fırsatlar yaratılmalıdır.

 Güvenlik

	ü Alanda öğrencinin güvenliğini tehdit edecek ve dikkatini dağıtacak uyaranlar kontrol 
altına alınmalıdır. 

	ü Öfke nöbeti geçiren öğrencilerin kendisine ve çevresine zarar vermesini önleyici tedbir-
ler alınmalıdır.

	ü Bekleme becerisi olmayan öğrencilere uygun müdahalede bulunabilmek için daha yakın 
durulmalıdır.

	ü Kaygan ve ıslak zeminde çalışmalar yapılmamalıdır.

	ü Etkinlikler arasında yeterli dinlenme aralığı verilmelidir.

27
Hayat Becerileri

Sosyal Beceriler
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