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GİRİŞ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları; öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri akademik bilgi, 
kavram ve becerileri kazanmalarını; bunları kullanarak kendilerini bireysel, sosyal, duygusal, kültürel, gün-
lük yaşam, iş ve mesleki alanlarda geliştirebilmelerini; toplumda bilinçli üreten ve problem çözebilen bağım-
sız bireyler olabilmelerini hedefleyen bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Öğretim programları, tamamen 
bilgi aktarımından çok bireysel farklılıkları dikkate alan, beceri ve değer kazandırmayı amaçlayan, yalın ve 
anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır. Bu amaca uygun olarak programlarda hem farklı konu ve kademelerde 
sarmal bir yaklaşım benimsenerek tekrar eden hedef ve açıklamalara hem de bütüncül bir şekilde bir defada 
kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Her iki grupta yer alan hedef ve açıklamalar; 
ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim süreci içinde hayatla ilişkileri kurulabilecek şekilde 
hazırlanmıştır. Bununla birlikte hazırlanan hedef ve açıklamalar; değerler, yetkinlikler ve beceriler bakımın-
dan bütüncül bir bakış açısıyla yalın bir içeriğe sahiptir. Sonuç olarak öğretim programları anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeyi sağlayacak şekilde, sağlam ve önceki öğrenmelerle ilişkisi kurulmuş, günlük hayatta değerler, be-
ceriler ve yetkinlikler çerçevesinde bütünleştirilerek oluşturulmuştur.
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ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI

Öğretim programları; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî 
Eğitiminin Genel Amaçları, Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’de yer alan Özel Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitim ve öğ-
retim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve özel eğitim meslek okulu 
seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yöneliktir: 

1. Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak 
bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemek

2. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki bü-
tünlük ve öz farkındalık çerçevesinde; öz güven ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı 
temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazan-
mış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak

3. Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve 
manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye Yeterli-
likler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkin-
likleri kazanmış bireyler olmalarını sağlamak

4. Özel eğitim meslek okulu eğitimini tamamlayan öğrencilerin okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda ka-
zandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle insanlarla etkileşim kurabilen, toplumsal kurallara uyum 
sağlayabilen, toplumsal yaşama katılım için çabalayan, yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilen bi-
reyler olmalarını sağlamak; “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ)” ve ayrıca disiplinlere özgü 
alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultu-
sunda hayata ve bir mesleğe hazır, toplum hayatında üretime katkısı olan, millî ve manevi değerleri 
benimseyen bireyler olmalarını sağlamak

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ PERSPEKTİFİ

Eğitim sistemimizin temel amacı bireye değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve dav-
ranışlar kazandırmaktır. Değerler toplumun millî ve manevi kaynaklarından günümüze ulaşmış ve yarınlara 
aktarılacak öz mirastır. Yetkinlikler ise bu mirasın hayata aktarımıdır. Bu yönüyle değerler ve yetkinlikler; 
birbirinden ayrılmaz bir şekilde öğrenme, öğretme süreçleriyle kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri ve davra-
nışlar ile birlikte ele alınarak programın perspektifini oluşturmaktadır.

a. Değerlerimiz

Değerler; bir sosyal grup veya toplumun varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için 
üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke 
ya da inançlardır. Değerler toplum ya da bireyler tarafından benimsenen, birleştirici olgulardır. Aynı zamanda 
değerler, toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütlerdir. 
Değer eğitiminin temel amaçlarından biri de öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini 
sağlamaktır. Değerler, insanın tutum ve davranışlarını biçimlendirmede önemli bir role sahiptir. 
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Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek eğitim sisteminin asli görevidir; eğitim-öğretim faali-
yetleri yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir. Eğitim sistemi, değerleri 
kazandırma çerçevesindeki işlevini, öğretim programıyla yerine getirir. Öğretim programları; hedefler, içerik, 
öğretim strateji ve yöntem teknikleri, öğrenme-öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri gibi eğitim, öğretimin 
tüm unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Özel eğitim meslek okulu öğretim programlarında da 
bu anlayışla değerlerimiz; ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu vb. olarak görülmemiştir. Tam 
aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimiz, özel eğitim meslek okulu öğretim prog-
ramlarının her birinde gerçekleştirilmek üzere yer almıştır.

Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi 
başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır.

b. Yetkinlikler

Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişisel, sosyal, akademik yaşamlarında ve hatta ileri 
dönem iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazesi olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde 
(TYÇ) belirlenmiştir. Eğitim sistemimiz de yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bi-
reyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. TYÇ’de ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkin-
lik ve bilimde/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgi-
li yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade olmak üzere sekiz anahtar yetkinlik 
belirlenmiştir. Özel eğitim çerçevesinde yabancı dillerde iletişime ait yetkinlikler öğretim programlarında ele 
alınmamıştır. Öğretim programlarında yer alan yetkinlikler TYÇ’de aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

Ana dilde iletişim: Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme 
ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma); eğitim ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü 
sosyal ve kültürel bağlamda uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmaktır.

Matematiksel yetkinlik ve bilimde/teknolojide temel yetkinlikler: Matematiksel yetkinlik, günlük ha-
yatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. 
Sağlam bir aritmetik becerisi için matematik üzerine inşa edilen süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu yapmaktadır. 
Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgu-
lar, grafikler ve tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini içermektedir.

 Bilimde yetkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla doğal dünyanın açık-
lanmasına yönelik bilgi varlığına ve metodolojiden yararlanma beceri ve arzusuna atıfta bulunmaktadır. Tek-
nolojide yetkinlik, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve metodolojinin uygulan-
ması olarak görülmektedir. Bilim ve teknolojide yetkinlik, insan etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve 
her bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü kapsamaktadır.

Dijital yetkinlik: İş hayatı, günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel 
şekilde kullanılmasını kapsar. Söz konusu yetkinlik; bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, 
üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ve ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara 
katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir.
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Öğrenmeyi öğrenme: Bireyin kendi öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi yönetimini de kapsayacak şe-
kilde bireysel olarak veya grup hâlinde düzenleyebilmesi için öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı 
olma yetkinliğidir. Bu yetkinlik, bireyin var olan imkânları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında 
olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamaktadır. Yeni bilgi ve 
beceriler kazanmak, işlemek ve kendine uyarlamak kadar rehberlik desteği aramak ve bundan yararlanmak 
anlamına da gelir. Öğrenmeyi öğrenme, bilgi ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli 
bağlamlarda kullanılması ve uygulanması için önceki öğrenme ve hayat tecrübelerine dayanılması yönünde 
öğrenenleri harekete geçirir.

Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkinlikler kişisel, kişiler arası ve kültürler arası yetkinlik-
leri içermekte olup bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına im-
kân tanıyacak, gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini 
de kapsar. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara ilişkin bilgiye, de-
mokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni hayata tam olarak katılmaları için donatmaktadır.

Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil olmak üzere çeşitli 
kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin önemi-
nin takdiridir.

İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade eder. Yaratı-
cılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini 
de içerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve toplumda değil, işlerine ait bağlam ve şartların farkında olabil-
meleri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında desteklemekte, toplumsal ve ticari 
etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları daha özgün bilgi ve beceriler için de bir 
temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin farkında olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

Değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, öğretimle ilgili verilerin 
toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı ve sistematik bir süreçtir. Öğrenme, öğretme ve planla-
mayı doğrudan etkileyen ve eğitim sisteminin temel ögelerinden biri olan değerlendirmeye öğretim progra-
mında önemli bir yer verilmiştir. Öğretim programlarında sürekli değerlendirme tüm öğrencilerin ilerleyiş-
lerinin tespiti için önemlidir. Öğretim öncesinde yapılan değerlendirme, öğrenci hakkında bilgi edinilmesini 
ve öğrenme hedeflerinin belirlenmesini; öğretim sırasında yapılan değerlendirme, öğrenci ve öğretmene geri 
bildirim verilmesini; öğretim sonunda yapılan değerlendirme ise öğrenme hedeflerinin karşılanıp karşılan-
madığı ve belirli alanlarda değişiklik yapılması gerekip gerekmediği hakkında karar vermeyi sağlayacaktır. 
Toplanan veriler sistematik olarak kaydedilmelidir. Öğretim öncesi, sırası ve sonrasında yapılan tüm değer-
lendirmeler uygulanan öğretim konusunda yol gösterir. "Öğrenci nasıl öğrenmektedir?", "Ne tür ipuçlarına 
ihtiyaç duymaktadır?", "En fazla desteklenmesi gereken alan nedir?", "Ne tür öğretimsel uyarlamalara ihtiyacı 
bulunmaktadır?" gibi uygun ölçme değerlendirme süreçlerine yer verilerek bu tür sorulara cevap aranmalıdır.
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Ölçme değerlendirme ilkelerinden aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

1. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami uyum sağlamalı, 

hedeflerin ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.

2. Ölçme değerlendirme yetersizliği olan öğrencinin bireysel özelliklerine göre biçimlendirilmelidir.

3. Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri açısından uygulayıcıla-

ra yol gösterir. Bu araç ve yöntemlerin uygulanmasında gerekli uygulama ilkeleri dikkate alınmalıdır.

BİREYSEL GELİŞİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde öğrencinin çok yönlü gelişimsel özelliklerine dair mev-

cut ilgi ve birikimi dikkate alınarak, aralarındaki ilişki göz önünde bulundurularak ve bu bağlamda bazı temel 

gelişim ilkelerine göre program düzenlenmiştir. Öğretim programları, insan gelişiminin belirli bir dönem-

de sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesi ile hazırlanmıştır. Öğretim programlarında, her yaş 

döneminde bireylere ait gelişim özellikleri dikkate alınarak birtakım uygulamaların gerçekleştirilmesi öne-

rilmektedir. Gelişim, evreler hâlinde ilerler ve her evrede bireylerin gelişim özellikleri farklıdır. Evreler de 

başlangıç ve bitişleri açısından homojen değildir. Bu sebeple programlar bu husus göz önünde bulundurularak 

yapılandırılmıştır. Programların hedeflerini gerçekleştirme sürecinde gerekli uyarlamaların öğretmen tarafın-

dan yapılması beklenir. Gelişim dönemleri ardışık ve değişmeyen bir sıra izler. Her evrede olup bitenler takip 

eden evreleri etkiler. Öte yandan bu ardışıklık basitten karmaşığa, genelden özele ve somuttan soyuta doğru 

gelişim gibi belirli yönelimlerle karakterize edilebilir. Program geliştirme sürecinde söz konusu yönelimler 

hem bir alandaki yeterliliği oluşturan hedef ve hedef davranışların ön koşul ve ardışıklığı noktasında dikkate 

alınmış hem de kademeler düzeyinde derslerin dağılımlarında ve birbirleriyle ilişkilerinde göz önünde bulun-

durulmuştur.

Öğretim programlarında insan gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket edilmiştir. İnsanın farklı 

gelişim alanlarındaki özellikleri birbirleri ile etkileşim hâlindedir. Söz gelimi dil gelişimi bilişsel gelişimini et-

kiler ve bilişsel gelişiminden etkilenir. Bu sebeple öğretmenlerden, öğrencinin edindiği bir hedefin gelişimde 

başka bir alanı da etkileyeceğini dikkate alması beklenir. 

Öğretim programları bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Bireyler arası 

farklılık bir bireyin diğerlerinden birden fazla özelliği bakımından farklı olmasıdır. Tüm öğrenciler için bi-

reysel özellikleri, performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda öğretim programları temel alınarak bireysel-

leştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. BEP’te yer alacak olan hedeflerin belir-

lenmesinde, öğrenme öğretme sürecinin düzenlenmesinde ve başarının değerlendirilmesinde o öğrencinin 

hazır bulunuşluğu, bilişsel, sosyal ve bedensel özellikleri farklılaşabilir. Bu nedenle öğrenme öğretme süreci 

planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları (mevcut performansları, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme 

stilleri ve ihtiyaçları, sosyokültürel farklılıkları vb.) göz önünde bulundurulmalıdır.
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SONUÇ 

Öğretim programlarını hazırlama sürecinde hangi işlemlerden ve aşamalardan geçildiği aşağıda sıralan-
mıştır:

• Farklı ülkelerin özel eğitim programları incelenmiştir.

• Yurt içinde ve yurt dışında öğretim ve programlar üzerine yapılan akademik çalışmalar taranmıştır.

• Başta anayasamız olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükûmet programları, şûra kararları, 
siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil araştırma kurumları tarafından hazırla-
nan raporlar vb. dokümanlar analiz edilmiştir.

• Programın hedefleri ve yapısı Bakanlığımızın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve aka-
demisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirilmiştir. Yapılan tespitler doğrultusunda öğre-
tim programları hazırlanmıştır.
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ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU 
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN UYGULANMASI

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN ÖZEL AMAÇLARI

Fiziksel aktivite ve sportif faaliyetler tüm bireyler için bir ihtiyaçtır. Günümüz yaşam biçimi, beslenme 
alışkanlıkları, teknolojinin gelişimi, günlük rutinler bu ihtiyacı her geçen gün daha da arttırmaktadır. Özellik-
le çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerine uygun olarak farklı özelliklerdeki fiziksel aktivitelere katılması ve 
bu katılımı yaşam boyu sürdürebilecek olumlu bir tutuma sahip olmaları oldukça önemlidir.

Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı; öğrencilerin yaparak yaşayarak öğ-
renebilmesine, hareket örüntülerini deneyimleyebilmelerine, hareketlere ilişkin strateji ve taktikleri geliştire-
bilmelerine, sosyal ilişkilere ilişkin ortamları duyumsayarak tecrübe edinebilmelerine ve öğrencilerin tüm bu 
faaliyetlerde kazanmış oldukları bilgi, beceri ve değerleri yaşamlarına aktarabilecekleri bir bütünlük içinde 
yapılandırılmıştır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel 
İlkeleri ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ifade edilen Özel Eğitimin Te-
mel İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nın 
ulaşmaya çalıştığı amaçlar şu şekilde sıralanabilir: 
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1. Beden ve hareket farkındalığını geliştirerek doğru duruşa (postür) sahip olmayı sağlamaktır.

2. Spor dalları aracılığıyla hareket becerileri geliştirmektir.

3. Farklı özelliklerdeki fiziksel etkinlikler sayesinde beden eğitimi faaliyetlerine ilişkin olumlu tutum 
kazanmayı sağlamaktır.

4. Hareket becerileri ile ilgili kavramları çeşitli fiziksel etkinliklerde kullanmayı sağlamaktır.

5. Beden eğitimi etkinliklerinde strateji ve taktikleri uygulamayı ve geliştirmeyi sağlamaktır.

6. Beden eğitimi etkinlikleri yoluyla bireysel ve sosyal becerileri geliştirmektir.

7. Beden eğitimi sayesinde saygı, iletişim, iş birliği, adil oyun (fairplay), sorumluluk, liderlik, çevreye ve 
farklılıklara saygı becerileri geliştirmektir.

8. Bayram, kutlama ve törenlere fiziksel etkinlikler yolu ile katılım göstermeyi ve bu tür organizasyonlar-
da görev almayı sağlamaktır.

9. Sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla spor ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılmayı sağlamak-
tır.

10. Spor organizasyonlarına katılım sağlayarak temsil, kendini ifade etme, görev ve sorumluluk bilinci 
geliştirmeyi sağlamaktır.

11. Fiziksel aktivite alışkanlığını sürdürebilmek için teknolojik araç ve gereçlerden olumlu bir biçimde 
yararlanmayı sağlamaktır.

12. Teknolojik araç ve gereçlerin yardımıyla sağlığa ilişkin göstergeleri takip edebilmeyi sağlamaktır.

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN ALANA ÖZGÜ BECERİLERİ

Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı ile hedeflenen beceriler aşağıda sunul-
muştur. 

Kuvvet

Denge

Dayanıklılık

Çabukluk/Çeviklik

Esneklik

Ritim

Koordinasyon
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ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Özel gereksinimli öğrencilerin gelişiminde en önemli desteği sağlayan disiplinlerden biri olan beden eği-
timi; öğrencilerin bütünsel gelişimini desteklemesinin yanında, öğrencilere istenilen beceriyi kazandırmada 
önemli bir rol oynamaktadır. Yaparak yaşayarak uygulamaların ağırlıklı olduğu beden eğitimi dersleri öğren-
cilerin hız, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik vb. psikomotor becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğu 
gibi öğrenciler arasında sosyal etkileşimin ve arkadaşlığın geliştirilmesine de katkı sağlayarak bilişsel gelişimi 
destekleyebilecek fırsatlar sunmaktadır. Özellikle öğrencilerin grup hâlinde katılım gösterdiği sportif faali-
yetler, iş birliği ve dayanışma duygusunu geliştirmekte; sportif etkinlikler kurallara ve adil oyun ilkelerine 
dayandırıldığında ise takım çalışması, liderlik, öz güven, dürüstlük, sportmenlik gibi özellikleri de geliştire-
bilmektedir.

Beden eğitimi derslerinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin olumlu deneyimler yaşamaları sayesinde 
öğrendikleri bilgi ve becerileri yaşamlarına aktarabildikleri görülmektedir. Bu nedenle beden eğitimi dersleri-
nin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri düşünüldüğünde, öğretmenlerin özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 
spor yapma alışkanlıklarını desteklemesi ve "En iyi öğrenme ortamını nasıl oluşturabilirim?" sorusuna cevap 
araması gerekmektedir.

Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin çok yönlü gelişim gös-
terebilmelerine ve performanslarını geliştirebilecekleri içeriklerin sunulmasına önem verilmiştir. Hedeflenen 
davranışların öğrencilere kazandırılma sürecinin etkin ve verimli bir şekilde oluşturulması ve sürdürülmesi 
oldukça önemlidir. Programda öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor gelişim alanları bir bütün olarak 
ele alınmış ve öğrencilerin beden eğitimi becerilerini geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Öğretim programı eklektik bir yapı ile öğrenci merkezli yaklaşım ilkeleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur. 
Öğretim programı öğrenciyi merkeze almakta, etkinliklere aktif katılımlarını sağlayarak öğrendiklerini ger-
çek yaşam ile ilişkilendirebilmelerini hedeflemektedir.

Beden eğitimi derslerinde hedef davranışların kazandırılma sürecinde tek bir öğrenme yaklaşımı tercih 
edilemez. Tüm eğitim öğretim süreçlerinde farklı strateji, yöntem, teknik ve modellerin kullanımı sağlanmalı-
dır. Bu sürecin anlamlı olabilmesi için öğrencilerin bireysel farklılıkları, işlenen konunun özellikleri, çevresel 
faktörler vb. dikkate alınmalıdır. Tercih edilen öğretim yaklaşımları ile öğrenme etkinlikleri öğrencilerin ilgi-
sini çekmeli, öğrencilerin aktif katılımlarını sağlamalı ve önceki öğrenmelerini geliştirerek öğrenciye katkıda 
bulunmalıdır.

Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenler; dersin hedef davranışlarının kazandırılmasında en uygun stra-
tejileri (sunuş, buluş, araştırma/inceleme), yöntemleri/teknikleri (komut, alıştırma, eşli çalışma, kendini de-
netleme, katılım, yönlendirilmiş buluş, problem çözme vb.) ve modelleri (spor eğitim, taktiksel oyun, bireysel 
ve sosyal sorumluluk, doğrudan öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim, akran öğretimi vb.) kullanmalıdırlar. 
Program içerisinde psikomotor, duyuşsal ve bilişsel hedef davranışlar yer almaktadır. Tüm hedef davranışların 
öğrenciye kazandırılma sürecinde öğrenci merkezli yaklaşımlardan yararlanılması önemlidir.
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ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

Beden eğitimi dersinin genel amaçlarına ulaşılabilmesinde ölçme değerlendirmenin, öğrenci merkezli ve 
sürece dayalı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Dolayısıyla öğretim sürecinin başında ve devamında 
psikomotor, bilişsel, duyuşsal alanlardaki ilerlemeyi belirleyebilmek ve öğrencilerin beklenen hedeflere ulaşıp 
ulaşmadıklarını ölçmek için farklı türdeki ölçme araçlarının geliştirilmesi, kullanılması ve sonuçlarının de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan ölçme ve değerlendirme sürekli, kapsamlı, ölçütlere dayalı olarak öğrenci, öğretmen ve veli 
iş birliğini sağlayabilecek biçimde oluşturulmalıdır. Beden eğitimi dersinde ölçme ve değerlendirme öğretim 
süresince ve sürecin sonunda bir sonraki öğretimi kurgulayabilmek için etkin bir biçimde yürütülmelidir. Bu 
nedenle ölçme ve değerlendirme uygulamaları, öğretim yılının ilk dersinden son dersine kadar takip edilme-
lidir. Öğretim yılı başında öğrencilerin başlangıç düzeyleri belirlenmeli, süreç içerisinde gelişimleri ve ulaştık-
ları düzey başlangıç durumları ile karşılaştırılmalıdır. 

Her bir öğrencinin sahip olduğu psikomotor düzey ile ilerleme hızı birbirinden farklı olacağından süreç 
her bir öğrencinin kendi içinde ve kendi gelişimine göre yapılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin öğretim esnasında 
anlık olarak izlenmesi, öğrencilere geri bildirimde bulunulması ve yönlendirme yapılması istendik hedeflere 
ulaşılabilmesinde büyük önem taşır. Öğrencilerin gelişimleri hakkındaki dönütler öncelikle olumlu ilerleme 
yaptıkları alanlar üzerinden yapılmalı, öğrenciler diğer alanlarda gelişim göstermeleri için cesaretlendirilme-
lidirler. Öğrencilerin psikomotor beceri düzeylerinin belirlenmesi ve süreç içerisinde gerçekleşen ilerlemele-
rinin ölçülebilmesi için ölçüt bağımlı ölçü araçları olarak adlandırılan performans testleri, kontrol listeleri, 
gözlem fişleri (çeteleme aracı) ve derecelendirme ölçekleri etkin bir biçimde kullanılabilir.

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Öğretim programında yer alan öğrenme alanları ve öğrenme alanlarının içinde bulunan hedeflerin tü-
münün (hareket becerileri ve stratejileri öğrenme alanı hedefleri hariç) yıllık planda yer alması gerek-
mektedir. Hareket Becerileri ve Stratejileri öğrenme alanında yer alan hedeflerin ise tamamının yıllık 
planda yer alması beklenmemektedir. Bu öğrenme alanındaki hedefler ve bunlara ilişkin spor dalları 
olabildiğince geniş tutularak farklı spor dalları ile beden eğitimi dersi işlenebilmesinin önü açılmıştır. 
Yıllık plan ve ders içerikleri oluşturulurken okul imkânları ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda 
olabildiğince fazla sayıda spor dalı ile ders işlenmesi hedeflenmelidir.

2. Yıllık planlarda yer verilecek spor dallarının belirlenmesinde öğrencilerin ilgi ve istekleri ile bireysel-
leştirilmiş eğitim programlarında (BEP) yer alan gereksinimlerine dikkat edilmelidir.

3. Bazı spor dallarının (uzak doğu sporları, dart, güreş vb.) işlenmesinde ders öncesinden başlanarak 
ders sonrasına da geçecek biçimde planlama yapılması gerekebilir. Şayet bu spor dalları ile ders işle-
necekse öğrencilerin derslerde öğrendikleri becerileri ders dışı zamanlarda, dersin amaçlarından uzak 
bir biçimde sergilememeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Okul dışı faaliyetler için yönlendirmeler 
velilerin desteği ile yapılmalıdır. Ayrıca bu ve benzeri spor dalları ile ders işleneceğinde öğrenci özel-
likleri ile içeriklerin uygunluğuna dikkat edilmelidir.
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4. Fiziksel aktivite gerektiren tüm uygulamalarda etkinliğe/spor dalına özgü ısınma ve soğuma mutlaka 
yaptırılmalıdır. 

5. Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçlarına ulaşmak için 
diğer derslerle ve hayatla ilişkilendirme yapılması önemlidir. Yıllık plan hazırlanırken ve eğitim-öğ-
retim süresince diğer derslerin öğretmenleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve veliler ile iş birliği 
yapılarak ders konuları arasında bağ kurulmalıdır.

6. Öğretmenler ve öğrenciler beden eğitimi dersi ve devamındaki etkinliklere spora özgü kıyafetle katıl-
malıdırlar. 

7. Hedeflerin yıl içerisinde işlenişinde belli bir sıralama bulunmamakla birlikte etkinlikler planlanırken 
“basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından uzağa vb.” öğretim ilkeleri ile çevre şartları, saha, tesis, 
araç ve gereçler, öğrenci özellikleri, hava koşulları, belirli gün ve haftalar ile benzeri değişkenler dik-
kate alınarak sıralanmalıdır. 

8. Öğrencilerin özellikleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak öğretim materyallerinde ve or-
tam düzenlemelerinde uyarlamalar yapılmalıdır. Öğretme sürecinde olabildiğince materyal çeşitliliği 
sağlanmalıdır. 

9. Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin yanı sıra öğretmenlerin farklı öğretim yöntem ve teknikler ile model-
lerden yararlanarak ders işlemesi öğrencilerin ilerlemelerinde oldukça etkilidir. Öğrenciler; bireysel-
leştirilmiş eğitim programlarında (BEP) yer alan gereksinimlerine uygun olarak genel ve alana özgü 
öğretim yöntem, teknik ve modellerinden yararlanılarak cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir.

10. Fiziksel aktiviteye katılım göstermenin birçok yolu vardır. Bu; performans, katılım, eğlence, rekreasyon 
amacıyla herhangi bir beceri düzeyinde gerçekleşebilir. 

11. Bilindiği gibi, fiziksel hareketsizliğin önlenmesi ve toplumu oluşturan bireylerin yaşamları boyunca 
düzenli şekilde aktif olmalarını sağlamak için tüm toplumu kapsayan bir bakış açısına ihtiyaç vardır. 
Ancak bu sadece bireysel bir bakış açısı ile değil, bütün bir toplumu ilgilendiren kültürel bir yaklaşım 
ve çaba gerektirmektedir. Dolayısıyla beden eğitimi ders saatleri dışını da kapsayacak bir biçimde okul 
idaresi, veli, okul aile birliği iş birlikleri ile öğrencilerin gelişimleri için beden eğitimi ile ilgili gezi, göz-
lem, inceleme gibi faaliyetlerin mevzuatlar uyarınca düzenlenmesi için gerekli girişimler yapılmalıdır.

12. Öğretmenler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği okullarda kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
ile iş birliği yapmalıdır.
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ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU 
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN YAPISI

ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI 

Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Öğrenme Alanları

Şekil-1. Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Öğrenme Alanları

1.1. Beden ve Hareket Farkındalığı

1.2. Hareket Becerileri ve Stratejileri

1.3. Spor ve Sağlıklı Hayat Becerileri

1.4. Millî Değerlerimiz ve Spor Kültürü

1.5. Spor Organizasyonları
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Beden ve Hareket Farkındalığı

Beden farkındalığı vücudumuzun uzayda (üç boyutta) ne yapabildiğini bilebilme yeteneğidir. Bir diğer 
ifadeyle bireyin kendi bedenini ve etrafındaki diğer nesnelerin özelliklerini fark etmesidir. Beden farkındalığı; 
vücudun içinden (kaslar, eklemler ve derideki alıcılardan) ve dışından (görsel bilgi girdisi) gelen bilgileri bir-
leştirerek vücut bölümlerinin (uzuv, gövde) yerlerini ve birbirleriyle olan hareketini bilme yetisi olarak tanım-
lanabilir. Bu bilgiye sahip olmak günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için hareketleri duygularımız-
dan da yararlanarak etkin bir şekilde planlama ve koordine etmemizi sağlar. Uzamsal ve beden farkındalığı 
yetersizliği olan çocuklarda özellikle yer değiştirme (koşma, atlama, yön değiştirme, ardışık bacak hareketleri) 
ve denge (belirli bir alan içerisinde hareket etme, belirlenmiş bir doğru üzerinde yürüme) gibi becerilerde be-
deni kontrol etme ve yönetme güçlüğü görülebilmektedir. Bu nedenle çocukların anatomik yapılarına uygun 
olarak düzgün duruş sergileyebilmeleri için beden farkındalığına sahip olmaları gerekir. Bu öğrenme alanı ile 
öğrencilerin kendi bedenlerinin ve çevrelerinde yer alan objelerin farkında olarak günlük yaşam aktivitelerini 
ve motor becerileri duyularından da yararlanarak gerçekleştirebilmeleri amaçlanmaktadır. 

Hareket Becerileri ve Stratejileri

Bu öğrenme alanında hücum sporları, file ve raket sporları, alan sporları, hedef sporlarının yanı sıra, doğa 
ve kış sporları, uzak doğu sporları gibi birçok spor dalına özgü hareket becerilerinin geliştirilmesi bu spor dal-
larının ekipman ve malzemelerin tanınması yer almaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin spor veya egzersiz 
aktivitelerinde yararlanabilecekleri teknolojik araç ve gereçlerin kullanımına ilişkin bilgilere de yer verilmiştir. 
Öğretim programında bu öğrenme alanında ele alınan spor dallarına ilişkin becerilerin geliştirilmesi amaç-
lanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bağımsız hareket ve motor becerilerini, spor dallarına özgü çeşitli strateji ve 
taktikler ile sosyal hayata da uyarlayabilecekleri problem çözme, karar verme vb. bilişsel özelliklerini geliştir-
meleri de ulaşılmak istenen amaçlar arasındadır. 

Spor ve Sağlıklı Hayat Becerileri

Sportif ve fiziksel etkinliklere düzenli katılım ne kadar önemliyse bu etkinliklerin gerçekleştirileceği or-
tamlara ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınması; aktivite öncesi, esnası ve sonrasında da temizlik ve sağlık ted-
birlerine ve uyarılarına dikkat edilmesi o kadar önemlidir. Bu nedenle bu öğrenme alanında fiziksel ve sportif 
etkinlikleri uygun ortamlarda gerçekleştirme ve bu ortamlarda güvenli davranış sergileme; spor öncesi, esnası 
ve sonrasında kişisel bakım ve temizlik, sağlıklı ve düzenli beslenme, fiziksel uygunluk ile spor ilişkisi ve spor 
kazaları ve sakatlanmalara yönelik temel ilk yardım uygulamaları ile ilgili konulara yer verilmiştir. Ayrıca dü-
zenli olarak gerçekleştirilen fiziksel etkinliklerin bireylerin fizyolojik, psikolojik, psikomotor ve sosyal yönden 
gelişimine katkı sunduğu söylenebilmektedir. Bu öğrenme alanı kapsamında okul veya okul dışı ortamlarda 
çeşitli oyun, beden eğitimi etkinlikleri yoluyla öğrencilerin iletişim ve etkileşim kurarak sosyalleşmeleri, iş 
birliği kurmaları, etkinliklerin gerçekleştirileceği ortamlarla ilgili alınan güvenlik tedbirlerine uymaları, spor 
ve fiziksel etkinliklerle beslenme ve fiziksel uygunluk ilişkisini ifade edebilmeleri dolayısıyla da yaşam boyu 
spor alışkanlığı kazanmalarıyla yaratıcı ve üretken yaşam becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
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Millî Değerlerimiz ve Spor Kültürü

Bir ulusun oluşturmuş olduğu değerler sisteminin o ulusun kimliğini yansıtan önemli bir kriter olduğu söyle-
nebilmektedir. Oluşturulan bu değerlerin nesilden nesile aktarılması ise kültürel sürdürülebilirlik açısından ayrıca 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu öğrenme alanında okul içi ve okul dışı tören ve kutlamalara katılım, Ata-
türk’ün spora ve sporcuya verdiği değer, günümüz ve tarihimizdeki örnek sporcularımız ve spor ahlakı gibi konula-
ra yer verilmiştir. Bu öğrenme alanı kapsamında öğrencilerin millî ve manevi değerlerimizi tanıması ve bu değerleri 
yüceltmek üzere millî tören ve kutlamalara aktif katılım alışkanlığı göstermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Spor Organizasyonları

Spor organizasyonu sportif müsabaka ve faaliyetlerin planlı bir şekilde organize edilmesi, sevk ve idaresi-
nin gerçekleştirilmesi gibi konuları kapsamaktadır. Ülkemizde ve dünyada birçok ulusal veya uluslararası spor 
organizasyonları gerçekleştirilmekte, bu organizasyonlar aracılığıyla çeşitli spor branşlarına ilişkin farkındalık 
oluşturularak kitlelerin bu spor branşlarına ve organizasyonlarına aktif veya pasif katılımı teşvik edilebilmek-
tedir. Bu öğrenme alanında, öğrencilerin öncelikli olarak okullarındaki ve yaşadıkları çevredeki spor organi-
zasyonlarını ve faaliyetlerini sonrasında ise ulusal veya uluslararası spor organizasyonlarını ve faaliyetlerini 
takip ederek bu faaliyetlere aktif katılım göstermelerine ilişkin konulara yer verilmiştir. Böylelikle çeşitli spor 
dallarını tanıyabilmeleri ve ilgi duyabilecekleri bir spor dalına aktif katılım göstermeleri amaçlanmaktadır.

Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nda Öğrenme Alanı, Hedef ve Hedef 
Davranışlara ilişkin kodlamada aşağıdaki sistematik izlenmiştir.

Öğrenme Alanı Hedef Numarası Hedef Davranış Numarası

1. 1.1. 1.1.1.

HEDEFLERİN YAPISI

Tablo 1. Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Hedef ve Hedef Davranış Sayıları

Öğrenme Alanları Hedef Sayıları Hedef Davranış Sayıları

1. Beden ve Hareket Farkındalığı 4 12

2. Hareket Becerileri ve Stratejileri 64 253

3. Spor ve Sağlıklı Hayat Becerileri 10 46

4. Millî Değerlerimiz ve Spor Kültürü 4 15

5. Spor Organizasyonları 3 6

Toplam 85 332
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Tablo 2. Hedeflerin Öğrenme Alanlarına Göre Taksonomik Dağılımı

Öğrenme Alanları Bilişsel Duyuşsal Psikomotor Toplam

1. Beden ve Hareket Farkındalığı 2 1 1 4

2. Hareket Becerileri ve Stratejileri 29 1 34 64

3. Spor ve Sağlıklı Hayat Becerileri 2 8 - 10

4. Millî Değerlerimiz ve Spor Kültürü 4 - - 4

5. Spor Organizasyonları - 3 - 3

Toplam 37 13 35 85
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HEDEF, HEDEF DAVRANIŞLAR VE AÇIKLAMALAR

Öğrenme Alanı 1. BEDEN VE HAREKET FARKINDALIĞI

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları

1.
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1.1. Beden farkındalığı kavra-
mını söyler.

1.1.1. Beden farkındalığının alt boyutlarını (içsel, dışsal) söyler.
1.1.2. Beden farkındalığının günlük yaşamdaki yararlarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

1.2. Beden farkındalığını geliş-
tirir.

1.2.1. Bedenindeki kas, eklemler ve deriyi kullanarak bedenini hisseder.
1.2.2. Bedeninin dışından gelen uyarıcılar ile vücut bölümlerinin yerleri-

ni ve birbirleriyle olan hareketlerini hisseder.
1.2.3. Vücut ağırlığının transferini gerektiren hareketleri yapar.
1.2.4. Düzgün duruş (postür) sergiler.

Yaparak Yaşayarak Öğrenme 
Yöntemi
Komut Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Yönlendirilmiş Buluş
Doğrudan Öğretim Modeli
Soru-Cevap Yöntemi 
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem Fişleri
Derecelendirme Ölçekleri

A
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ar

1.1. Beden farkındalığı vücudumuzun uzayda (üç boyutta) ne yaptığını bilme yeteneğidir. Beden farkındalığı; vücudun içinden (kaslar, eklemler ve derideki alıcılardan) ve dışın-
dan (görsel bilgi girdisi) gelen bilgileri birleştirerek vücut bölümlerinin (uzuv, gövde) yerlerini ve birbirleriyle olan hareketini bilme yetisi olarak tanımlanabilir. Bu bilgiye sahip 
olmak günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için hareketleri duygularımızdan da yararlanarak etkin bir şekilde planlama ve koordine etmemizi sağlar.

1.2. Uzamsal ve beden farkındalığı yetersizliği olan öğrenciler özellikle yer değiştirme (koşma, atlama, yön değiştirme, ardışık bacak hareketleri) ve denge (belirli bir alan içeri-
sinde hareket etme, belirlenmiş bir doğru üzerinde yürüme) gibi becerilerde bedenini kontrol etmekte ve yönetmekte zorluk çekebilirler. Çocukların anatomik yapılarına uygun 
olarak düzgün duruş sergileyebilmeleri için beden farkındalığına sahip olmaları gerekir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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1.3. Hareket farkındalığı kavra-
mını söyler.

1.3.1. Alan farkındalığı ile ilgili kavramları söyler. 
1.3.2. Bedenin hareket ederken efor (zaman, tempo, güç, akıcılık) 

harcadığını söyler. 
1.3.3. Hareket ilişkilerine ait kavramları (nesne, eş, grup) söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

1.4. Çeşitli etkinlikler yolu ile 
beden ve hareket farkındalığını 
geliştirir.

1.4.1. Beden ve hareket farkındalığını geliştirmek için oyun oynar.
1.4.2. Beden ve hareket farkındalığını geliştirmek için yapılandırıl-

mış eğitsel etkinliklere katılır.
1.4.3. Beden ve hareket farkındalığını geliştirmek için rehber eşli-

ğinde spor yapar.

Yaparak Yaşayarak Öğrenme 
Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi 
Kendini Denetleme Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları
İlgi ve Tutum Ölçekleri
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1.3.1. Hedef davranış ile ilgili kavramlar için aşağıdaki bilgilerden yararlanılabilir.
a. Kişisel alan: Kişisel alan, genel alan. 
b. Yönler: Yukarı-aşağı, öne-geriye, sağ-sol, saat yönünde-saat yönünün tersine. 
c. Seviyeler: Düşük, orta, yüksek. 
d. Yol: Düz, eğimli, dairesel, zigzag vb.
e. Uzamsal: Geniş-dar, yakın-uzak. 
f. Ebat: Büyük-küçük.

1.3.2. Hedef davranış ile ilgili kavramlar için aşağıdaki bilgilerden yararlanılabilir.
a. Zaman: Kısa, orta, uzun.
b. Tempo: Hızlı-yavaş.
c. Güç: Güçlü-güçsüz.
d. Akıcılık: Serbest, zorunlu.

1.3.3. Hedef davranış ile ilgili kavramlar için aşağıdaki bilgilerden yararlanılabilir.
a. Vücut parçaları ile: Dairesel, dar-geniş, salınarak, simetrik-asimetrik.
b. Nesne ve/veya bireyle, üzerinde-altında, içinde-dışında, yakın-uzak, ön-arka, birlikte-aracılığıyla, birlikte-ayrı, çevresinde, yanında, etrafında, boyunca.
c. Eş-grup ile: Yönetme/takip etme, ayna/eşleştirme, beraber/karşı, gruplar arası, grupla, eşle, bireysel, grup içinde bireysel.

1.4. Hareket örüntüleri birleştirilmiş hareket becerilerinin ustalıkla sergilenmesi sayesinde gerçekleştirilebilir. Bu beceriler ancak farklı öğrenme ortamlarının yaratılması 
ile elde edilebilir. Bu nedenle, eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürülmeli ve öğrencilerinin bireysel özelliklerine dikkat edilerek oyun, eğitsel etkinlikler ve farklı spor 
dallarından yararlanılmalıdır.
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Öğrenme Alanı 2. HAREKET BECERİLERİ VE STRATEJİLERİ

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.1. Temel hareket becerilerini geliş-
tirir.

2.1.1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.
2.1.2. Denge hareketleri yapar.
2.1.3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
2.1.4. Birleştirilmiş hareket becerileri gerektiren etkinliklere katılır.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem Fişleri
Derecelendirme Ölçekleri

2.2. Düzen alıştırmaları yapar. 2.2.1. Çeşitli şekillerde sıra olur.
2.2.1.1. Geniş kolda sıra olur. 
2.2.1.2. Derin kolda sıra olur.

2.2.2. Çeşitli şekillerde dizilişler yapar.
2.2.2.1. U, V, L ve diğer şekillerde dizilir.
2.2.2.2. Daire şeklinde dizilir.

2.2.3. Çeşitli şekillerde dönüşler yapar.
2.2.3.1. Dururken belirtilen yöne döner.
2.2.3.2. Yerinde sayarken belirtilen yöne döner. 
2.2.3.3. Yürürken belirtilen yöne döner.
2.2.3.4. Koşarken belirtilen yöne döner.

Komut Yöntemi
Doğrudan Öğretim Modeli
Kendini Denetleme Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Okuma Kayıt Çizelgesi
Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem Fişleri
Derecelendirme Ölçekleri

2.3. Seçili spor dalına yönelik basit 
kurallı oyunlar oynar.

2.3.1. Oyun kurallarını söyler. 
2.3.2. Temel hareketleri öğretmen eşliğinde yapar.
2.3.3. Kural ve yönergelere göre bağımsız olarak oynar. 

Anlatım Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Kontrol Listesi
Gözlem Formları

A
çı

kl
am

al
ar

2.1. Temel hareket becerileri bacak, kol, gövde gibi vücut bölümlerini kapsayan hareket kalıplarıdır. Bu hareket kalıpları yer değiştirme (yürüme, koşma, sıçrama, kayma, yu-
varlanma ve tırmanma), denge (eğilme, esnetme, dönme, atlama-konma, başlama-durma, statik-dinamik denge, itme ve çekme) ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri (topa 
alışma çalışmaları, atma, tutma, ayakla vurma, yuvarlama, top sürme, durdurma-kontrol ve raketle vurma çalışmaları) kapsamaktadır. Etkinlikler öğrenci seviyesine uygun 
olarak seçilmeli, zamanla zorluk seviyesi ve kural sayısı artırılmalıdır.
2.2. Dersin içeriğine ve öğrenci özelliklerine uygun olarak dizilişler ayakta ya da oturarak gerçekleştirilebilir.



Ö Z E L  E Ğ İ T İ M  M E S L E K  O K U L U  B E D E N  E Ğ İ T İ M İ  D E R S İ  Ö Ğ R E T İ M  P R O G R A M I    |    2 3

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.4. Verilen ritme ve mü-
ziğe uygun ritmik vücut 
hareketleri yapar.

2.4.1. Verilen ritmi/müziği dinler. 

2.4.2. Vücut bölümlerini kullanarak ritim çalışması yapar.

2.4.3. Çeşitli materyaller kullanarak ritim çalışması yapar.

2.4.4. Verilen ritme/müziğe uygun kendine özgü vücut hareketleri yapar.

2.4.5. Farklı ritimler ve müzikler ile eşli veya grupla hareket eder.

Anlatım Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi 

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.5. Temel dans hareketleri-
ni yapar.

2.5.1. Verilen müziği dinler.

2.5.2. Temel dans figürlerini yapar. 

2.5.3. Temel dans figürlerini müzik eşliğinde yapar.

2.5.4. Küçük grupla basit dans koreografisi yapar. 

2.5.5. Çeşitli nesneleri kullanarak müziğe uygun dans eder.

Doğrudan Öğretim Modeli

Eşli Çalışma Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

Akran Öğretim Modeli

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.6. Fiziksel aktivite yapma-
ya yardımcı olan teknolojik 
araç ve gereçleri söyler.

2.6.1. Fiziksel aktivite yapmaya yardımcı olabilecek teknolojik araç ve 
gereçleri [sanal gerçeklik, Wii, adımsayar (pedometre) vb.] söy-
ler. 

2.6.2. Fiziksel aktivite yapmaya yardımcı olabilecek teknolojik araç ve 
gereçlerin özelliklerini söyler.

Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

A
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ar 2.4. İlgili hedef davranışlar işleneceği zaman müzik dersindeki hedef davranışlar incelenmelidir. Öğrencilerden evde bulabilecekleri nesnelerle özgün ritim çalışmaları yapmaları 

istenebilir. Vücut bölümleri kullanılarak yapılacak olan ritim çalışmalarında gerekli görüldüğü takdirde müzik öğretmeni ile ortak çalışmalar yapılabilir.

2.5. Öğrencilerin bildiği ve sevdiği müzik tercih edilmeli ve dans çalışmalarında öğrencilerin seviyelerine göre dans figürleri aşamalı olarak artırılmalıdır. Dans figürlerinin 
öğretilmesinde teknoloji destekli ortamlardan yararlanılabilir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.7. Fiziksel aktivite 
yapmaya yardımcı olan 
teknolojik araç ve gereç-
lerle çalışmalar yapar.

2.7.1. Gözetmen eşliğinde teknolojik araçların yardımıyla fiziksel aktivite 
çalışmaları yapar.

2.7.2. Bağımsız olarak ilgili teknolojik araçlarla fiziksel aktivite çalışmaları 
yapar.

2.7.3. Teknolojik araç ve gereçlerle fiziksel aktivite çalışmalarını tavsiye 
edilen zaman aralığında ve süresinde yapar.

Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi 

Komut Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.8. Atletizmin temel 
özelliklerini söyler.

2.8.1. Atletizm araç ve gereçlerini söyler.
2.8.2. Atletizm dallarını ayırt eder.
2.8.3. Atletizm dallarının kurallarını söyler.

Anlatım Modeli

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
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2.7. Bağımsız olarak yapılacak olan çalışmalarda kullanılacak teknolojik araç ve gereçlerin özellikleri, kullanılacağı alan, öğretmen ve okul idaresi iş birliğinde önceden belirlen-
melidir. Okul dışı faaliyetlerde veliler ile iş birliği sağlanmalıdır [Örneğin öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırabilmek için adımsayar (pedometre) gibi ekipmanlar-
dan faydalanarak öğrencilerin günlük bir çizelge oluşturmaları istenilebilir ]. Fotosensetif vb. rahatsızlığı olan öğrenciler varsa özellikle görsel araç gereçlerin (sanal gerçeklik) 
kullanımında dikkat edilmelidir. Kullanılacak sanal uygulamalar öğretmen tarafından dersten önce belirlenmelidir.

2.8. Yıllık plan hazırlanırken atletizm spor dalına ilişkin hedefler 2.8.-2.9. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.9. Atletizm ile ilgili 
çalışmalar yapar.

2.9.1. Koşular ile ilgili teknikleri uygular.
2.9.1.1. Serbest şekilde koşar. 
2.9.1.2. Tempoya uygun koşar.
2.9.1.3. Hedefe doğru koşar.
2.9.1.4. Parmak ucunda koşar. 
2.9.1.5. Dizlerini karnına çekerek koşar. 
2.9.1.6. Topuklarını kalçaya vurarak koşar. 
2.9.1.7. Uyarlanmış çizgi üzerinde koşar. 
2.9.1.8. Yan yan koşar. 
2.9.1.9. Geri geri koşar. 
2.9.1.10.Uyarlanmış engellerin arasından koşar.
2.9.1.11. Elindeki nesne ile koşar. 
2.9.1.12. Belirlenen (uyarlanmış) kulvarda koşar. 
2.9.1.13. Koşu bandında belirlenen süre kadar koşar.
2.9.1.14. Kısa süreli koşular yapar.
2.9.1.15. Uzun süreli koşular yapar.

2.9.2. Atlamalar ile ilgili teknikleri uygular. 
2.9.2.1. Yumuşak zemine koşarak atlar. 
2.9.2.2. Üstüne çıktığı, belli yükseklikteki araçtan atlar. 
2.9.2.3. Artan bir hızla koşar ve uyarlanmış işaretli alana basarak uzun atlama yapar. 
2.9.2.4. Durarak çift ayak uzun atlama yapar. 
2.9.2.5. Durarak yüksek atlama yapar.
2.9.2.6. Belli yüksekliklerden konma çalışmaları yapar. 

Açık Anlatım Yöntemi

Komut Yöntemi

Spor Eğitim Modeli

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri
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2.9.3. Atmalar ile ilgili teknikleri uygular.
2.9.3.1. Atma araçlarını veya benzerlerini tutarak taşır. 
2.9.3.2. Atışlarla ilgili temel duruş yapar.
2.9.3.3. Durarak atış yapar. 
2.9.3.4. Adım alarak atış yapar.
2.9.3.5. Dönerek atış yapar.

A
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ar 2.9. Atletizmle ilgili yapılacak çalışmalar öğrencilerin sakatlanma riskini ortadan kaldıracak uygun alanlarda yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalarda öğrencilerin hazır bulunuş-

luk düzeylerine dikkat edilmelidir. Etkinlikler sırasında bireysel farklılıklar dikkate alınarak yeterli dinlenme aralığı verilmelidir. Atma dalında yapılacak çalışmalar, öğretmen 
kontrolünde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalıdır. Ayrıca arkadaşlarına zarar vermeyecek farklı materyaller (köpük roketler, top, boru vb.) kullanılabilir. Atlama dalında 
yapılacak çalışmalarda öğrencilerin seviyelerine uygun ortam hazırlanmalı ve gerekli uyarlamalar yapılmalıdır.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.10. Jimnastiğin temel özelliklerini 
söyler.

2.10.1. Jimnastik araç ve gereçlerini söyler.

2.10.2. Jimnastik çeşitlerini söyler.

Anlatım Yöntemi

Araştırma Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

2.11. Jimnastik ile ilgili çalışmalar yapar. 2.11.1. Öne takla atar. 

2.11.2. Step tahtasında hareketler yapar. 

2.11.3. Çemberle hareketler yapar. 

2.11.4. Kurdele ile hareketler yapar. 

2.11.5. İple hareketler yapar.

2.11.6. Jimnastik sırası üzerinde çeşitli şekilde yürüyüşler yapar. 

2.11.7. Jimnastik sırası üzerinde çeşitli şekilde dönüşler yapar. 

2.11.8. Jimnastik barında tutuş çalışmaları yapar. 

2.11.9. Jimnastik barında öne-geriye sallanır.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

Akran Öğretim Modeli

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.12. Yüzmenin temel özelliklerini söy-
ler.

2.12.1. Yüzme stillerini söyler.

2.12.2. Yüzme araç ve gereçlerini söyler. 

2.12.3. Yüzme branşının kurallarını söyler.

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
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Yıllık plan hazırlanırken jimnastik spor dalına ilişkin hedefler 2.10.-2.11. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.

2.11. Fiziki engeli (duruş bozuklukları, yürüme problemi olan vb.) olan öğrenciler için uygun uyarlamalar yapılarak ders ortamı hazırlanmalıdır. Jimnastik salonunda uyulması 
gereken kurallarla ilgili uyarılar hazırlanıp uygun yerlere asılmalıdır. Jimnastik ile ilgili araç ve gereçlerin (paralel bar, denge tahtası, jimnastik barı vb.) kullanılması öğretmen 
kontrolünde olmalıdır. Yapılan hareketlerde öğrencinin her an yardıma ihtiyacı olabileceğinden öğrenciye yakın olunmalıdır ve gerek duyulduğu takdirde sınıf rehber öğretme-
ninden yardım istenebilir. Step tahtası, jimnastik sırası, jimnastik barı olmadığı durumlarda benzer materyallerden faydalanılabilir.

Yıllık plan hazırlanırken yüzme spor dalına ilişkin hedefler 2.12.-2.13. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.13. Yüzme ile ilgili çalışmalar yapar. 2.13.1.Yüzmek için gerekli hazırlıkları yapar.
2.13.1.1. Su içi etkinliklere uygun giyinir.
2.13.1.2. Havuza girmeden önce duş alır.

2.13.2. Suya alışma çalışmaları yapar.
2.13.2.1. Suda bireysel/grup oyunlarına katılır.
2.13.2.2. Su üzerinde kalabilme becerisi geliştirir.
2.13.2.3. Suda kollarını ve bacaklarını hareket ettirir.
2.13.2.4. Su içinde veya su dışında nefes çalışmaları yapar.
2.13.2.5. Ayak vurma çalışmaları yapar.
2.13.2.6. Kol çalışmaları yapar.
2.13.2.7. Suda ilerleme çalışmaları yapar.

2.13.3. Çeşitli stillerde yüzer.
2.13.3.1. Serbest stilde yüzer.
2.13.3.2. Sırt üstü stilde yüzer.
2.13.3.3. Kurbağalama stilde yüzer.
2.13.3.4. Kelebek stilde yüzer.

2.13.4. Havuzdan çıktıktan sonra duş alır.
2.13.5. Havuz ortamında güvenlik becerileri sergiler.
2.13.6. Öğretmen kontrolünde yüzer.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri
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ar 2.13. Havuz etrafında alınacak güvenlik tedbirleri (uyarı tabelaları vb.) öğretmen tarafından önceden kontrol edilmelidir. Bağımsız yüzme becerileri kazanılıncaya kadar 

çalışmalar öğrencinin boyunu geçmeyecek bir havuzda, kolluk, yelek vb. ekipmanlar kullanılarak öğretmenle birebir çalışmalar şeklinde yapılmalıdır. Başlangıçta kullanılan 
yüzmeye yardımcı materyaller (simit, kolluk vb.) öğrencinin performansına göre aşamalı olarak azaltılmalıdır. Su içi etkinliklere tuvalet tutma becerisine sahip olan öğren-
ciler katılmalıdır.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.14. Güreşin temel özelliklerini 
söyler.

2.14.1. Güreş çeşitlerini söyler.
2.14.1.1. Serbest güreşin özelliklerini söyler.
2.14.1.2. Greko-Romen güreşlerinin özelliklerini söyler.

2.14.2. Güreş branşının kurallarını söyler.

2.14.3.  Güreşin saha ölçülerini, malzemelerini ve kurallarını söyler.

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

2.15. Güreş ile ilgili çalışmalar yapar. 2.15.1. Temel duruş ve tutuşları yapar.
2.15.2. Ayakta yapılan teknikleri (tek kol, kafa kol, tek dalma, dana 

bağı vb.) uygular.
2.15.3. Yerde yapılan teknikleri (çırpma, kle vb.) uygular.
2.15.4. Ayakta ve yerde yapılan teknikler ile ilgili koordinasyonunu 

(künde, boyunduruk vb.) geliştirir.
2.15.5. Strateji ve taktiklerini rakibe karşı uygular.
2.15.6. Öğretmen kontrolünde müsabaka çalışmaları yapar. 

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.16. Futbolun temel özelliklerini 
söyler.

2.16.1. Futbol araç ve gereçlerini söyler. 

2.16.2. Futbol oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi 

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
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Yıllık plan hazırlanırken güreş spor dalına ilişkin hedefler 2.14.-2.15. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir. Uygulamada 
dikkat edilecek hususlarda yer alan üçüncü maddeye göre dersler planlanmalıdır.

2.15. Çalışmaların yapılacağı zeminin yumuşak olmasına dikkat edilmelidir. Çalışılacak tekniklerin öğrencilerin seviyelerine uygun olduğundan emin olunmalıdır. Çalışmalarda 
uygulanan tekniklerin okul içi ya da okul dışında uygulamaması konusunda öğrencilere uyarılarda bulunulmalıdır. Hedef davranış 2.15.3. ve 2.15.4’te yapılacak çalışmalarda 
öncelikle manken kullanımı tercih edilmelidir.

Yıllık plan hazırlanırken futbol spor dalına ilişkin hedefler 2.16.-2.17. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.17. Futbol ile ilgili çalışmalar yapar. 2.17.1. Top sürer.
2.17.1.1. Ayak içi ile top sürer.
2.17.1.2. Ayak üstü ile top sürer.
2.17.1.3. Ayak dışı ile top sürer.

2.17.2. Pas yapar.
2.17.2.1. Ayak içi pas yapar.
2.17.2.2. Ayak dışı-üstü ile pas yapar.
2.17.2.3. Kafa pası yapar.

2.17.3. Çeşitli şekillerde top kontrolü yapar.
2.17.3.1. Ayak içi top kontrolü yapar.
2.17.3.2. Ayak dışı-üstü ile top kontrolü yapar.
2.17.3.3. Ayak tabanı ile top kontrolü yapar.
2.17.3.4. Vücudunun farklı bölümleri ile top kontrolü yapar.

2.17.4. Çeşitli şekillerde şut atar.
2.17.4.1. Ayak içi şut atar.
2.17.4.2. Ayak üstü-dışı şut atar.
2.17.4.3. Vole şut atar.
2.17.4.4. Röveşata şut atar.
2.17.4.5. Vücudunun farklı bölümleri ile şut atar.

2.17.5. Birebir/İkili oyunlar oynar.
2.17.6. Futbolda savunma ve hücum stratejileri/taktiklerini uygular.

Alıştırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi
Spor Eğitim Modeli
Gösterip Yaptırma Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri

2.18. Basketbolun temel özelliklerini 
söyler.

2.18.1. Basketbol araç ve gereçlerini söyler. 
2.18.2. Basketbol oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi 
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

A
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2.17. Hedef davranış 2.17.5.-2.17.6. için kurallı uyarlanmış oyunlar tercih edilmelidir. Futbol etkinliklerinde sakatlıkların engellenmesi amacıyla sert zeminler yerine (asfalt, 
beton vb.) mümkün olduğunca daha yumuşak olan (toprak, doğal çim, suni çim vb.) yüzeyler tercih edilmelidir.
Yıllık plan hazırlanırken basketbol spor dalına ilişkin hedefler 2.18.-2.19. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.19. Basketbol ile ilgili çalışmalar 
yapar. 

2.19.1. Basketbol temel duruş pozisyonunu gösterir.
2.19.2. Top sürme çalışmaları yapar.

2.19.2.1. Yüksek top sürer.
2.19.2.2. Alçak top sürer.
2.19.2.3. İleri-geri top sürer. 
2.19.2.4.Top sürerken el değiştirir.
2.19.2.5. Top sürerken yön değiştirir.
2.19.2.6. Top sürerken yön değiştirme aldatması yapar.
2.19.2.7. Topu döndürerek top sürer.
2.19.2.8. Topu arkasından dolaştırarak sürer.

2.19.3. Pas verme çalışmaları yapar.
2.19.3.1. Göğüs pası alır/verir. 
2.19.3.2. Baş üstü pas alır/verir. 
2.19.3.3. Yerden pas alır/verir. 

2.19.4. Şut atma çalışmaları yapar.
2.19.4.1. Durarak şut atar.
2.19.4.2. Sıçrayarak şut atar.
2.19.4.2.1. Tek zamanlı sıçrayarak şut atar.
2.19.4.2.2. Çift zamanlı sıçrayarak şut atar.
2.19.4.3. Çengelli şut atışı yapar.
2.19.4.4. Turnike atışı yapar.

2.19.5. Basketbolda savunma ve hücum stratejileri/taktiklerini uygular.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Taktiksel Oyun Modeli
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri

2.20. Voleybolun temel özelliklerini 
söyler.

2.20.1. Voleybol araç ve gereçlerini söyler. 
2.20.2. Voleybol oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi 
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

A
çı
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al
ar 2.19. Basketbol ile ilgili hedef davranışların kazanılması için öğrencilerin bireysel özelliklerine dikkat edilmelidir. Örneğin potaya topu yetiştiremeyen öğrenciler için atış mesa-

fesi değiştirilebilir, farklı top türleri (hafif, küçük vb.) kullanılarak uyarlamalar yapılabilir.
Yıllık plan hazırlanırken voleybol spor dalına ilişkin hedefler 2.20.-2.21. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
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2.21. Voleybol ile ilgili çalışma-
lar yapar.

2.21.1. Pas tekniklerini uygular.
2.21.1.1.Parmak pas yapar. 
2.21.1.2. Manşet pas yapar.

2.21.2. Gelen topu karşılar. 

2.21.3. Servis atar.
2.21.3.1. Alttan servis atar.
2.21.3.2. Üstten servis atar.
2.21.3.3. Smaç servis atar.

2.21.4. Filede ikili/üçlü oyunlar oynar.

2.21.5. Voleybolda savunma ve hücum stratejileri/taktiklerini uygular.

Gösterip YaptırmaYöntemi

Alıştırma Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

İşbirlikli Öğretim Modeli

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.22. Hentbolun temel özellikle-
rini söyler.

2.22.1. Hentbol araç ve gereçlerini söyler.

2.22.2. Hentbol oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi 

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
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al
ar 2.21. Çalışmalarda öğrencilerin seviyelerine uygun olarak farklı uyarlamalar (mini saha, file yüksekliği, topun özellikleri, oyuncu sayıları, dizilişler, servis atma mesafesi vb.) 

yapılabilir.

Yıllık plan hazırlanırken hentbol spor dalına ilişkin hedefler 2.22.-2.23. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Yöntem ve Araçları
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2.23. Hentbol ile ilgili çalışmalar 
yapar.

2.23.1. Top sürer.
2.23.1.1. Yürüyerek top sürer. 
2.23.1.2. Koşarak top sürer.

2.23.2. Çeşitli şekillerde pas verir.
2.23.2.1. Temel teknikle pas verir.
2.23.2.2. Arkadan pas verir.
2.23.2.3. Çift el baş üstünden itme pas verir.
2.23.2.4. Tek el yerden pas verir.
2.23.2.5. Alttan pas verir.
2.23.2.6. Çift el göğüsten pas verir.
2.23.2.7. Sıçrayarak pas verir.
2.23.2.8. Bilekten pas verir.
2.23.2.9. Enseden pas verir.

2.23.3. Kaleye çeşitli şekillerde atış yapar. 
2.23.3.1. Temel teknikle atış yapar.
2.23.3.2. Sıçrayarak atış yapar.
2.23.3.3. Düşerek atış yapar.
2.23.3.4. Yana bükülü atış yapar.
2.23.3.5. Arkadan atış yapar.

2.23.4. Hentbolda savunma ve hücum stratejileri/taktiklerini uygular.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Alıştırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

Taktiksel Oyun Modeli

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

A
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ar

2.23.Hentbol ile ilgili çalışmalarda yumuşak zeminler tercih edilmeli, özellikle hedef davranış 2.23.3.3. çalışmalarında öğrencilerin sakatlanmalarını önleyici gerekli tedbirler 
(kolluk, dizlik, jimnastik minderi vb.) alınmalıdır. Öğrenci grubunun seviyesine göre uyarlanmış hentbol etkinlikleri tercih edilebilir.
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Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.24. Futsalın temel özelliklerini 
söyler.

2.24.1. Futsal araç ve gereçlerini söyler. 
2.24.2. Futsal oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

2.25. Futsal ile ilgili çalışmalar 
yapar.

2.25.1. Top sürer.
2.25.1.1. Ayak içi ile top sürer.
2.25.1.2. Ayak üstü ile top sürer.
2.25.1.3. Ayak dışı ile top sürer.

2.25.2. Pas yapar.
2.25.2.1. Ayak içi pas yapar.
2.25.2.2. Ayak dışı-üstü ile pas yapar.
2.25.2.3. Kafa pası yapar.

2.25.3. Çeşitli şekillerde top kontrolü yapar.
2.25.3.1. Ayak içi top kontrolü yapar.
2.25.3.2. Ayak dışı-üstü ile top kontrolü yapar.
2.25.3.3. Ayak tabanı ile top kontrolü yapar.
2.25.3.4. Vücudunun farklı bölümleri ile top kontrolü yapar.

2.25.4. Çeşitli şekillerde şut atar.
2.25.4.1. Ayak içi şut atar.
2.25.4.2. Ayak üstü-dışı şut atar.
2.25.4.3. Vole şut atar.
2.25.4.4. Röveşata şut atar.
2.25.4.5. Vücudunun farklı bölümleri ile şut atar.

2.25.5. Birebir/İkili oyunlar oynar.
2.25.6. Futsalda savunma ve hücum stratejileri/taktiklerini uygular.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi
Spor Eğitim Modeli
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri
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Yıllık plan hazırlanırken futsal spor dalına ilişkin hedefler 2.24.-2.25. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
2.25. Salon dışı yapılacak çalışmalarda okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ortam uyarlamaları (yumuşak zemin, saha ölçüleri, minyatür kale, topun özellikleri vb.) 
yapılmalıdır. 
Hedef davranış 2.25.5. ve 2.25.6. için kuralları uyarlanmış oyunlar tercih edilmelidir. 
Hedef davranış 2.25.4.3. ve 2.25.4.4. şut çalışmalarında öğrencilerin sakatlanmalarına karşı gerekli önlemler (jimnastik minderi üzerinde veya sert olmayan zemin hazırlanarak) 
alınmalıdır.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.26. Tenisin temel özelliklerini 
söyler.

2.26.1. Tenis araç ve gereçlerini söyler. 
2.26.2. Tenis oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

2.27. Tenis ile ilgili çalışmalar yapar. 2.27.1. Tenis temel duruş pozisyonunu gösterir.
2.27.2. Raket tutuş çalışmaları yapar.
2.27.3. Raketle topa alışma çalışmaları yapar.
2.27.4. Raketle vuruş çalışmaları yapar.

2.27.4.1. El önü (forehand) vuruş çalışmaları yapar.
2.27.4.2. El arkası (backhand) vuruş çalışmaları yapar.
2.27.4.3. Vole çalışmaları yapar.
2.27.4.4. Farklı vuruş (kesme, smaç vb.) çalışmaları yapar.

2.27.5. Duvar çalışmaları yapar.
2.27.6. Adımlama çalışmaları yapar.
2.27.7. Servis atma çalışmaları yapar.
2.27.8. Servis karşılama çalışmaları yapar.
2.27.9. Tenis ile ilgili farklı stratejileri ve taktikleri uygular.
2.27.10. Rakibe karşı (tekler ve eşler) oynar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Katılım Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri

2.28. Masa tenisinin temel özellikle-
rini söyler.

2.28.1. Masa tenisi araç ve gereçlerini söyler. 
2.28.2. Masa tenisi oyununun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

A
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Yıllık plan hazırlanırken tenis spor dalına ilişkin hedefler 2.26.-2.27. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
2.27.5 Çalışmalarda öğrencilerin seviyelerine uygun alan ve materyal (topun büyüklüğü, raketin büyüklüğü ağırlığı, ) uyarlamaları yapılabilir. Çalışmalarda daha sert ve hızlı olan 
maç topları yerine daha yumuşak olan temel düzey antrenman topları kullanılmalıdır. Hedef davranış 2.27.5. için yapılacak çalışmalarda öğrencilerin rahat hareket edebilmeleri 
için gerekli alanların oluşturulmasına ve sakatlama riskini ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasına dikkat edilmelidir.
Hedef davranış 2.27.9. ve 2.27.10. için yapılacak çalışmalarda gerekli uyarlamalar (küçük alan, alçaltılmış file, topun yerde bir kereden fazla zıplaması vb.) yapılabilir.
Yıllık plan hazırlanırken masa tenisi spor dalına ilişkin hedefler 2.28.-2.29. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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2.29. Masa tenisi ile ilgili çalışma-
lar yapar. 

2.29.1. Masa tenisi temel duruş pozisyonunu gösterir.

2.29.2. Temel vuruş tekniklerini yapar.
2.29.2.1. Raket tutuş çalışmaları yapar.
2.29.2.2. Raketle topa alışma çalışmaları yapar.
2.29.2.3. El önü (forehand) vuruş çalışmaları yapar.
2.29.2.4. El arkası (backhand) vuruş çalışmaları yapar.
2.29.2.5. Servis atma çalışmaları yapar.
2.29.2.6. Farklı vuruş (lob, spin, kesme, flipping, smaç vb.) çalışma-

ları yapar.

2.29.3. Masa tenisi ile ilgili farklı stratejileri ve taktikleri uygular.

2.29.4. Rakibe karşı (tekler ve eşler) oynar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Katılım Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.30. Badmintonun temel özellikle-
rini söyler.

2.30.1. Badminton araç ve gereçlerini söyler. 

2.30.2. Badminton oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
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ar 2.29. Vuruşla ilgili çalışmalarda raketi topa vurma becerisini kazandırmasında sabit topa vurma ve hareketli topa vurma çalışması (ipe bağlanmış top ve duvarla çalışma) yapı-

labilir. Öğrencilerin seviyelerine uygun materyaller (raketin türü ve büyüklüğü, masanın yüksekliği, topun büyüklüğü vb.) hazırlanabilir.

Yıllık plan hazırlanırken badminton spor dalına ilişkin hedefler 2.30-2.31 planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.31. Badminton ile ilgili çalış-
malar yapar.

2.31.1. Badminton temel duruş pozisyonunu gösterir.
2.31.2. Temel vuruş tekniklerini yapar.

2.31.2.1. Raketle tüy topa alışma çalışmaları yapar.
2.31.2.2. El önü (forehand) vuruş çalışmaları yapar.
2.31.2.3. El arkası (backhand) vuruş çalışmaları yapar.
2.31.2.4. Servis atma çalışmaları yapar.
2.31.2.5. Farklı servis tekniklerini uygular.
2.31.2.6. Farklı vuruş çalışmaları (clear, smaç, dropshot, drive vb.) yapar.

2.31.3. Adımlama çalışmaları yapar.

2.31.4. Badminton ile ilgili farklı stratejileri ve taktikleri uygular.

2.31.5. Rakibe karşı (tekler ve eşler) oynar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Katılım Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.32. Halk oyunlarının temel 
özelliklerini söyler.

2.32.1. Halk oyunlarının hikâyelerini söyler.

2.32.2. Yörelere özgü kıyafetleri söyler.

2.32.3. Yörelere özgü müzik ve ritimleri söyler.

2.32.4. Yörelere özgü oyun koreografisini söyler.

2.32.5. Halk oyunları yarışma kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim
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2.31. Öğrencilerin seviyelerine uygun alan belirlenebilir ve materyaller (raketin türü ve büyüklüğü, filenin yüksekliği, kullanılan top türü vb.) hazırlanabilir.

Yıllık plan hazırlanırken halk oyunlarına ilişkin hedefler 2.32.-2.33. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları

2.
 H

ar
ek

et
 B

ec
er

ile
ri

 v
e 

St
ra

te
jil

er
i

2.33. Halk oyunları ile ilgili çalışma-
lar yapar.

2.33.1. Oyuna uygun giyinir. 

2.33.2. Oyuna uygun oyun düzeni alır.
2.33.3. Halk oyunları temel hareketlerini gösterir.

2.33.3.1. Ayak/adımlama çalışmaları yapar.
2.33.3.2. Oyunun ezgisine/sözlerine uygun figürleri yapar.
2.33.3.3. Sahneleme ve çizgi çalışmaları yapar.

2.33.4. Halk oyunları oynama becerisi geliştirir.

2.33.5. Oyunları müzik eşliğinde sahneler.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Akran Öğretim Modeli

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.34. Okçuluğun temel özelliklerini 
söyler.

2.34.1. Okçuluk araç ve gereçlerini söyler. 

2.34.2. Okçuluk oyun kurallarını söyler. 

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

A
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ar 2.33. Halk oyunları dans figürleri ile ilgili görsellerden veya videolardan faydalanılabilir. Koreografiler hazırlanırken dans figürleri öğrencilerin seviyelerine uygun olarak basit 

ve sadeleştirilmiş olmalıdır. Çalışmalarda öğrencilerin dikkatini çekecek (basit çalgılar, ponpon, eşarp vb.) materyaller kullanılabilir.

Yıllık plan hazırlanırken okçuluk spor dalına ilişkin hedefler 2.34.-2.35. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.35. Okçuluk ile ilgili çalışmalar 
yapar.

2.35.1. Okçuluk temel tekniklerini gösterir. 
2.35.1.1. Temel duruş pozisyonunu gösterir. 
2.35.1.1.1. Açık duruş tekniğini gösterir.
2.35.1.1.2. Kapalı duruş tekniğini gösterir.
2.35.1.2. Tutuş tekniğini gösterir.
2.35.1.3. Basış tekniğini gösterir.
2.35.1.4. Çekiş tekniğini gösterir.
2.35.1.5. Tam çekiş tekniğini gösterir.
2.35.1.6. Nişan alma tekniğini gösterir. 
2.35.1.7. Bırakış tekniğini gösterir. 
2.35.1.8. Son taşıma tekniğini gösterir.

2.35.2. Okçuluk ile ilgili farklı stratejileri ve taktikleri uygular. 

2.35.3. Öğretmen kontrolünde okçuluk çalışmaları yapar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Alıştırma Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.36. Fitnessin temel özelliklerini 
söyler.

2.36.1. Fitness araç ve gereçlerini söyler.

2.36.2. Fitness araç ve gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiğini söyler.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
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ar 2.35. Araç ve gereçler öğretmen kontrolü olmadan öğrencilere kullandırılmamalıdır. Çalışmalarda mümkün olduğu kadar profesyonel oklar değil antrenman okları tercih edil-

meli, şayet profesyonel oklar kullanılacaksa gerekli güvenlik önlemleri öğretmen ve okul idaresi tarafından alınmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde çalışmalar esnasında sınıf 
rehber öğretmeni ile iş birliği yapılarak çalışmalar yürütülmelidir.

Yıllık plan hazırlanırken fitnesse ilişkin hedefler 2.36.-2.37. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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2.37. Fitness salonunda çalış-
malar yapar.

2.37.1. Fitness araç ve gereçlerini uygun şekilde kullanır.
2.37.2. İhtiyaç hâlinde uygun destekleyici araç gereçleri fitness çalışmala-

rında kullanır.
2.37.3. Öğretmenin hazırlamış olduğu programa uyar.
2.37.4. Öğretmen kontrolünde fitness salonunda çalışmalar yapar.
2.37.5. Uygulamış olduğu programın vücudunda meydana getirdiği deği-

şiklikleri söyler.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri

2.38. Dartın temel özellikleri-
ni söyler.

2.38.1. Dart araç ve gereçlerini söyler. 
2.38.2. Dart oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

2.39. Dart ile ilgili çalışmalar 
yapar.

2.39.1. Dart temel duruş pozisyonunu gösterir.
2.39.2. Temel atış tekniklerini yapar.

2.39.2.1.Dart atış çizgisinde durur.
2.39.2.2. Dart okunun tutuş tekniğini gösterir.
2.39.2.3. Dart temel atış pozisyonunu gösterir.

2.39.3. Dart branşı ile ilgili farklı stratejileri ve taktikleri uygular.
2.39.4. Rakibe karşı tek, eşli ve takım hâlinde oynar.
2.39.5. Öğretmen kontrolünde dart çalışmaları yapar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri
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2.37. Fitness salonunda uyulması gereken kurallarla ilgili uyarı ve talimatlar uygun yerlere asılır. Fitness çalışma programı öğrencilerin seviyelerine uygun olarak hazırlanmalı-
dır. Hazırlanan program öğretmen kontrolünde birebir uygulanmalıdır. Fitness salonu ders dışı etkinliklerde kullanılamaz.
Yıllık plan hazırlanırken darta ilişkin hedefler 2.38.-2.39. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir. Uygulamada dikkat edi-
lecek hususlarda yer alan üçüncü maddeye göre dersler planlanmalıdır.
2.39. Çalışmalarda dart okları, öğrencilere öğretmen kontrolünde verilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin atış yapacak öğrencinin gerisinde sıra olduğundan emin olmalıdır. Ge-
rekli görüldüğü takdirde sınıf rehber öğretmeninden destek istenmelidir. Dart çalışmaları gerekli güvenlik önlemleri alınmış, sabit ve önceden belirlenen bir alanda gerçekleşti-
rilmelidir. Alanın kullanımı ile ilgili yönergeler okul idaresinin de katılımı ile oluşturulmalı ve alana asılmalıdır.
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2.40. Bisiklet sporunun temel 
özelliklerini söyler.

2.40.1. Bisiklet araç ve gereçlerini söyler. 
2.40.2. Güvenli sürüş tekniklerini söyler.
2.40.3. Bisiklet sürüş kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

2.41. Bisiklet ile ilgili çalışma-
lar yapar.

2.41.1. Bisiklet kaskı, eldiven, dirsek ve diz koruması takar. 
2.41.2. Bisiklet sürme becerilerini söyler.

2.41.2.1. Direksiyondan (gidon) tutup yürüyerek bisikleti hareket ettirir.
2.41.2.2. Bisiklete binerek sürüş pozisyonu alır.
2.41.2.3. İleriye bakarak pedal çevirir.
2.41.2.4. Dengesini koruyarak mesafe kat eder. 
2.41.2.5. Bisiklet sürerken hızını ayarlar.
2.41.2.6. Bisikleti durdurur. 
2.41.2.7. Bisiklet sürerken yön değiştirir.
2.41.2.8. Engeller arasından bisiklet sürer.

2.41.3. Bisiklet sürme ile ilgili farklı teknikleri uygular.
2.41.4. Güvenli sürüş tekniklerini kullanarak bisiklet sürer.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Akran Öğretim Modeli
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri

2.42. Bowlingin temel özellik-
lerini söyler.

2.42.1. Bowling araç ve gereçlerini söyler.
2.42.2. Bowling oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler
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Yıllık plan hazırlanırken bisiklete ilişkin hedefler 2.40.-2.41. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
2.41. Bisiklet sürme çalışmaları öncesinde öğrencilerin denge becerilerini geliştirebilmeleri için oturuş ve duruş çalışmaları yapılmalıdır. Pedal çevirme çalışmaları başlangıçta 
sabit bisikletle yapılmalıdır. Bisiklet sürme çalışmalarında öğrencilerin dengesini kaybedip düşme ihtimali göz önünde bulundurularak öğrenciye müdahâle edilecek uygun 
mesafe korunmalıdır. Bisikleti dengeli şekilde sürebilmek için bireysel ayarlamalar (sele yüksekliği ) yapılmalıdır. Güvenli sürüş tekniklerine (hız ayarlaması, durma mesafesi, 
yön değiştirme, hareketli engeller, grupla sürüş vb.) uygun uyarlamalar yapılmalıdır.
Yıllık plan hazırlanırken bowlinge ilişkin hedefler 2.42.-2.43. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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2.43. Bowling ile ilgili çalış-
malar yapar.

2.43.1. Bowling araç ve gereçlerini uygun biçimde kullanır.

2.43.2. Temel bowling atış tekniğini uygular.
2.43.2.1. Atış yapacağı topu alır.
2.43.2.2. Öne doğru adımlama yapar.
2.43.2.3. Adımlama yaparken bel seviyesinin altında atış kolunu geriye 

açar. 
2.43.2.4. Gövdeyi hafif öne eğerek atış kolunu geriden öne getirir. 
2.43.2.5. Topu yere en yakın pozisyonda, çizginin gerisinden hedefe doğ-

ru yuvarlar.
2.43.3. Bowlinge özgü farklı atış tekniklerini uygular.

2.43.4. Bowling ile ilgili farklı stratejileri ve taktikleri uygular.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Alıştırma Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.44. Step-aerobiğin temel 
özelliklerini söyler.

2.44.1. Step-aerobik araç ve gereçlerini söyler.

2.44.2. Step-aerobik araç ve gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiğini söy-
ler.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

2.45. Step-aerobik ile ilgili 
çalışmalar yapar.

2.45.1. Step-aerobik hareketleri yapar.

2.45.2. Tekrar sayılarını arttırarak step aerobiği geliştirir.

2.45.3. Stepte koreografi hareketleri yapar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Alıştırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri
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2.43. Yapılacak çalışmalar birebir öğretmen kontrolünde olmalıdır. Yapılacak çalışmalarda öğrencinin performans düzeyine ve hazır bulunuşluk durumlarına göre uyarlamalar 
(mesafe, labut sayısı ve büyüklüğü, topun büyüklüğü ve ağırlığı) yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalarda sakatlanma riskini azaltmak amacıyla yeterli fiziksel alan verilmelidir.

Yıllık plan hazırlanırken step-aerobiğe ilişkin hedefler 2.44.-2.45. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.

2.45. Hareketler müzik eşliğinde yapılırken öğrencilerin ayak uydurabilecekleri ritimlerde müzikler seçilmelidir. Step tahtasında yapılan çalışmalarda ustalaşan öğrenciler model 
olarak seçilebilir. Step tahtalarının ebatlarında öğrencilerin seviyelerine uygun uyarlamalar yapılabilir.
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2.46. Pilatesin temel özel-
liklerini söyler.

2.46.1. Pilates araç ve gereçlerini söyler.
2.46.2. Pilates araç ve gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiğini söyler. 

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

2.47. Pilates ile ilgili çalış-
malar yapar.

2.47.1. Pilates topu üzerinde “oturarak zıplama” hareketi yapar. 
2.47.2. Pilates topu üzerinde “oturarak yürüme” hareketi yapar. 
2.47.3. Pilates topu üzerinde “oturarak 360 derece dönme” hareketi yapar. 
2.47.4. Pilates topu üzerinde “oturarak kayakçı” hareketi yapar. 
2.47.5. Pilates topu üzerinde “yüzükoyun pozisyonda elleri ile öne-geriye yü-

rüme” hareketi yapar.
2.47.6. Pilates topu üzerinde “kalkış” hareketi yapar. 
2.47.7. Pilates topu üzerinde “yanlardan kalkış” hareketi yapar. 
2.47.8. Pilates topu üzerinde “çömelik yuvarlama” hareketi yapar. 
2.47.9. Pilates topu ile “yanlara esnetme” hareketi yapar.
2.47.10. Pilates topu ile “vücudu esnetme” hareketi yapar. 
2.47.11. Pilates topu üzerinde “kol-bacak kaldırma” hareketi yapar.
2.47.12. Pilates topu üzerinde “kol kaldırma” hareketi yapar. 
2.47.13. Pilates topu üzerinde “yüzükoyun sırt germesi” hareketi yapar.
2.47.14. Pilates topu üzerinde “yüzükoyun sırtı yukarı kaldırma” hareketi yapar.
2.47.15. Pilates topu ile “basit köprü kurma” hareketi yapar. 
2.47.16. Pilates topu ile “uyluk bükme” hareketi yapar.
2.47.17. Pilates topu ile “yerde yanlara hafifçe dönme” hareketi yapar. 
2.47.18. Pilates topu ile “duvara yaslanarak çömelip-doğrulma (squat)” hareke-

ti yapar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri

A
çı

kl
am

al
ar

Yıllık plan hazırlanırken pilatese ilişkin hedefler 2.46.-2.47. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
2.47. Pilates topu üzerinde yapılacak çalışmalarda öğretmen desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler için farklı uyarlamalar yapılabilir. Yapılacak tüm çalışmalar yumuşak zemin 
üzerinde, öğrencilerin rahat edebilecekleri alanlarda (öğrenciler arası gerekli mesafe korunarak) yapılmalıdır. 



4 4

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları

2.
 H

ar
ek

et
 B

ec
er

ile
ri

 v
e 

St
ra

te
jil

er
i

2.48. Boccenin temel özelliklerini 
söyler.

2.48.1. Bocce sahasını ve alanlarını söyler.
2.48.2. Bocce araç ve gereçlerini söyler. 

2.48.3. Bocce oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

2.49. Bocce ile ilgili çalışmalar yapar. 2.49.1. Duruş çalışmaları yapar.

2.49.2. Top tutuşu çalışmaları yapar. 

2.49.3. Atış çeşitlerini uygular.
2.49.3.1. Yaklaşma atışı yapar. 

2.49.3.1.1. Rakibin topuna doğru yaklaşma atışı yapar. 
2.49.3.1.2. Engel üstü yaklaşma atışı yapar.
2.49.3.1.3. İki top arası yaklaşma atışı yapar.
2.49.3.1.4. Yerden yuvarlayarak yaklaşma atışı yapar.

2.49.3.2. Vurma atışı yapar.
2.49.3.2.1. Direkt vurma atışı yapar.
2.49.3.2.2. Endirekt vurma atışı yapar. 

2.49.4. Farklı atış stillerini (yerden, falsolu, havadan, düz vb.) uygular.

2.49.5. Farklı stratejileri ve taktikleri uygular.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Alıştırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Taktiksel Oyun Yaklaşımı

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi 

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri

2.50. Squashın temel özelliklerini 
söyler.

2.50.1. Squash araç ve gereçlerini söyler.
2.50.2. Squash oyun kurallarını söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
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ar Yıllık plan hazırlanırken bocce spor dalına ilişkin hedefler 2.48.-2.49. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.

2.49. Yapılacak çalışmalar öğretmen kontrolünde olmalıdır. Bocce topları öğretmen kontrolü olmadan kullandırılmamalıdır. Çalışmalarda öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi-
ne göre gerekli uyarlamalar (mesafe, hedef ve topun büyüklüğü) yapılmalıdır.

Yıllık plan hazırlanırken Squasha ilişkin hedefler 2.50.-2.51. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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2.51. Squash ile ilgili çalışmalar yapar. 2.51.1. Raket tutma çalışmaları yapar.
2.51.2. Vuruş tekniklerini yapar.

2.51.2.1. Forehand vuruş tekniğini yapar.
2.51.2.2. Backhand vuruş tekniğini yapar.
2.51.2.3. Dropshoot vuruş tekniğini yapar.
2.51.2.4. Drive vuruş tekniğini yapar.

2.51.3. Squash ile ilgili farklı strateji ve taktikleri uygular.
2.51.4. Rakibe karşı veya eşli oynar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Katılım Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

2.52. Golfün temel özelliklerini söyler. 2.52.1. Golf sahasını ve alanlarını söyler.
2.52.2. Golf oyun kurallarını söyler.
2.52.3. Golf araç ve gereçlerini söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

2.53. Golf ile ilgili çalışmalar yapar. 2.53.1. Golf sopasını tutar. 
2.53.2. Topa vuruş pozisyonu alır. 
2.53.3. Golf topunu zemin üzerine koyar. 
2.53.4. Golf sopası ile salınım hareketi yaparak topa vurur. 
2.53.5. Vurulan topu takip eder.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

2.54. Hemsballın temel özelliklerini 
söyler.

2.54.1. Hemsball oyun kurallarını söyler.
2.54.2. Hemsball araç ve gereçlerini söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
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2.51. Çalışmalarda öğrencilerin hazır bulunuşluk durumlarına göre gerekli uyarlamalar (raketin türü ve büyüklüğü, topun büyüklüğü vb.) yapılmalıdır. Çalışmalarda başlangıçta 
yavaş giden toplar tercih edilirken zamanla daha hızlı giden toplar tercih edilebilir.
Yıllık plan hazırlanırken golfe ilişkin hedefler 2.52.-2.53. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
2.53. Çalışmalarda öğrencilerin seviyelerine uygun ortam ve materyal uyarlamaları (golf sopasının ağırlığı, büyüklüğü, topun büyüklüğü, ağırlığı, kullanılacak alanın fiziki 
yapısı) yapılabilir. Vuruş yapılırken diğer öğrencilerin adil oyuna uygun (sessiz ortam, dikkat dağıtıcı seslerden kaçınma, konsantrasyonu bozacak davranışlar) davranışlar ser-
gilemesine dikkat edilmelidir.
Yıllık plan hazırlanırken hemsballa ilişkin hedefler 2.54.-2.55. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.



4 6

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları

2.
 H

ar
ek

et
 B

ec
er

ile
ri

 v
e 

St
ra

te
jil

er
i

2.55. Hemsball ile ilgili çalışmalar yapar. 2.55.1. Hemsball atış tekniklerini yapar. 
2.55.1.1. Zikzak atış tekniğini yapar.
2.55.1.2. Avuç içi atış tekniğini yapar.
2.55.1.3. Pençe atış tekniğini yapar.
2.55.1.4. Ters bilek atış tekniğini yapar.
2.55.1.5. Alçak atış tekniğini yapar.
2.55.1.6. Kesme atış tekniğini yapar.
2.55.1.7. Ateş topu atış tekniğini yapar
2.55.1.8. Hortum atış tekniğini yapar.
2.55.1.9. Delgeç atış tekniğini yapar.
2.55.1.10. Yakan top atış tekniğini yapar.
2.55.1.11. Ateş topu atış tekniğini yapar.
2.55.1.12. Altınay atış tekniğini yapar.
2.55.1.13. Bilye atış tekniğini yapar.
2.55.1.14. Damla atış tekniğini yapar.
2.55.1.15. Tırnak atış tekniğini yapar.
2.55.1.16. Esnek bilek atış tekniğini yapar.
2.55.1.17. Sert bilek atış tekniğini yapar.
2.55.1.18. Zıpzıp atış tekniğini yapar.
2.55.1.19. Yangeç atış tekniğini yapar.
2.55.1.20. Dalga atış tekniğini yapar.
2.55.1.21. Teke atış tekniğini yapar.
2.55.1.22. Dalkıran atış tekniğini yapar.

2.55.2. Hemsball ile ilgili stratejileri ve taktikleri uygular.
2.55.3. Rakibe karşı oynar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Eşli Çalışma Yöntemi
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi
Akran Öğretim Modeli
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
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2.55. Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak çalışmalarda farklı özelliklerde toplar (sünger, yavaş hareket eden vb.) kullanılabilir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.56. Goalballın temel özel-
liklerini söyler.

2.56.1. Goalball saha ve alan özelliklerini söyler. 
2.56.2. Goalball araç ve gereçlerini söyler.
2.56.3. Goalball oyun kurallarını söyler. 

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi
Araştırma Modeli
Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler

2.57. Goalball ile ilgili 
çalışmalar yapar.

2.57.1. Temel savunma pozisyonunu gösterir. 
2.57.1.1. Bekleme (hazırlık) pozisyonunu gösterir. 
2.57.1.2. İki diz üzerinde kollar önde bank duruşu yapar. 
2.57.1.3. Bank duruşunda tek diz üzerinde sağ veya sol ayağını yana açar. 
2.57.1.4. Ayaklar omuz hizasında açık, kol lar vücudun yanında ayakta durur. 

2.57.2. Savunmada top tuşunu yapar. 
2.57.2.1. Topun geliş yönüne göre yere uzanarak topu bloke eder. 
2.57.2.2. Topun geliş yönüne göre yere eğilerek topu bloke eder. 

2.57.3. Temel şut tekniklerini yapar. 
2.57.3.1. Koşarak dairesel (rotasyon) şut atışı yapar. 
2.57.3.2. Sekerek şut atışı yapar. 
2.57.3.3. Kavisli şut atışı yapar. 
2.57.3.4.Yüksek atış çizgisine yakın yerden şut atışı yapar. 
2.57.3.5. Yan çizgilerden şut atışı yapar. 
2.57.3.6. Değişik bölgelerden rakip alana düz atış yapar. 
2.57.3.7.Topun geldiği yöne çabuk şut atışı yapar. 

2.57.4. Temel pas tekniklerini yapar. 
2.57.4.1. Savunmada yerden pas atışı yapar. 
2.57.4.2. Savunmada havadan pas atışı yapar. 
2.57.4.3. Savunmada göğüs hizasından pas atışı yapar. 

2.57.5. Penaltı atış çalışmaları yapar. 
2.57.5.1. Değişik bölgelerden (1-5 veya 5-1. bölgeden vb.) penaltı atışı yapar. 

2.57.6. Penaltı savunma çalışmaları yapar. 
2.57.6.1. Rakibin atış yerine göre nerede savunma yapması gerektiğini söyler. 
2.57.6.2. Penaltı savunması için uygun olan pozisyonu alır. 

2.57.7. Savunma ve hücuma yönelik çalışmalar yapar.
2.57.8. Öğretmen kontrolünde goalball müsa bakası yapar. 

Gösterip Yaptırma Yöntemi
Komut Yöntemi
Alıştırma Yöntemi
Kendini Denetleme Yöntemi
Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi
Performans Testleri
Gözlem (Çeteleme Araçları)
Derecelendirme Ölçekleri
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2.58. Tekerlekli araçlarla yapı-
lan sporların temel özellikleri-
ni söyler.

2.58.1. Tekerlekli araç ve gereçleri söyler. 

2.58.2. Tekerlekli araçlar (kaykay, paten vb.) ile ilgili sürüş kurallarını söyler.

2.58.3. Güvenli sürüş tekniklerini söyler.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

2.59. Tekerlekli araçlar (kay 
kay, paten vb.) ile ilgili çalış-
malar yapar.

2.59.1. Tekerlekli araç sürüş ekipmanlarını (kask, dizlik, kolluk vb.) giyer. 

2.59.2. Farklı tekerlekli araçlarla sürme becerileri sergiler.
2.59.2.1. Dengesini koruyarak mesafe kat eder. 
2.59.2.2. Tekerlekli araç sürerken hızını ayarlar.
2.59.2.3. Farklı frenleme tekniklerini uygular.
2.59.2.4. Tekerlekli araç sürerken yön değiştirir.
2.59.2.5. Engeller arasında tekerlekli araçları kullanır.

2.59.3. Tekerlekli araç sürme ile ilgili farklı teknik ve stilleri uygular.

2.59.4. Güvenli sürüş tekniklerini kullanarak tekerlekli araçları kullanır.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Alıştırma Yöntemi

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.60. Doğa sporlarının temel 
özelliklerini söyler.

2.60.1. Doğa sporları ve çevre ilişkisini açıklar.

2.60.2. Doğa sporlarına özgü araç ve gereçleri söyler.

2.60.3. Doğa sporlarını ve alanlarını söyler.

2.60.4. Doğa sporları ile ilgili ilkeleri ve güvenlik tedbirlerini söyler. 

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
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Yıllık plan hazırlanırken tekerlekli araçlar ile yapılan sporlara ilişkin hedefler 2.56.-2.59. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlen-
melidir.

2.59. Sınıf mevcudu kadar veya kullanacak öğrenci sayısı kadar sürüş ekipmanlarının temin edilmesi için okul idaresi, okul aile birliği ve öğretmen arasında gerekli iş birliği 
yapılarak tedbirler alınmalıdır. Okul içerisinde öğrencilerin tekerlekli araç sürecekleri bir alan yoksa okul idaresi ile iş birliği yapılarak uygun bir alan oluşturulmalıdır.

Yıllık plan hazırlanırken doğa sporlarına ilişkin hedefler 2.58.-2.59. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.61. Doğa sporları ile ilgili 
çalışmalar yapar.

2.61.1. İlgili doğa sporuna yönelik hazırlık yapar.
2.61.1.1. İlgili doğa sporuna uygun giyinir.
2.61.1.2. İlgi doğa sporuna ilişkin araç ve gereçleri kontrol eder.

2.61.2. İlgili doğa sporuna ilişkin ekipmanları kullanır.

2.61.3. Tırmanış ve iniş tekniklerini uygular.

2.61.4. Yön bulma çalışmaları yapar.

2.61.5. Doğa sporları ile ilgili etkinliklere katılır.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Gözlem (Çeteleme Araçları)

2.62. Kış sporlarının temel 
özelliklerini söyler.

2.62.1. Kış sporlarını ve alanlarını söyler.

2.62.2. Kış sporlarına özgü araç ve gereçleri söyler. 

2.62.3. Kış sporları ile ilgili ilkeleri ve güvenlik tedbirlerini söyler. 

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

2.63. Kış sporları ile ilgili ça-
lışmalar yapar.

2.63.1. İlgili kış sporuna yönelik hazırlık yapar.
2.63.1.1. İlgili kış sporuna uygun giyinir.
2.63.1.2. İlgili kış sporuna ilişkin araç ve gereçleri kontrol eder.
2.63.1.3. Kış sporu yapılan alanlardaki yönergelere uyar.

2.63.2. İlgili kış sporuna ilişkin ekipmanları kullanır.

2.63.3. Kış sporları ile ilgili etkinliklere katılır.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

Doğrudan Öğretim Modeli

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

A
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2.61. Doğa sporları ile ilgili tüm çalışmalar öğretmen kontrolü altında yapılmalıdır. Kullanılacak ekipmanların kontrolü ve alınan güvenlik önlemleri her öğrenci için öğretmen 
tarafından kontrol edilmelidir. Okul imkânları dâhilinde sportif tırmanış duvarı bulunan okullarda tırmanış duvarı ders saatleri dışında belirli bir programlamanın haricinde 
bağımsız olarak öğrencilerce kullanılmamalıdır. Sportif tırmanışlarda öğrencilerce lider tırmanışı tercih edilmemelidir. Diğer tüm yürüyüş ve tırmanış uygulamalarında güven-
lik, ilk yardım ve sağlık önlemleri alınmalı ve okul idaresiyle iş birliği yapılmalıdır.

Yıllık plan hazırlanırken kış sporlarına ilişkin hedefler 2.60.-2.62. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir.

2.62. Kış sporları ile ilgili tüm çalışmalar öğretmen kontrolü altında yapılmalıdır. Okul dışı tüm kış sporu faaliyetlerinde öğretmen güvenlik, ilk yardım ve sağlık önlemlerini 
almalı ve okul idaresiyle iş birliği yapmalıdır.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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2.64. Uzak Doğu sporlarının te-
mel özelliklerini söyler.

2.64.1. Uzak Doğu spor dallarını söyler.
2.64.2. Uzak Doğu sporlarına ait araç ve gereçleri söyler. 
2.64.3. Uzak Doğu sporlarının kurallarını söyler.

Soru Cevap

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

2.65. Uzak Doğu sporlarıyla ilgili 
çalışmalar yapar.

2.65.1. Uzak Doğu sporlarına uygun giyinir.
2.65.2. Uzak Doğu sporlarına özgü selamlama yapar.
2.65.3. Temel teknik çalışmaları yapar.
2.65.4. Savunma ve hücum teknik çalışmaları yapar.
2.65.5. Kombine vuruş teknikleri yapar.
2.65.6. Strateji ve taktiklerini rakibe karşı uygular.
2.65.7. Poomse, Kata vb. çalışmalar yapar.
2.65.8. Öğretmen kontrolünde müsabaka çalışmaları yapar.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Kontrol Listesi

Performans Testleri

Gözlem (Çeteleme Araçları)

Derecelendirme Ölçekleri

2.66. Eğitsel oyunlara özgü strateji 
ve taktikleri sergiler.

2.66.1. Eğitsel oyunlarda basit strateji ve taktikleri uygular.
2.66.2. Bireysel oyunlarda kendine özgü taktiksel beceriler sergiler.
2.66.3. Eşli oyunlarda kendilerine özgü taktiksel beceriler sergiler.
2.66.4. Takım olarak oynanan oyunlarda oyunlara özgü taktiksel beceri 

sergiler.

Anlatım Yöntemi

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Eşli Çalışma Yöntemi

Problem Çözme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları
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ar

Yıllık plan hazırlanırken Uzak Doğu sporlarına ilişkin hedefler 2.64.-2.65. planda gösterilmeli ve uygulamalarda iki hedef birbiriyle harmanlanarak dersler işlenmelidir. Uygula-
mada dikkat edilecek hususlarda yer alan üçüncü maddeye uygun biçimde dersler planlanmalıdır.

2.65. Çalışmalar öğrencilerin karşılıklı olarak teknikleri birbirlerine uygulaması şeklinde yapılmayıp öğretmen kontrolünde, uygun araç-gereçler (yastık eldiven, kum torbası, 
raket ellik, koruyucu eldiven, antrenman mankeni (haşado) vb.) kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Çalışmaların yapılacağı zeminin yumuşak olmasına dikkat edilmelidir.

Hedef davranış 2.65.8 için yapılacak çalışmalarda öğrencilerin seviyelerine uygun teknikler kullanılmalı ve öğrenciye koruyucu malzemeler giydirilerek yapılmasına dikkat edil-
melidir. Çalışmalarda uygulanan tekniklerin okul içi ya da okul dışında uygulamaması konusunda öğrencilere uyarılarda bulunulmalıdır.
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Öğrenme Alanı 3. SPOR VE SAĞLIKLI HAYAT BECERİLERİ

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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3.1. Hayat boyu spora katılım 
alışkanlığı kazanır.

3.1.1. Hayat boyu sporun önemini söyler.
3.1.2. Serbest zamanlarında yakın çevresindeki spor yapabileceği alanları 

söyler.
3.1.3. Serbest zamanlarında kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sportif 

etkinliği planlar.
3.1.4. Serbest zamanlarda okul içi ve okul dışı fiziksel etkinliklere katılır.
3.1.5. Serbest zamanlarda spor etkinliklerine izleyici olarak katılır. 
3.1.6. Fiziksel etkinlikler yolu ile eğlenir.
3.1.7. Fiziksel etkinlikler yolu ile zindeliğini geliştirir.
3.1.8. Fiziksel etkinlikler ile öğrenmiş olduğu becerileri hayat boyu sergile-

mesi gerektiğinin farkına varır.
3.1.9. Serbest zamanlarında yakınları ile spor etkinliklerine katılır.

Anlatım Yöntemi

Soru-Cevap Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

İlgi ve Tutum Ölçekleri

3.2. Fiziksel ve sportif etkinlik 
ortamlarında güvenli davra-
nışlar sergiler.

3.2.1. Fiziksel ve sportif etkinlik ortamlarını izin alarak terk eder.
3.2.2. Fiziksel ve sportif etkinlik ortamlarının kurallarına uyarak hareket 

eder.
3.2.3. Spor etkinliği yaparken kendisi ve başkalarının güvenliğini tehlikeye 

atacak hareketlerden kaçınır.
3.2.4. Spor yaparken duygularını uygun davranışlarla sergiler.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları
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ar

3.1. Haftalık ders çizelgelerinde tanımlanmış olan Beden Eğitimi ders saatleri dışında öğrencilerin sportif etkinliklere katılabilecekleri serbest zamanları bulunmaktadır. Bu 
zaman dilimlerinde öğrencilerin aktif olarak spor faaliyetlerine katılımlarının sağlanması için projeler yapılmalıdır. Ayrıca okul çevresindeki kamu kurum ve kuruluşları ile spor 
kulüplerinin faaliyetlerine öğrencilerin katılabilmeleri için velileri ile iş birliği yapılmalıdır. Okulun fiziki yapısı öğrencilerin hayat boyu spora katılım alışkanlığı açısından okul 
idaresi ve okul aile birliğinin de katılımıyla gözden geçirilmeli ve teneffüs/okul ders saatleri dışında da bu alanlardan öğrencilerin faydalanması sağlanmalıdır.

3.2. Öğrencilere çevresinde ve okul içerisinde fiziksel ve sportif etkinliklerin yapıldığı ortamların uygunluğunu gözlemlemeleri istenilerek farkındalıkları artırılabilir. Derslerden 
önce etkinlik alanları öğrencilere tanıtılmalıdır. Alanın kullanımına ilişkin uyarılar öğrencilerin katkılarıyla oluşturulmalıdır.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları
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3.3. Fiziksel ve sportif et-
kinlikleri uygun ortamlarda 
yapar.

3.3.1. Spor yapacağı ortamı kontrol eder.
3.3.2. Spor yapacağı ortamı güvenli hâle getirir.
3.3.3. Hava şartlarının uygun olduğu ortamlarda spor yapar.
3.3.4. Uygun zeminlerde spor yapar.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

3.4. Kişisel bakım ve temizliği-
ni yapar. 

3.4.1. Spor etkinliklerine temiz kıyafet ile katılır.

3.4.2. Kişisel bakım için spor çantasında bulundurduğu malzemeleri (sa-
bun, havlu, yedek kıyafet vb.) ihtiyaçlarına göre kullanır.

3.4.3. Spor etkinliklerinden sonra elini yüzünü yıkar.

3.4.4. Spor etkinliklerinden sonra kıyafetlerini değiştirir.

Doğrudan Öğretim Modeli

Soru-Cevap Yöntemi

Araştırma Modeli

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Gözlem Formları

3.5. Spor etkinliklerine uygun 
kıyafet ile katılır.

3.5.1. Spor kıyafetlerini belirlenen yerde ve zamanında giyer.
3.5.2. Hava şartlarına ve spor dalına uygun kıyafetler giyer.
3.5.3. Spor dalına uygun spor ayakkabısı giyer.

Doğrudan Öğretim Modeli

Soru-Cevap Yöntemi

Araştırma Modeli

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

3.6. Sağlıklı ve düzenli beslen-
me ile spor arasındaki ilişkiyi 
söyler.

3.6.1. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemini söyler.
3.6.2. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin sportif performansa katkılarını söyler.
3.6.3. Besin gruplarını ve bunların spor dalları ile olan ilişkisini açıklar.
3.6.4. Spor etkinliklerinde hangi besinleri ne zaman ve ne kadar tüketmesi 

gerektiğini söyler.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
çı

kl
am

al
ar

3.3. Öğrenciler ders sürecinde öğretmenin verdiği talimatlara uygun davranmalı, güvenlik kurallarının farkında olmalıdır. Özellikle sert zeminlerde uzun süre spor yapılmasının 
ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği göz önüne alınmalıdır. Derslerin okulun yumuşak zemin alanlarında yapılmasına dikkat edilmelidir.
3.4. Öğrencilerin kişisel spor çantalarının olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerin okula gelirken getirmeleri istenilen kişisel bakım malzemeleri için hatırlatıcı çizelgelerden 
yararlanılabilir.
3.6. Öğrencilerden gün içinde tükettiği besinlerin listesini tutmaları istenir. Bu besinlerin karbonhidrat-yağ-protein-vitamin-mineral-su ve benzeri özellikleri açıklanarak 
sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalık kazanmaları sağlanabilir.
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Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları

3.
 S

po
r v

e 
Sa

ğl
ık

lı 
H

ay
at

 B
ec

er
ile

ri

3.7. Sağlıkla ilgili fiziksel uy-
gunluk kavramlarının sporla 
ilişkisini söyler. 

3.7.1. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk kavramlarını söyler.

3.7.2. Vücut kompozisyonu değerlerini ilgililer ile takip eder. 

3.7.3. Fiziksel uygunluk kavramlarının sporla ilişkisini anlatan pano hazırlar.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

3.8. Fiziksel ve sportif etkin-
liklerde sağlığını korumaya 
özen gösterir.

3.8.1. Spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapar.

3.8.2. Fiziksel ve sportif etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında yeterli sıvı 
tüketimine özen gösterir.

3.8.3. Spordan sonra düşük tempolu koşar.

3.8.4. Spor dalına uygun sağlığını koruyucu araç gereçleri kullanır.

3.8.5. Spordan sonra soğuma hareketleri yapar.

3.8.6. Spor dalına özgü etkinliklerde uygun aralıklarla dinlenmeye dikkat 
eder.

3.8.7. Düzenli uykunun spor performansına etkilerini söyler.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Komut Yöntemi

Araştırma Modeli

Kendini Denetleme Yöntemi

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

3.9. Temel ilk yardımda ya-
pılması gereken davranışları 
söyler.

3.9.1. Temel ilk yardıma ihtiyacı olan kişinin durumunu değerlendirir.

3.9.2. Temel ilk yardıma ihtiyacı olan kişiyi rahatlatacak davranışlar sergiler.

3.9.3. Temel ilk yardıma ihtiyacı olan kişiye yardımcı olacak kişi ya da ku-
rumlara haber verir.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

A
çı

kl
am

al
ar 3.7. Fiziksel uygunluk karnesi verilerinden yararlanılmalıdır.

3.8. Tüm derslerde ısınma-soğuma hareketlerinin ders içeriğine uygun olacak şekilde yaptırılmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerin bu konuda alışkanlık kazanmaları için 
gerekli tedbirler alınmalıdır.

3.9. Okulun uygun yerlerine ilk yardım ile ilgili yönergeler hazırlanmalıdır.



5 4

Öğrenme Alanı 4. MİLLÎ DEĞERLERİMİZ VE SPOR KÜLTÜRÜ

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları

4.
 M

ill
î D

eğ
er

le
ri

m
iz

 v
e 

Sp
or

 K
ül

tü
rü

4.1. Okul içi ve okul dışı tö-
ren ve kutlamaların önemini 
söyler. 

4.1.1. Tören ve kutlamalarda etkinliklerin önemini söyler.
4.1.2. Tören ve kutlamalarda kurallara uyar.
4.1.3. Tören ve kutlamalarda görev alır.
4.1.4. Tören ve kutlamalarda sorumluluklarını yerine getirir. 
4.1.5. Tören ve kutlamalara uygun kıyafetlerle katılır.

Anlatım Yöntemi
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

İşbirlikli Öğrenme

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

4.2. Atatürk’ün spora ve spor-
cuya verdiği önemi söyler.

4.2.1. Atatürk’ün spor ile ilgili sözlerini söyler. 
4.2.2. Atatürk’ün ilgilendiği spor dallarını söyler.
4.2.3. Atatürk ve spor ile ilgili pano hazırlamaya yardım eder.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler
Gözlem Formları

4.3. Günümüz ve tarihimiz-
deki örnek sporcularımızı 
(olimpik/paralimpik/özel 
sporcular) söyler.

4.3.1. Spor tarihimize katkıda bulunmuş sporcularımızı söyler.
4.3.2. Ulusal/uluslararası spor organizasyonlarında başarı elde etmiş spor-

cularımızı söyler.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme
Bilgi Testi
Kısa Cevaplı Testler
Gözlem Formları

4.4. Spor ahlakının önemini 
söyler. 

4.4.1. Sporda adil oyun/centilmenlik kavramını açıklar.
4.4.2. Spor ortamlarında adil oyun davranışları sergiler.
4.4.3. Yapmış olduğu spor dalının kurallarına uyar.
4.4.4. Spor ortamlarında haksız rekabet oluşturacak davranışları söyler.
4.4.5. Spor ortamlarında sergilediği ahlaki davranışları farklı ortamlarda 

sürdürür.

Soru-Cevap Yöntemi
Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

A
çı

kl
am

al
ar

4.1. Kalabalık ve gürültülü ortamlarda bulunmak bazı öğrencilerde utanma, sıkılma, etkinliğe katılmaktan kaçınma vb. davranışlar görülmesine sebep olabilir. Bu öğrencilerin 
tören ve kutlamalara katılımı için etkinlik öncesinde okul rehber öğretmeni ve veliler ile iş birliği yapılmalıdır. Bu öğrencilere başlangıçta anma, tören ve kutlamalarda pasif 
olarak görev verilebilir. İlerleyen zamanda öğrencinin düzeyine uygun görev ve sorumluluklar verilerek aktif katılımı sağlanmalıdır.
4.2. Atatürk’ü Anma Koşusu vb. sportif etkinlikler okul imkânları dâhilinde organize edilebilir.
4.3. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği yapılarak örnek sporcuların katıldığı panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenlenebilir.
4.4. Öğrencilerin özellikle sportif bir müsabakayı kazandığında veya kaybettiğinde rakibini tebrik etme davranışını geliştirmek üzere öğrencilere sporda adil oyun/centilmenlik 
(fairplay) temalı materyaller veya yazılı dokümanlar hazırlatılabilir. Bu materyallerin veya yazılı dokümanların okulda sergilenmesi sağlanabilir.
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Öğrenme Alanı 5. SPOR ORGANİZASYONLARI

Hedef Hedef Davranışlar Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme 
Yöntem ve Araçları

5.
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r O
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nl
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5.1. Okulundaki sportif faali-
yetleri söyler.

5.1.1. Okul içinde yapılan spor organizasyonlarına katılır.
5.1.2. Okul takımı/spor kulübü faaliyetlerine katılır.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

5.2. Yakın çevresindeki sportif 
faaliyetleri söyler.

5.2.1. Yakın çevresindeki sportif faaliyetleri araştırır.
5.2.2. Velisinin desteği ile yakın çevresindeki sportif faaliyetlere katılır.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Gözlem Formları

5.3. Ulusal/uluslararası spor 
organizasyonlarını takip eder.

5.3.1. Ulusal/uluslararası spor kuruluşlarını ve organizasyonlarını söyler.
5.3.2. Ulusal/uluslararası spor organizasyonlarını medya aygıtlarından 

seyreder.

Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Araştırma Modeli

Yanlışsız Öğretim

Sözel Değerlendirme

Bilgi Testi

Kısa Cevaplı Testler

A
çı

kl
am

al
ar

5.1. Spor organizasyonlarındaki görevlilerin rolleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Okul içerisinde yapılacak olan organizasyon faaliyetlerinde öğrencilere ek görevler 
verilerek öğrencilerin organizasyona dâhil edilmesi sağlanmalıdır.

5.2. Sportif yeteneği olan öğrencilerin velileri ile iş birliği yapılarak öğrenciler yakın çevredeki sportif faaliyetlere yönlendirilmelidir. Sportif faaliyetlere katılımın öğrenci açı-
sından önemi veliye ve öğrenciye anlatılmalı ve rehberlik edilmelidir.

5.3. Ders uygulamalarında özellikle paralimpik ve özel sporcuların katıldıkları ulusal ve uluslararası kuruluş ve organizasyonların faaliyetlerinin takip edilmesi sağlanmalıdır. 
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DERS PLANI ÖRNEKLERİ
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ÖRNEK ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİ

DERS PLANI ÖRNEKLERİ

DERS PLANI ÖRNEĞİ - 1

BÖLÜM-1

Dersin Adı Beden Eğitimi 

Öğrenme Alanı 1. Beden ve Hareket Farkındalığı

Hedef 1.4. Çeşitli etkinlikler yolu ile beden ve hareket farkındalığını geliştirir.

Hedef Davranışlar
1.4.1.Bedenin bölümlerini gösteren oyunlar oynar.
1.4.2. Beden ve hareket farkındalığını geliştirmek için yapılandırılmış eğitsel etkinliklere katılır.
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BÖLÜM-2

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru-Cevap Yöntemi, Doğrudan Öğretim Yöntemi, Eşli Çalışma Yöntemi

Öğretim Araç-Gereçleri Balon, vücut kartları, sağ ayağı üzerinde durmuş ve sol elini havaya kaldırmış çocuk resmi gibi çeşitli vücut şekillerini gösteren resimler,  gözlem 
formu

Öğretime Hazırlık
Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye 
hazır mı? Ön koşul becerilere 
sahip mi?

Etkinliğe geçilmeden önce, öğrencilerin gerçekleştirilecek olan etkinliğe yönelik hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla öğrencilere ba-
sit düzeyde, vücut bölümleri ile ilgili sorular yöneltilir. Bu bölümde öğrencinin ön koşul becerilere sahip olup olmadığını ölçmek için performans 
alımı yapılır. Örneğin öğrenciye "Kolunu göster." veya "Sağ ayağını göster." denebilir. Öğrencilerden gelen cevaplar neticesinde istenilen dönütler 
sağlanmışsa öğretim süreci başlatılır. Ancak grup içerisinde konunun öğrenilebilmesi için gerekli olan ön öğrenmelere sahip olmayan öğrencilere 
yönelik bireysel öğretim yapılarak eksiklikler giderilmelidir. 

Ortam Düzenleme Öğretim etkinlikleri sınıf içerisinde veya spor salonunda/okul bahçesinde gerçekleştirilir. Ders esnasında kullanılacak etkinlik çizelgesi, somut 
pekiştireçler, materyaller kontrol edilir. Eğer etkinlik sınıf içerisinde yapılacaksa sınıf etkinliğe uygun hâle getirilir. Var olan eksiklikler giderilir.

Dikkat Çekme Etkinlikte kullanılacak vücut kartları ders öncesinde etkinlik alanına yerleştirilir. Öğrenciler alana geldiklerinde birer kartı alandan alarak öğret-
mene getirmeleri ve bu esnada etkinlik kartını incelemeleri istenir. Kartı getiren öğrenciye kartta ne olduğu sorulur. 

Güdüleme

Öğrencilere “Çoğunlukla kollarımızı kullanarak yaptığımız spor dalları nelerdir? Çoğunlukla ayaklarımızı kullanarak yaptığımız spor dalları ne-
lerdir? Vücudumuzun tamamını kullanarak yaptığımız spor dalları nelerdir?” vb. sorular sorulur. Ardından öğrencilere vücut bölümlerini ve bu 
vücut bölümleri ile ilgili hangi spor dallarının yapılabileceği söylenerek amaca yönelik güdülenmeleri sağlanır. Çocuklar vücudumuzun bölümle-
rini öğrendiğimizde bu vücut bölümleri ile ilgili spor dallarını da öğrenmiş olacaksınız diye güdüleme yapılır. 

Gözden Geçirme ve Derse 
Geçiş

Öğrenciler etkinlik yapılacak alana getirilir. Etkinliğe uygun ısınma hareketleri yaptırılır. Ardından öğrenciler öğretmeni rahatça görüp duyabi-
lecekleri şekilde sıra olur. Etkinlik alanında nasıl bir işleyişin olacağı öğrencilere hatırlatılır. Güvenlik uyarıları yapılır. Ardından ders etkinliğine 
geçiş yapılır. 
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BÖLÜM-3

Uygulama

1. Aşama
Öğrenciler U düzeni şeklinde dizilir. Ardından öğrencilerin beden farkındalığının ne düzeyde olduğunu anlayabilmek adına bu aşamada sırasıyla 3 etkinlik yapılır. 
Öğrenciler öğretmeni görecek şekilde U şeklinde sıra alırlar. Öğretmen öğrencilere "Boynunuzu gösterin". der. Öğrenciler boyunlarını gösterirse doğru gösteren öğ-
rencileri adını söyleyerek pekiştirir. Boynunu gösteremeyen öğrencinin yanına giderek "Boynunu göster." der. Öğrenci doğru gösterirse "Harikasın, doğru gösterdin. 
Bu senin boynun." der. Tüm öğrencilere vücutlarının diğer bölümlerini sorar. Doğru gösterdiklerinde betimleyerek pekiştirir. Yanlış gösterdiklerinde model olur ve 
sunumu tekrar eder. Tüm bölümler aynı şekilde işlenir. Daha sonra vücut bölümlerinin hareket ettirmelerini istediği hedef davranışa geçer. Öğretmen, "Sağ elinizi 
sallayın." der. Sağ elini sallayan öğrencileri betimleyerek "Aferin, sağ elinizi salladınız." der. Sağ elini sallamayan ve tepki vermeyen öğrencinin yanına gider ve "Bak, 
ben sağ elimi sallıyorum." der. "Hadi şimdi sen de sağ elini salla." diyerek öğrencinin elini sağlamasını ister. Öğrenci sağ elini sallarsa pekiştirir. Tüm öğrenciler doğru 
tepkiyi verene kadar sunum tekrar edilir.
"Sol ayağınızla zıplayın.
Sağ ayak parmaklarınızı sallayın.
Sağ elinizin başparmağını sallayın.
Sol dirseğinizi sola doğru kaydırın." vb. hedefler için de aynı şekilde sunum yapılır. Doğru tepkiler kayıt çizelgesine işaretlenir.

Etkinlik 1 
Öğrencilerin gözlerini kapatmaları ve verilen komutla birlikte vücut bölümlerini göstermeleri istenir. 

• Bacak • Ayak • Parmak 

• El • Kol • Burun 

• Boyun • Karın • Dirsek 

• Göz • Diz • Omuz

Etkinlik 2 
Öğrencilerden verilen komutlara uygun biçimde vücut bölümlerini hareket ettirmeleri istenir.

"Sağ elinizi sallayın.
Sol ayağınızla zıplayın.
Sağ ayak parmaklarınızı sallayın.
Sağ elinizin başparmağınızı sallayın.
Sol dirseğinizi sola doğru kaydırın." vb.
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Uygulama

Etkinlik 3 
Öğretmen öğrencilerin belirlenen bir vücut uzvuna bir ucunda balon olan ipi bağlar. Ardından öğrencilerin verilen komutla birlikte balonu söylenen yöne doğru sal-
laması istenir.
(Sınıf mevcudu ve düzeyi göz önünde bulundurularak aynı anda tüm sınıfın yapması da istenilebilir.) 

“-Balonu ileri doğru salla.
-Balonu geriye doğru salla.
-Balonu 3 defa geriye doğru ardından ileri doğru salla.
-Balonu önce sağa sonra sola doğru salla vb.”

Etkinlik 4
Etkinlik alanında basketbol potasına bir çember asılır. Öğrenciler vücut parçalarını kullanarak belirlenmiş alanda yürüyerek balonu yere düşürmeden çemberin içinden 
geçirmeye çalışır. Balonu çemberden geçiren öğrenci sınıfça alkışlanır.

2. Aşama
Bu aşamada sırasıyla 2 etkinlik yaptırılır.

Etkinlik 1
Öğretmen öğrencilerden geniş kolda sıra olmalarını ister. Öğretmen vücut kartlarında (şekil 1.) yer alan şekilleri önce kendisi yaparak öğrencilere gösterir. Sonrasında 
öğrencilerden gösterdiği şekli yapmasını ister.

Etkinlik 2 
Öğretmen öğrencileri ikişerli gruplara ayırır. Her bir gruba belli bir sayıda vücut kartı verir. Eşlerden biri verilen kartı arkadaşına gösterir ve ölçüte göre eşine dönüt 
verir. Diğer eş ise gösterilen kartta yer alan vücut hareketini yapmaya çalışır. Bu süreçte öğretmen öğrencilerin arasında dolaşarak uyarılarda bulunur. Ardından öğret-
menin komutu ile eşler yer değiştirir. 
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Uygulama

Çalışmalar bitince, konu hakkında genel bir değerlendirme yapılır.

Şekil 1.Vücut kartları

Genelleme 
ve İzleme

Ders içi etkinlikler tamamlandıktan sonra öğrencilerle birlikte vücut farkındalığı hakkında tartışılır. Ardından öğrencilerden okul dışında yaptıkları basit veya karma-
şık düzeydeki etkinliklerde ağırlıklı olarak kullandıkları vücut bölümlerini, ekte yer alan kullandığı vücut bölümlerini değerlendirme formuna işaretlemeleri istenir.
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BÖLÜM-4

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin öğretim sonunda hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiği kayıt altına alınır. Hedef davranışları öğrenciler öğretmenden bağımsız 
olarak yapabilene kadar sonraki ders saatlerinde denemeyi sürdürürler.

Hedef/Hedef Davranış Öğrenci 1 Öğrenci 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4

1. Beden ve hareket farkındalığını geliştirmek için oyun oynar.
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1.a. Komuta uygun hareket eder.

1.b. Vücut bölümlerini gösterir.

2. Beden ve hareket farkındalığını geliştirmek için yapılandırıl-
mış eğitsel etkinliklere katılır.

2.a. Balonu çemberin içinden geçirir.

2.b. Balonu istenen yöne doğru sallar.

2.c. Vücut kartlarında yer alan resimleri doğru şekilde taklit eder. 

2.d. Eşli çalışmada eşinin hareketlerini doğru şekilde değerlendirir. 

Veliye Yönelik Öneriler
Öğretmen, öğrencilere evde ailesiyle yapmaları için şekil 1’deki vücut kartlarından verir. Öğrencilerden ailelerinin hangi hareketleri neden yapmakta 
zorlandıklarını tartışmaları istenir. Ayrıca velilere evde yapılacak olan etkinliklerde uygun ortamın sağlanmasının çocuklarda beden farkındalığını 
geliştirmedeki öneminden bahseden bir metin gönderilir.

Açıklamalar/Dikkat 
Edilecek Hususlar

Etkinliklerde öğrenci düzeyleri arasında belirgin farklılık olması durumunda etkinlikler zorluk derecesine göre ayrılabilir ve öğrencilerin yapabilecek-
lerini düşündükleri etkinliklere katılım göstermesi sağlanabilir.

Dersin İşlenişine Yönelik 
Öğretmen Görüşleri
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Vücut Bölümlerini Değerlendirme Formu

Öğrenci/Vücut Bölümleri Becerisi Baş Kol Bacak Ayak Parmak Omuz … ….

Ali X X

Ayşe X X

Mehmet X

…. X

…. X X X

…. X X

…. X

….

….

….

….

….

….

….
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DERS PLANI ÖRNEĞİ - 2

BÖLÜM-1

Dersin Adı Beden Eğitimi

Öğrenme Alanı 2. Hareket Becerileri ve Stratejileri

Hedef
2.28. Masa tenisinin temel özelliklerini söyler. 
2.29. Masa tenisi ile ilgili çalışmalar yapar.

Hedef Davranışlar

2.28.1. Masa tenisi araç ve gereçlerini söyler.
2.28.2. Masa tenisi oyununun kurallarını söyler.
2.29.1. Masa tenisi temel duruş pozisyonunu gösterir.
2.29.2. Temel vuruş tekniklerini yapar. 

BÖLÜM-2

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri Doğrudan Öğretim Modeli, Soru-Cevap

Öğretim Araç-Gereçleri Masa tenisi raketi, masa tenisi topu, masa tenisi masası, masa tenisi filesi

Öğretime Hazırlık
Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye 
hazır mı? Ön koşul becerilere 
sahip mi?

Masa tenisini tanıtan ve masa tenisinde kullanılan araç-gereçler akıllı tahtada gösterilir. Görselde gösterilen araç ve gereçlerin hangi spora ait olduğu 
sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplara göre masa tenisi ile ilgili bilgiye sahip olup olmadıkları ölçülür. Daha sonra masa tenisi masasının üzerine 
raketler yerleştirilir. Öğrencilerden birer raket alıp tutmaları istenir. Bu sırada öğretmen öğrencilerin raket tutarken hangi eli kullandığını belirler. 
Masa tenisi ile ilgili yeterli bilgisi olmayan ve raket tutuş becerileri yetersiz olan öğrencileri performans belirleme formuna işaretler.

Ortam Düzenleme Öğretimde kullanılacak araç ve gereçler önceden hazırlanır. Okuldaki masa tenisi masası sayısına göre grup sayıları önceden belirlenmelidir.

Dikkat Çekme
Öğretmen etkinlik alanında bulunan masa tenisi masasının üzerine 15 veya 20 adet topu atar. Öğrencilerden etrafa dağılan topları toplayarak ko-
vaya atmalarını ister. Ardından bu topların masa tenisinde kullanıldığını açıklayarak masa tenisi raketi ve toplarının (renk, ağırlık vb.) özelliklerini 
açıklar. Daha sonra öğrencilerin her birine masa tenisi raketi ve topu dağıtarak incelemelerini ister. 
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Güdüleme
Masa tenisi öğrenmenin kolay olduğu ve okullarda, parklarda, bazı alışveriş merkezlerinde bile masa tenisinin yaygın bir şekilde oynandığı belirtilir. 
Öğrencilerin arkadaşlarıyla ve aileleri ile masa tenisi oynayabilecekleri vurgulanır. Belirli becerileri kazandıktan sonra okullar arası müsabakalarda 
masa tenisi sporcusu olabilecekleri açıklanır.

Gözden Geçirme ve Derse 
Geçiş

Öğrencilerin raket tuttukları eli havaya kaldırmaları istenir. Yanlış elini gösteren öğrenciye gerekli açıklamalar yapılır. Öğrencilere masa tenisi oyunu 
ile ilgili sorular sorulur. Yanlış cevaplar var ise gerekli düzenlemeler yapılarak spor dalına özgü ısınma hareketleri yaptırılır. Öğretmen derste uyul-
ması gereken kuralları vurgulayarak öğrencilerin masa tenisi etrafında toplanmasını ister.

BÖLÜM-3

Uygulama

Öğretmen önce raketin nasıl tutulması gerektiğini ve tutuş pozisyonunu gösterir. Öğretmen “Çocuklar bugün masa tenisi oynayacağız.” diyerek derse başlar. 
Daha önceden alınan performans çizelgesi doğrultusunda öğrencilere “Raketi tutun.” der. Öğrenciler doğru tutuş gösterirse isimlerini söyleyerek “Evet raketi 
.......... gibi tutarız.” der. Raketi tutamayan veya yanlış tutan öğrencinin yanına giderek performansına göre fiziksel yardımda bulunarak veya model olarak “Bak 
ben raketi doğru şekilde tututum. Şimdi sen de raketi benim gibi tut.” der. Öğrenci raketi kuralına uygun tutana kadar ipuçları vererek öğretim yapar. Tüm 
öğrenciler raketi kuralına göre tutana kadar öğretim devam eder. Doğru tutanları “Harikasın, raketi doğru şeklinde tutun.” diyerek pekiştirir. Bundan sonra 
çalışma iki basamakta gerçekleştirilir. Birinci basamakta balon kullanılır. İkinci basamakta belirli bir beceri kazanan öğrencilerin sırayla masa tenisi topuna 
geçişi sağlanarak çalışma devam ettirilir.

-Birinci Basamak: Öğrencilerden balonlarını raket üzerine koyarak temel tutuş pozisyonunda balonu düşürmeden dengede tutmaları istenir. Hareket birkaç kez 
tekrar edildikten sonra belirli bir mesafede balonu düşürmeden raket üzerinde taşımaları istenir. Yeterli beceriye ulaşan öğrencilerden balonu serbest şekilde 
raketle sektirmeleri istenir. Ardından öğrenciler raketle balonu sektirerek mesafe kat ederler. Yeterli beceriye ulaşan öğrenciler ikinci basamağa geçer. 

-İkinci Basamak: Öğretmen raketle tutuş hedefini kazandırdıktan sonra topu raket üzerinde tutma becerisine geçer. Öğrencilere “Topu raketin üzerine koy.” der. 
Topu raketin üzerine koyup belli bir süre tutan öğrenciyi pekiştirir. Tutamayan öğrenci için performansına uygun olarak fiziksel yardım bulunarak veya model 
olarak “Bak ben topu raketin üzerine koydum ve bekliyorum.” diyerek sunum yapar. Tekrar öğrenciye yapmasını söyler. Öğrenciler raketin üzerinde belli bir 
süre topu taşıdıklarında pekiştirme yapar. Öğrenciler amacı gerçekleştirene kadar sunumu tekrar eder.
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Uygulama

Etkinlik 1
Öğrencilerin serbest hareket edebilecekleri bir alan belirlemeleri istenir. Yerlerini alan öğrencilere etkinliğin içeriği anlatılır. Top sektirme etkinliğinde en çok 
top sektiren öğrencinin kazanacağı öğrencilere söylenir. En çok topu sektiren öğrenci sınıf tarafından alkışlanır.
Öğretmen daha sonra öğrencilerin öğretmeni rahat görebileceği bir yerde tek sıra olmalarını ister. Öğrencilere temel vuruş tekniklerinden el önü (forehand) vuruş 
tekniğini anlatır. Temel duruş pozisyonunda beklemeyi ve el önü (forehand) vuruş tekniği ile topa vurmayı uygulamalı olarak gösterir. Öğretmen öğrencilere 
sırayla masaya gelmelerini ve atılan balona temel duruş pozisyonunda bekleyerek el önü (forehand) vuruş yapmalarını ister. Sırada bekleyen öğrenciler vuruş 
yapan arkadaşlarının hareketini senkronize biçimde, balon olmadan tekrar ederler. 

Etkinlik 2
Öğretmen öğrencileri mevcut masa sayılarına göre gruplara ayırır. Ayrılan gruplar eşit şekilde masanın her iki tarafına geçer. Öğretmen balonla el önü (forehand) 
tekniği kullanılarak yapılacak olan etkinliğin içeriğini anlatır. Öğrencilere her oyuncunun bir kez vurma hakkı olduğu ve balona vuruş yapan öğrencinin grubun 
en arkasına geçmesi gerektiği söylenir. Bu şekilde dönüşümlü olarak gruplar el önü tekniği ile karşılıklı olarak oynarlar. Çalışma yeterli sürede yapıldıktan sonra 
bölüm tamamlanır. Daha sonra masa tenisi topu ile çalışmayı devam ettirmek için öğretmen masanın bir ucunda yerini alır. Öğrenciler masanın diğer tarafında 
derin kolda sıralanırlar. Öğrencilere sırayla belirli sayıda top atılır ve el önü (forehand) ile karşılayarak topu rakip masaya düşürmeleri istenir. Çalışma bütün 
öğrenciler için yeterli süre yapıldıktan sonra bölüm tamamlanır.

Etkinlik 3
Etkinlik 1 ve Etkinlik 2’deki süreçler aynen uygulanarak el arkası (backhand) çalışmaları yapılır. Her iki yönde vuruş yeteri kadar tekrar edildikten sonra uygu-
lama tamamlanır. İhtiyaç hâlinde uygulama bölümü birkaç haftaya yayılacak biçimde gerçekleştirilir.

Genelleme ve 
İzleme

Okulun ortak alanında bulunan masa tenisi masasının kullanımı için sorumlu öğrenci demokratik yöntemlerle seçilir. Öğrencilere ders dışı zamanlarda masa 
tenisi oynamaları ve sorumlu öğrencinin masa tenisi oynayan öğrencileri bir çizelge ile kayıt altına alacağı belirtilir. Belirli bir zaman boyunca masa tenisi oyna-
yan öğrenciler arasından okul masa tenisi takımı kurulacağı söylenir. 
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BÖLÜM-4

Ölçme ve Değerlendirme

Öğretmen öğrencilere “Evet çocuklar, bugün masa tenisinde neler öğrendik?” diye sorar. Öğrencilerden gelen cevaplarla dersin değerlendirilmesi 
yapılır.
Öğretim süreci boyunca öğrencilerin hedef davranışların her birini yapıp yapmadığı değerlendirme ölçeği ile kaydedilir. Hedef davranışları ba-
ğımsız olarak yapamayan öğrenciler için gerekli tedbirler alınır.

Veliye Yönelik Öneriler
Velilerden öğrenciler ile okul dışında masa tenisi oynayabilecekleri veya izleyebilecekleri alanlarda vakit geçirmeleri istenir.

Açıklamalar/Dikkat 
Edilecek Hususlar

Etkinlikte öğrencilerin topa alışmaları için önce balon kullanımı planlanmıştır. Okul imkânları uygun ise balondan sonra sünger top vb. materyal 
kullanılarak becerinin pekiştirilmesi sağlanmalıdır. Uygun beceriye erişen öğrenciler ile masa tenisi topu ile çalışmalara devam edilebilir.

Dersin İşlenişine Yönelik 
Öğretmen Görüşleri
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Masa Tenisi Bilgi Formu

Evet Hayır

Masa tenisi tarihini anlatır.

Masa tenisi masası ve filesinin ölçülerini söyler.

Masa tenisi oyun kurallarını söyler.

Masa tenisinde sayı alma sistemini söyler.

Masa tenisi araç ve gereçlerini söyler.

Masa Tenisi Gözlem Formu

Öğrenci Adı Soyadı-Sınıfı

Ölçme ve Değerlendirme Yapıyor Yapamıyor Geliştirilebilir

Raket tutuş pozisyonunu gösterir.

Temel duruş pozisyonunu gösterir.

Serbest top sektirme ve top kontrolü yapar.

El önü (forehand) vuruş tekniğini yapar.

El arkası (backhand) vuruş tekniğini yapar.
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DERS PLANI ÖRNEĞİ - 3

BÖLÜM-1

Dersin Adı Beden Eğitimi

Öğrenme Alanı 3. Spor ve Sağlıklı Hayat Becerileri

Hedef 3.6. Sağlıklı ve düzenli beslenme ile spor arasındaki ilişkiyi söyler.

Hedef Davranışlar
3.6.1. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemini söyler.
3.6.2. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin sportif performansa katkılarını söyler.

BÖLÜM-2

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri Doğrudan Öğretim Yöntemi

Öğretim Araç-Gereçleri Akıllı tahta, besinleri tanıtan kartlar, sağlıklı ve sağlıksız besinler ile ilgili bilgi kartları

Öğretime Hazırlık
Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye 
hazır mı? Ön koşul becerilere 
sahip mi?

Öğretmen öğrencilere “Bugün sizlerle besinleri, bunların hangilerin sağlıklı olduğunu ve düzenli beslenmenin spor yapma üzerinde nasıl etkisi ol-
duğunu öğreneceğiz.” diyerek hazırlık yapar. Öğretime geçmeden önce besin kartları gösterilerek, ipucu verilmeden öğrencilerin sağlıklı ve sağlıksız 
besinleri göstermesi istenir. Öğrenci besin kartlarından sağlıklı olanları gösterirse performansına artı olarak kaydedilir. Gösteremez ise hiçbir tepki 
verilmeden öğretime geçilir (Eğer öğrenci sağlıklı veya sağlıksız besin gruplarını bilmiyor ise daha önceden sağlıklı ve sağlıksız besin gruplarını 
içeren öğretim yapmalıdır.).

Ortam Düzenleme Etkinlikte yararlanılacak istasyonlar ders öncesinde alanda hazırlanır. Öğrenciler etkinlik alanında halka şeklinde sıralanırlar.

Dikkat Çekme O sırada öğretmen, “Bugün sizi biraz yoracağım. Umarım kahvaltınızı iyi yapmışsınızdır.” der. Ardından "Şimdi öğretmenim, kahvaltı ile ne alakası 
var yorulmamızın diyeceksiniz değil mi?” der.

Güdüleme “Bakalım kimler sağlıklı besleniyor, sağlıklı beslenenler daha iyi mi spor yapıyor bunu öğreneceğiz.” diyerek derse giriş yapılır.

Gözden Geçirme ve Derse 
Geçiş

Etkinliğe uygun ısınma hareketleri yapılır. Öğretmen istasyonlarda uygulamalı olarak hareketleri gösterir ve açıklar. Öğrencilere etkinlik sürecinde 
uyulması gereken kurallar söylenir. Öğrencilerin istasyonlar ile ilgili soruları varsa cevaplandırılır ve ardından derse geçilir. 
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BÖLÜM-3

Uygulama

Öğretmen kutudan sağlıklı besin olan bir kart seçer. Öğrencilere gösterir ve "Bu besin sağlıklı mı?" diye sorar. Karttaki besine evet bu (süt) sağlıklı 
cevabı gelirse öğretmen "Evet harikasınız, süt sağlıklı bir besin." der. Tepki vermeyen veya yanlış tepki veren öğrenci için öğretmen karttaki besin 
resmini göstererek "Bu sağlıklı bir besin." der. Doğru tepki gelene kadar sunumu tekrar eder. Olumsuz örnek olan sağlıklı olmayan besin kartını 
gösterir. "Peki bu sağlıklı mı?" der. Öğrencilerden "Hayır sağlıklı değil." cevabı gelirse "Evet bu besin (cips) sağlıklı değil. Bizi hasta edebilir." diyerek 
sunum yapar. Tepki vermeyen ve yanlış tepki veren (cipse sağlıklı derse yanlış tepki) öğrenci olması durumunda öğretmen sunumu tekrar ederek 
"Bu sağlıklı bir besin değil." der. "Şimdi sağlıklı besinleri (istasyon sonundaki kutuyu göstererek ve hareketleri yaparak) kutunun içine atacağız." der 
ve model olur. Öğrencilerden sağlıklı besin kartlarını kutuya atmalarını ister. Besin kartlarını doğru kutuya atan öğrencileri pekiştirir. Doğru tepki 
vermeyen ve yanlış kutuya atan öğrenciler için tekrar model olarak sunum yapılır. Doğru tepki verene kadar öğretim tekrar edilir.

Genelleme ve İzleme
Öğrencilerden bir hafta boyunca tükettikleri besinlerden sağlıklı ve sağlıksız olanları ekte sunulmuş olan forma benzer formlar sayesinde belirleme-
leri istenir. Bir hafta sonraki derslerde öğrencilerin tüketmiş oldukları besinlerin değerlendirileceği belirtilir. Ardından elit sporcular ve ilgilendik-
leri spor dalları üzerinden sağlıklı besinlerin spor performansını nasıl etkilediği anlatılarak genelleme yapılır.

BÖLÜM-4

Ölçme ve Değerlendirme Eklerde yer alan ölçme değerlendirme formlarından yararlanılmalıdır.

Veliye Yönelik Öneriler Veliye sağlıklı beslenmenin önemi ve sağlıklı besinlerin spor yapma üzerindeki etkisini çocukları ile konuşup tartışmaları istenir. Hazırlanmış olan 
ve veliye gönderilen form üzerinden sporcu performansını artırıcı kahvaltı öğünü hazırlaması istenir. 

Açıklamalar/Dikkat 
Edilecek Hususlar

Sosyal hayat dersindeki ilgili hedefler ve davranışlarla paralel bir şekilde ders işlenebilir. Ayrıca sosyal hayat dersini okutan öğretmen ile iş birliği 
yapılarak sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri gösteren poster hazırlanarak spor kulübü panosuna asılır.

Dersin İşlenişine Yönelik 
Öğretmen Görüşleri
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Ölçme Değerlendirme Formu

Öğrencinin Adı Soyadı:

Sınıfı:

Aşağıda yer alan yiyecekler sağlıklı mı sağlıksız mıdır? Lütfen altında bulunan kutucuğa yazarak yerleştiriniz. 

Yiyecekler

Elma-Çikolata-Süt-Yumurta-Tereyağı-Hazır cipsler-Et-Domates-Salam-Beyaz ekmek-Zeytin-Peynir-Hazır meyve suyu-Domates-Hazır hamburger-Ceviz-Ispanak- 
Şekerli kahvaltılık mısır gevreği-Şeker-Patates kızartması-Bal-Balık
Lütfen yukarıdaki yiyecekleri sağlıklı ve sağlıksız olarak aşağıda yer alan kutucuklara yazınız. 

Sağlıklı Yiyecekler Sağlıksız Yiyecekler

Yukarıda yer alan yiyeceklerden sağlıklı olanlar ile bir sporcu için kahvaltı hazırlayınız. 

Sporcu Kahvaltısı Menüsü
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DERS PLANI ÖRNEĞİ - 4

BÖLÜM-1

Dersin Adı Beden Eğitimi

Öğrenme Alanı 4. Millî Değerlerimiz ve Spor Kültürü

Hedef 4.1. Okul içi ve okul dışı tören ve kutlamaların önemini söyler.

Hedef Davranışlar
4.1.1. Tören ve kutlamalarda etkinliklerin önemini söyler.
4.1.2. Tören ve kutlamalarda kurallara uyar.

BÖLÜM-2

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri Doğrudan Öğretim Modeli

Öğretim Araç-Gereçleri Akıllı tahta, tören ve kutlamaların örneklerini içeren videolar, bilgi kartları

Öğretime Hazırlık
Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye 
hazır mı? Ön koşul becerilere 
sahip mi?

Öğrencilerin millî bayram, törenleri bilip bilmediğini öğrenmek için sorular sorulur. Örneğin “Millî Bayramlarımız hangileridir?” gibi sorular soru-
larak, öğrencilerin cevapları kayıt formuna işaretlenerek ve temel kavramlara sahip olup olmadıkları belirlenerek performansları alınır. 

Ortam Düzenleme Öğretim etkinlikleri, sınıfta/spor salonunda/okul bahçesinde gerçekleştirilecektir. Öğretimde kullanılacak araç gereçler ders öncesinde hazırlana-
caktır.

Dikkat Çekme Etkinlik alanında toplanan öğrencilere hiçbir açıklama yapılmadan “Rahat!”, “Hazır ol!” komutları verilir. Ardından “Dikkat!” komutuyla bir dakika 
saygı duruşunda durulacağı söylenerek saygı duruşuna geçilir.

Güdüleme Bu konuyu öğrendiğinizde “Tören ve millî bayramlarımıza neden bu kadar önem verdiğimizi daha iyi anlayacaksınız.” denir ve öğrencilerin güdü-
lenmeleri sağlanır.

Gözden Geçirme ve Derse 
Geçiş

“Haftada iki kez mutlaka yapmamız gereken törenler ve bazı aylarda da coşku ile kutladığımız günler var. Acaba bunları tahmin edebilecek olan var 
mı? Bence herkes biliyordur bunu.” denir ve derse giriş yapılır.
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BÖLÜM-3

Uygulama

Öğretmen akıllı tahtadan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile ilgili kısa bir video izletir. Daha sonra “Evet çocuklar, burada 
ne izledik bilen var mı?” diye sorar. Sınıftan gelen cevaplar ile “Çocuklar, biliyorsunuz millî bayramlarda törenler ve kutlamalar yapılır.” der. “23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan başka hangi millî bayramlar var?” diye sorar. Öğrencilerden; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı” cevaplarını alırsa harika 
diyerek cevabı veren öğrenciyi betimleyerek pekiştirir. Cevap vermeyen veya yanlış cevap veren öğrenci olursa “Çocuklar millî bayramlarımız  ve 
önemli günlerimiz 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı” diyerek sunumu tekrarlar. “Peki biz ne-
den ülkece bu bayramları kutluyoruz ve tören yapıyoruz?” sorusunu sorar. Öğrencilerden doğru cevap gelmezse “Çocuklar sadece bizim ülkemize 
ait olan millî bayramlar ve özel günler vardır. Ulu Önder Atatürk’ün milletimiz ile ülkemizi düşmanlardan kurtardığı bazı özel günler ve önemli 
tarihler vardır. İşte bu tarihlerde önderimize ve halkımıza minnettarlığımızı göstermek için tören ve kutlama yaparız.” diyerek sunum yapar. Sınıfa 
tekrar “Neden millî bayram ve özel günlerde tören ve kutlama yaparız?” diye soru sorar. “Ulu Önderimiz ve şehitlerimize minnettarlığımızı gös-
termek için tören ve kutlama yaparız.” cevabını alırsa harikasınız diyerek cevabı yineleyip pekiştirme yapar. “Peki çocuklar videoyu izlediğinizde 
törene başlarken öğrenciler ilk önce ne yapıyordu?” diyerek soru sorar. Öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyorlardı cevabını verirlerse 
öğretmen cevabı betimleyerek öğrenciyi pekiştirir. Sınıftan hiçbir cevap gelmezse veya yanlış cevap veren olursa öğretmen “Çocuklar tören ve 
kutlamalara ilk önce saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nı okuyarak başlarız.” der. Daha sonra soruyu tekrar sorarak cevabı öğrencilerden ister doğru 
cevapları pekiştirir, yanlış cevaplar için sunumu tekrar yapar. “Çocuklar saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören yürüyüşlerinde bir şeye dikkat ettiniz 
mi?” diye sorarak merak uyandırır. Çocuklardan doğru cevaba yakın yanıtlar alırsa “Evet törenlerde ve kutlamalarda bazı kurallar vardır. Saygı 
duruşunda, hazır ol vaziyetinde 1 dakika hareket etmeden dururuz.” der. İstiklal Marşı’nda öğretmen öğrencilere “Rahat!” ve “Hazır ol!” komut-
larını verir. Doğru yapan öğrenci pekiştirilir. Öğrenci yapamaz veya yanlış duruşta bulunursa öğretmen öğrencinin yanına giderek uygun duruşu 
model olarak gösterir. Sonra tekrar komut verir. Doğru yapınca pekiştirir. Daha sonra tören ve kutlamalarda uymamız gereken kurallara ilişkin 
soruyu sınıfa tekrar sorarak doğru cevabı alana kadar sunumu tekrar eder. Öğretmen öğrencilerden ayağa kalkmalarını ister. “Rahat!”, “Hazır ol!” 
ve “Dikkat!” komutu verir. Önce bir dakikalık saygı duruşu yaptırılır ve ardından İstiklal Marşı’nı söyletilerek pekiştirilir.

Genelleme ve İzleme Törenlerde öğrenciler gözlemlenerek hedef davranış kazanımları kontrol çizelgesine kaydedilir.
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BÖLÜM-4

Ölçme ve Değerlendirme Öğretim sonunda öğrencilerin hedef davranışların her birini bağımsız söyleyip söylemediği doğru ve yanlış cevapları kaydedilir. Öğrenciler, hedef 
davranışları bağımsız olarak yapabilene kadar diğer ders saatlerinde de öğretim denemeleri sürdürülür. 

Veliye Yönelik Öneriler Evde çocuklarıyla millî bayramlar, törenlerin önemi ve tören sırasında neler yapılması gerektiğini konuşmaları istenir.

Açıklamalar/Dikkat 
Edilecek Hususlar

Öğrenci ile İstiklal Marşı’nın okunduğu günlerde ve millî bayramların öncesinde bu sunum tekrarlanarak hedef davranışın kazanılması kolaylaştı-
rılır.

Dersin İşlenişine Yönelik 
Öğretmen Görüşleri
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Kayıt Formu

Öğrencinin Adı Soyadı Bildirim Evet Hayır
1.
2.
3.
…

Millî bayramların adını söyler.

1.
2.
3.
…

Millî bayramların önemini söyler.

1.
2.
3.
…

Tören ve kutlamaların kuralları olduğunu söyler.

1.
2.
3.
…

Bağımsız olarak İstiklal Marşı’nı söyler. 

1.
2.
3.
…

"Rahat." duruşunu sergiler.

1.
2.
3.
…

"Hazır ol." duruşunu sergiler.

1.
2.
3.
…

"Dikkat!" duruşunu sergiler.

1.
2.
3.
…

Okul İstiklal Marşı törenlerine uygun davranışlarla katılır.
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DERS PLANI ÖRNEĞİ - 5

BÖLÜM-1

Dersin Adı Beden Eğitimi

Öğrenme Alanı 5. Spor Organizasyonları

Hedef 5.1. Okulundaki sportif faaliyetleri söyler.

Hedef Davranışlar
5.1.1. Okul içinde yapılan spor organizasyonlarına katılır.
5.1.2. Okul takımı/spor kulübü faaliyetlerine katılır.
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BÖLÜM-2

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Spor Eğitim Modeli

Öğretim Araç-Gereçleri Öğrencilerin almış oldukları görevlere ilişkin malzemeler (örneğin sağlık ekibinde yer alan öğrenci için ilk yardım çantası), jimnastik minderi, ip, 
cirit (alternatif: sopa veya boru vs.)

Öğretime Hazırlık
Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye 
hazır mı? Ön koşul becerilere 
sahip mi?

Öğrencilere atletizm branşı ve alt dalları (uzun atlama, cirit, gülle), spor ortamlarında üstlenilen farklı görevler (hakem, basın mensubu, istatistikçi 
vb.) ve hedef davranışa yönelik temel kavramlar (organizasyon, kulüp vb.) ile ilgili sorular yöneltilerek öğrencilerin performansı belirlenir. Öğren-
cilerden gelen cevaplar neticesinde istenilen dönütler sağlanmışsa öğretim süreci başlatılır. Ancak grup içerisinde konunun öğrenilebilmesi için 
gerekli olan ön öğrenmelere sahip olmayan öğrencilere yönelik bireysel öğretim yapılarak eksiklikler giderilmelidir.

Ortam Düzenleme
Etkinliklerin ilk haftası sınıf içerisinde geriye kalan haftalardaki etkinlikler ise sınıf dışında okul bahçesinde gerçekleştirilecektir. Özellikle sınıf dı-
şında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde etkinlik alanı gözden geçirilmeli, etkinlikle ilgili olmayan nesneler vb. şeyler ortamdan çıkarılarak gerekli 
güvenlik önlemleri alınmalıdır. Etkinlik esnasında tüm sınıfın rahatça hareket edebileceği uygun bir alan seçilmesine dikkat edilmelidir. 

Dikkat Çekme
Öğretmen etkinliklerde kullanılacak malzemelerle ders alanına gelir (cirit, gülle vs.). Öğrencilerden malzemeleri dikkatli bir şekilde incelemeleri 
istenir. Aynı zamanda kamera, düdük, kronometre, ilk yardım çantası vb. malzemeleri göstererek öğrencilerin dikkatlerini çeker. 

Güdüleme

Öğrencilere "Spor ortamlarında farklı rolleri olan (hakem, istatistikçi, sağlık görevlisi, basın mensubu vb.) insanlar nelere dikkat etmelidirler?" 
sorusu; ardından "Sporda basın mensuplarının görevi nedir ve ne yapar? İstatistikçinin görevleri nelerdir ve sportif ortamlarda nasıl bir görevi ola-
bilir?" gibi sorular yöneltilir. Öğrencilere, atletizm branşını ve alt dallarını öğrenirken aynı zamanda spor organizasyonlarında yer alan farklı meslek 
gruplarını tanıma ve uygulama fırsatı bulabilecekleri ifade edilir.

Gözden Geçirme ve Derse 
Geçiş

Öğrenciler etkinlik yapılacak alana getirilir. Haftalara bölünmüş etkinliğin özelliğine uygun ısınma hareketleri yaptırılır. Ardından öğrenciler öğ-
retmeni rahatça görüp duyabilecekleri şekilde sıra olur. Etkinlik alanında nasıl bir işleyişin olacağı öğrencilere hatırlatılır. Güvenlik uyarıları yapılır. 
Ardından ders etkinliğine geçiş yapılır. 
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BÖLÜM-3

Uygulama

Öğrencilere sınıfın tamamının dâhil olacağı bir spor organizasyonunun düzenleneceği söylenir. Bu amaçla öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak 5 
haftalık bir atletizm ders planı hazırlanarak aşağıdaki süreç işlenir.

1. Hafta
Öğrencilere 5 haftalık etkinlik süreci hakkında bilgi verilir. Derslerde yararlanılacak spor eğitim modeli hakkında açıklamalarda bulunulur:
Öğrenciler sezon boyunca (5 haftalık etkinlik süreci) oluşturulacak takımların birer üyesi olurlar. Öğrencilere her bir üyenin takım içinde oyuncu olarak görev 
almasının yanında ek bir rol alarak takım idarecisi, antrenör, malzemeci, basın mensubu, sağlıkçı, istatistikçi vs. sorumlulukları olacağı açıklanır. Öğretmen öğ-
rencilerin istekleri doğrultusunda ek rollerinin dağıtımını gerçekleştirir. Öğretmen sınıftaki öğrenci sayısını dikkate alarak öğrencileri 3-5 takım olacak şekilde 
gruplara ayırır (Takımların güçleri arasında fark olmaması adına öğretmen müdahalede bulunabilir.). Ardından öğrencilere gruplar arasında müsabakaların na-
sıl yapılacağı anlatılır. Öğrencilere takımlarına isim verebilecekleri, takımlarının forma renklerinin olması gerektiği, ders saatleri dışında da takımca çalışmalar 
yapabilecekleri söylenir. Aynı zamanda öğrencilerin aldıkları ek roller hakkında bilgi verilir. 
Yapılan tüm konuşmaların ardından bir sonraki hafta atletizmin uzun atlama dalından müsabakaların olacağı ve müsabakaların nasıl yapılacağına yönelik bilgi 
verilir. Fikstür çekimi gerçekleştirilir, varsa öğrencilerden gelen sorulara cevap verilerek ders tamamlanır.

2. Hafta
Takımların rol ve uzmanlık alanlarının yer aldığı takım listeleri öğretmene verilir. Öğretmen gerekli düzenlemeleri yapar ve ardından etkinlik alanına geçilir. 
Müsabaka sahasının kontrolü, takımların ısınmaları gibi ön hazırlıklar yapıldıktan sonra takımlar etkinlik alanında yerlerini alırlar. 
Oyuncular sırasıyla uzun atlamalarını yaparlar. Bu esnada oyuncular ek rollerini de yerine getirir (Örneğin basın mensubu fotoğraf çekip röportaj yapabilir, 
istatistikçi veri toplar vs.). Etkinliğe katılan tüm öğrenciler atlayışlarını yaptıktan sonra haftanın bireysel kategorisinde birincisi olan oyuncu ve haftanın en iyi 
takımı alkışlanır. Genel değerlendirmenin ardından öğrencilere 3. hafta yapılacak olan cirit dalı ile ilgili bilgi verilir. Ders tamamlanır. 

3. Hafta
Öğretmen cirit dalının yapılacağı etkinlik alanına giderek gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Oyuncular etkinlik alanına geldiklerinde bir hafta önceki 
dersin değerlendirilmesi yapılır ve aynı zamanda cirit dalı ile ilgili nasıl bir hazırlık yaptıkları sorulur. Daha sonrasında öğretmen cirit dalı ile ilgili ek bilgileri 
öğrencilere sunar. Müsabakada kullanılacak olan cirit öğrenci grubunun seviyesine göre sopa, boru vb. materyallerden yararlanılarak hazırlanabilir. Eğer gerçek 
cirit kullanılacak ise gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmalıdır.
Oyuncular ısınma hareketlerini gerçekleştirirler. Ardından öğretmen yarışma kurallarını hatırlattıktan sonra oyuncular sırasıyla atışlarını gerçekleştirirler ve 
takım hâlinde ve bireysel olarak birinci olan oyuncular alkışlanır. Soğuma hareketleri yapılır. Öğretmen öğrencilerle genel bir değerlendirme yapar. Daha sonra 
gelecek hafta kısa mesafe koşu yarışmalarının olacağı söylenir ve yarışma kuralları ile ilgili bilgi verilir. Ders tamamlanır.
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Uygulama

4. Hafta 

Ders öncesinde etkinlik alanına gidilerek koşu yapılacak yer belirlenir. Öğrencilerin rahat bir şekilde koşabilmeleri için ortam düzenlemesi yapılır. Kulvarlar 
belirlenir. Öğrenciler etkinlik alanına geldiklerinde bir önceki haftanın değerlendirmesi yapılır ve bu haftaki müsabakaya yönelik hazırlık süreci hakkında 
konuşulur. Ardından öğretmen yarışacak olan öğrencilere ısınmaları için zaman verir. Yarışma kuralları hatırlatılır. Öğretmen müsabakada görevli hakemlerle 
toplantı yaparak yetkiyi onlara bırakır. Müsabakada yaşanacak küçük çaplı sakatlanmalara karşı da sağlık görevlisi olan öğrencilerde hazırda bekler. Yarışmalar 
sonlanınca yine bireysel olarak ve takım olarak birinci olan oyuncular alkışlanır. Bir sonraki hafta yüksek atlama branşının olacağı aynı zamanda bu yarışın son 
olacağı bu nedenle bir sonuç etkinliğinin düzenleneceği söylenir. Öğrencilere gerekli bilgilendirme yapılarak ders tamamlanır. 

5. Hafta 

Ders öncesinde öğretmen yüksek atlamanın yapılabileceği uygun bir alan belirler. Bu noktada öğretmen temsili bir yüksek atlama ortamı oluşturabilir. Örneğin 
jimnastik minderleri üzerine atlama yapılabilir, ipin üzerinde sıçrama yapılabilir. Öğrenciler etkinlik alanına geldiklerinde önceki haftanın değerlendirilmesi 
yapılır, hazırlık süreci konuşulur ve yüksek atlama branşı hakkında bilgi verilir. Oyunculara, oyun kuralları söylenir ve  ısınmaları için zaman verilir. έYarışmacı 
oyuncular ile farklı rollerdeki öğrencilerin alanda yerleşmelerinin ardından yarışmalara geçilir. Daha önceden belirlenmiş fikstüre göre yarışmalar tamamlanır. 
Ardından birinci olan oyuncu ve takım alkışlanır.

Bu hafta etkinliklerin son haftası olduğu ve sonlanacağı için öğrencilerin spor eğitim modelini bireysel, takım ve organizasyon boyutunda değerlendirmeleri 
istenir. Aynı zamanda son etkinlik olduğu için bir şenlik havası oluşturulmaya çalışılır. Yarışlardan sonra bir sonuç etkinliği düzenlenir. Bireysel ve takım hâlinde 
dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinin yanında görev alan tüm öğrencilerin sezon boyunca yapmış oldukları çalışmaların kutlanması ve tebrik edilme-
si amacıyla etkinlik bir şenlik havasında gerçekleştirilir. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, madalya gibi sembolik ödüller verilir. 

Yapılan etkinlikler neticesinde ön plana çıkan istekli ve yetenekli oyuncularla, okulun varsa atletizm takımına dâhil olmaları yönünde görüşmeler gerçekleştiri-
lir. Okulu ulusal müsabakalarda temsil etmenin öneminden bahsedilerek ders tamamlanır.

Genelleme ve 
İzleme

Ders içi etkinlikler tamamlandıktan sonra öğrencilerle spor eğitim modelinin işleyişi hakkında tartışılır. Ardından öğrencilerden okul içinde ve dışında katıldık-
ları organizasyonlarda (aktif veya pasif katılım) yer aldıkları göreve ilişkin fotoğraf çekmeleri ve çektikleri fotoğrafları sınıf panosuna asmaları istenir. 
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BÖLÜM-4

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin öğretim sonunda hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiği kayıt altına alınır.

Öğrenci 1 Öğrenci 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4

Hedef/Hedef Davranış
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1. Verilen görevi yerine getirmek için çaba harcar.

2. Arkadaşlarıyla iş birliği içinde çalışır.

3. Etkinliklere katılmaya isteklidir. 

4. Uzun atlama becerisini sergiler.

5. Yüksek atlama becerisini sergiler.

6. Koşma becerisini sergiler.

Veliye Yönelik Öneriler Veliden öğrenci ile okul dışında yer alan spor organizasyonlarına katılmaları (aktif veya pasif katılım) istenir.

Açıklamalar/Dikkat 
Edilecek Hususlar

Spor eğitim modelinde etkinlikler birer şenlik/festival havasında gerçekleştirilmelidir. Takımlara isim bulmak, takım fotoğraflarını okulda belirle-
nen bir yere asmak, sportmen oyuncuları seçmek, bunları okulun tamamıyla paylaşmak, festival havası oluşturmak adına önemlidir. 
Öğretmen modeli uygularken okulun ve öğrencinin durumunu göz önünde bulundurarak birtakım değişiklikler yapabilir. 

Dersin İşlenişine Yönelik 
Öğretmen Görüşleri
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DERS PLANI ÖRNEĞİ - 6

BÖLÜM-1

Dersin Adı Beden Eğitimi 

Öğrenme Alanı 3. Spor ve Sağlıklı Hayat Becerileri

Hedef 3.1. Hayat boyu spora katılım alışkanlığı kazanır.

Hedef Davranışlar

3.1.1. Hayat boyu sporun önemini söyler.

3.1.4. Serbest zamanlarda okul içi ve okul dışı fiziksel etkinliklere katılır.

3.1.8. Fiziksel etkinlikler ile öğrenmiş olduğu becerileri hayat boyu sergilemesi gerektiğinin farkına varır. 

BÖLÜM-2

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri Etkin Katılım Yöntemi, Eşli Çalışma Yöntemi

Öğretim Araç-Gereçleri
Huni, antrenman yeleği, gözlem formu

Öğretime Hazırlık
Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye 
hazır mı? Ön koşul becerilere 
sahip mi?

Etkinliğe geçmeden önce öğrencilerin gerçekleştirilecek olan etkinliğe yönelik hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla öğrencilere basit 
düzeyde ilgili sorular yöneltilir:
-Fiziksel aktivite nedir? 
-Okul dışında katıldığınız fiziksel etkinlikler nelerdir?
-Fiziksel bir etkinliğe katıldığımızda nelere dikkat etmeliyiz? vb.
Öğrencilerden gelen cevaplar neticesinde istenilen dönütler sağlanmışsa öğretim süreci başlatılır. Ancak grup içerisinde konunun öğrenilebilmesi 
için gerekli olan ön öğrenmelere sahip olmayan öğrencilere yönelik bireysel öğretim yapılarak eksiklikler giderilmelidir.

Ortam Düzenleme
Etkinliklerin bir kısmı sınıf içerisinde bir kısmı ise okul bahçesinde gerçekleştirilecektir. Özellikle okul bahçesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde 
ders alanı gözden geçirilmeli, etkinlikle ilgili olmayan nesneler vb. şeyler ortamdan çıkarılmalıdır. Etkinlik esnasında tüm sınıfın rahatça hareket 
edebileceği uygun bir alan seçilmesine dikkat edilmelidir. 
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Dikkat Çekme Derste öğrencilere akıllı tahtada ve getirilen görsellerdeki sağlıklı-hasta, zayıf-kilolu, yorgun-dinç vb. zıtlıkların yer aldığı fotoğraflar gösterilerek 
öğrencilerin dikkati çekilir.

Güdüleme

Öğrencilere fotoğraflarda ne gördükleri sorulur ve değerlendirmeleri istenir. Ardından aşağıdaki sorular sorulur.
Fotoğrafların ortak özelliği nedir?
Düzenli spor yapan bireylerin ortak özelliği nedir?
Düzenli spor yapmayan bireylerin ortak özelliği nedir? Daha sonra düzenli spor yapıldığı takdirde insan hayatındaki birçok şeyin değişeceği vurgu-
su yapılarak öğrencilerin güdülenmeleri sağlanır.

Gözden Geçirme ve Derse 
Geçiş

Öğrenciler öğretmeni rahatça görüp duyabilecekleri şekilde sınıf içerisinde düzen alırlar. Etkinlik alanında nasıl bir işleyişin olacağı öğrencilere 
hatırlatılır. Güvenlik uyarıları yapılır. Ardından ders etkinliğine geçiş yapılır. 

BÖLÜM-3

Uygulama

Ders süresi üç haftaya yayılacaktır.
1. Hafta
Öğrencilerin kendisinin ve yakın çevresinin katıldığı fiziksel etkinlikler ile ilgili bir haftalık günlük tutmaları istenir. Öğrencilerden günlükte ne tür bir fiziksel 
aktivite yaptığı, aktiviteye kimlerin katıldığı, aktivitenin nerede gerçekleştirildiği, ne kadar sürdüğü, aktivitenin zamanı ve aktivitelerle ilgili düşüncelerini yaz-
maları istenir.

2. Hafta
Öğrenciler bir önceki hafta tutmuş oldukları günlüğü ders ortamına getirir. Öğrencilerin günlükleri öğretmenin belirlemiş olduğu alana asılarak sergilenir. 
Sınıftaki tüm öğrenciler arkadaşlarının günlüklerini okuyarak fikirlerini paylaşır. Ardından öğretmenin öncülüğünde günlüklerde yer alan etkinlikten bir veya 
birkaçı seçilir. Seçilen etkinlikler temel alınarak fiziksel aktivite başlatılır ve öğrencilerin katkılarıyla etkinliğin içeriği genişletilir. Yeterli fiziksel aktivite yapıl-
dıktan sonra soğuma yapılarak bölüm tamamlanır.
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Uygulama

Okul içerisinde fiziksel aktivite yapılabilecek bir alanın oluşturulabilmesi için öğrencilerle fikir alışverişi yapılır. Örneğin beton zeminde kedi merdiveni, çizgi 
oyunları vb. Söz konusu alanın yapılması için gerekli görevlendirmeler yapılarak ders tamamlanır. Öğrencilerden fiziksel etkinliklere katılımın hayat boyu 
sergilenmesinin önemini vurgulamak amacıyla bir sonraki derse kadar konuya özgü sloganları büyükçe bir kartona hazırlamaları ve derse getirmeleri istenir.

3. Hafta
Hazırlanmış olan slogan kartonları etkinlik alanının uygun yerlerine asılır. Öğretmenin öncülüğünde sloganlar tüm sınıfça okunarak değerlendirilir. Öğrenciler 
hazırlamış oldukları sloganların içeriklerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşır.
Bir önceki hafta planlaması yapılan ve hafta içerisinde hazırlanmış olan fiziksel etkinlik alanında öğrenciler toplanır. Yeni oluşturulan etkinlik alanında öğretme-
nin görevlendirdiği öğrenciler eşliğinde fiziksel aktivite yapılır (Ders süresine göre mümkün olan en fazla sayıda öğrenci görevlendirilmelidir.). Fiziksel aktivite 
alanının daha işlevsel kullanımı için öğrenciler ile tartışılarak kullanım yönergesi hazırlanarak ders tamamlanır.

Genelleme ve 
İzleme

Tüm öğrencilerin katılımıyla haftalık değerlendirmeler ve 3. haftanın sonunda genel bir değerlendirme yapılarak tartışılır. 
Sınıf panosuna fiziksel aktivite (yürüyüş, koşu vb.), spor branşları (futbol, basketbol vb.) gibi etkinliklerin yer aldığı liste hazırlanarak asılır. Öğrencilerden her 
gün okula geldiklerinde okul içinde ve okul dışında katıldıkları etkinlikleri bulup kendi isimlerinin yer aldığı kısma işaret koymaları istenir (Örnek Tablo 1.). 
Belli aralıklarla öğrencilerin katıldıkları etkinlikler sınıfça değerlendirilir. İlk defa yapılan bir etkinlik olduğunda etkinliği yapan öğrenci tüm sınıfa etkinlik 
hakkında bilgi verir. 

Tablo 1.

İsim/etkinlik Yürüyüş Koşu Tenis İp atlama

Mehmet X

Ayşe X

Ali X X X X
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BÖLÜM-4

Ölçme ve 
Değerlendirme

Öğrencilerin öğretim sonunda hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiği kayıt altına alınır. Hedef davranışları öğrenciler öğretmenden bağımsız 
olarak yapabilene kadar sonraki ders saatlerinde denemeyi sürdürürler.

Hedef/Hedef Davranış Öğrenci 1 Öğrenci 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4

1. Hayat boyu sporun önemini söyler.

 Y
et

er
li

G
el

iş
tir

m
el

i

Ye
te

rs
iz

 Y
et

er
li

G
el

iş
tir

m
el

i

Ye
te

rs
iz

 Y
et

er
li

G
el

iş
tir

m
el

i

Ye
te

rs
iz

 Y
et

er
li

G
el

iş
tir

m
el

i

Ye
te

rs
iz

1.a. Fiziksel aktivitenin önemi hakkında fikirlerini söyler.

1.b. Hayat boyu fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili slogan hazırlar. 

2. Serbest zamanlarda okul içi ve okul dışı fiziksel etkinliklere katılır.

2.a. Katıldığı fiziksel aktivitenin özelliklerini söyler.

2.b. Katıldığı fiziksel aktivitede sorumluklarını yerine getirir.

3. Fiziksel etkinlikler ile öğrenmiş olduğu becerileri hayat boyu sergilemesi 
gerektiğinin farkına varır.

3.a. Fiziksel aktivite ile ilgili günlük tutar.

3.b. Fiziksel etkinliklere katılım gösterir. 

Veliye Yönelik 
Öneriler

Velilerden öğrenciyle bir etkinlik planlaması (örneğin yürüyüş yapmaları) ve etkinliklerin sürekli yapılmasının neden önemli olduğunu (düzenli yürüyüş 
yapmanın önemini) tartışmaları istenir. 

Açıklamalar/Dikkat 
Edilecek Hususlar

Etkinlik esnasında tüm öğrencilerin etkin katılımları sağlanmalıdır. 1. etkinlikte günlük tutamayacak olan öğrencilerin alternatif olarak fotoğraf, video vs. 
ile katılımları sağlanmalıdır. 

Dersin İşlenişine 
Yönelik Öğretmen 
Görüşleri




