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Bu program,  Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilmiş ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından KKTC ilkokul ve ortaokullarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren 
kullanılması uygun bulunmuştur. 
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BEDEN EĞİTİMİ SAĞLIK VE SPOR DERS ÖĞRETİM PROGRAMIN GEREKÇESİ 

Gelişen ve değişen yaşam koşulları;  teknoloji ve bilimdeki hızlı gelişmelere uyumlu, bilimsel becerilere 

sahip, üretken, problem çözen, sorumluluk alan, takım çalışması yapabilen, öz yönetim becerilerine sahip nitelikli 

bireyler yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişmeler, yaşam koşullarının farklılaşması ve 

sağlıksız beslenme gibi nedenler obezite gibi sorunlara yol açmaktadır.  

Öğrencilere yaşam boyu egzersiz alışkanlıkları kazandırmak, kişisel ve sosyal yetkinliklerine olumlu katkıda 

bulunmak, üretkenlik kapasitelerini dolayısıyla yaşam kalitesini artırmak ve sporun evrensel değerlerini 

benimsemelerini sağlamak çağdaş beden eğitimi programının amaçları arasında yer almaktadır.  

Bunların yanı sıra demokratik bir toplumun ön koşullarından biri olan etkin katılım ilkesini (birlikte hareket 

etme, sorumluluk alma, hoşgörü, fair-play, uyum, takım aidiyeti gibi) egzersiz ve spor yoluyla gerçekleştirmek ve 

toplum katmanları arasındaki etkin iletişime olumlu katkıda bulunmak programın amaçları arasındadır. 

Tüm bu gelişmeler yeni bir programa olan ihtiyacı artırmıştır.  

BEDEN EĞİTİMİ SAĞLIK VE SPOR DERS ÖĞRETİM PROGRAMIN AMACI  

Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Dersi Öğretim Programın amacı; fiziksel ve zihinsel olarak aktif, yaşam boyu 

egzersiz alışkanlıklarına sahip, problem çözen, sorumluluk alan, takım çalışması yapabilen, öz yönetim becerilerini 

uygulayan, etkin katılım ve işbirliği ilkesini egzersiz ve spor yoluyla gerçekleştirecek, sağlıklı yaşam ilkesini ve sporun 

evrensel değerlerini benimsemiş, çok yönlü spor ve fiziksel etkinliklere karşı olumlu tutum geliştirecek bireyler 

yetiştirmektir. 

BEDEN EĞİTİMİ, SAĞLIK VE SPOR DERS ÖĞRETİM PROGRAM ÇIKTILARI 

1. Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde ortaya koyar (PÇ 1) 

2. Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu geliştirir. (PÇ 2) 

3. Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan yararlarını açıklar. (PÇ 3) 
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4. Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirir. (PÇ 4) 

5. Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. (PÇ 5) 

6. Fiziksel aktivitelerle liderlik ve takım kültürü özelliklerini kazanır. (PÇ 6) 

7. Beden eğitimi, oyun ve spor ile ilgili temel kavramları öğrenir. (PÇ 7) 

8. Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini kavrar. (PÇ 8) 

İÇERİK 

Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Programı’nın temel felsefesi; öğrenciyi merkeze alan, fiziksel ve zihinsel 

olarak daha aktif kılan, bilimsel yaklaşımlarla sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Program içerisinde öğrencilerin yaşadığı 

çevreye duyarlılığını artıran doğa sporları etkinlikleri, ritim eğitimi ve dans, eğitsel oyunlar ve sportif aktivitelere yer 

verilecektir. 

Program hazırlanırken öncelikle üniteler ve ünitelerin sınıflara göre dağılımı yapılmış, Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

TABLO 1: Ünitelerin Sınıf düzeylerine göre dağılımı 

ÜNİTELER 1 2 3 4 5 6 7 8 

Oyunlar         

Bireysel sporlar         

Takım Sporları         

Fitness - - -      

Ritim ve Dans         

Cimnastik         

Doğa Sporları - -       

Genel Sağlık Bilgisi         

Takım Kültürü         

Temel Spor Bilgisi         

Daha sonra üniteler, öğrenme çıktıları ve program çıktılarının ilişkileri kurulmuş Tablo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 ve 11’de sunulmuştur.  
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Tablo 2: Unite 1 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünite 1 Öğrenme Çıktıları 
(Oyunlar) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Temel ve sportif becerileri 
eğitsel oyun ortamında uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) (PÇ 5) (PÇ 6)  

Eğitsel oyunlarda yer 
alan Duruş, Denge, 
Yön duyarlılığı 
becerilerinin 
kazandırılması 

Koşar 

Yürür 

Emekler 

Zıplar 

Sıçrar 

Yakalar 

Fırlatır 

 
- Girişimcilik 
- Problem Çözme 
- Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 
- İşbirliği 

 

Duyarlı ve etkin vatandaşlık 
 

Ekonomik Katılım 
 

Trafik ve güvenlik 

Manipülatif (obje kontrolü) 
becerileri eğitsel oyun ortamında 
uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) (PÇ 5)  

Eğitsel oyunlarda yer 
alan Obje 
Farkındalığı, Vücut 
Farkındalığı, Uzay 
Duyusu (Alan 
Farkındalığı) 
becerilerinin 
kazandırılması 

Fırlatır 

Yakalar 

Ayakla Vurur 

Kontrol eder 

Yuvarlar 

İter 

Çeker 

Top Sürer 

- Problem Çözme 
- Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 
- İşbirliği 

 

Duyarlı ve etkin vatandaşlık 
Trafik ve güvenlik 

Devinişsel (yer değiştirme / 
lokomotor: yürümek, koşmak, 
tırmanmak) becerileri eğitsel, 
geleneksel ve sportif oyun 
ortamında uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) (PÇ 5)  

Eğitsel oyunlarda yer 
alan Yön duyarlılığı, 
İvmelenme, Temel 
duruş ile ilgili temel 
becerilerin 

Koşar 

Tırmanır 

Yürür 

Yuvarlanır 

- Problem Çözme 
- Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 
- İşbirliği 

 

Duyarlı ve etkin vatandaşlık 
Trafik ve Güvenlik 
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kazandırılması Emekler 

Bisiklet sürer 

 

Devinişsel olmayan (yer 
değiştirme / lokomotor olmayan: 
denge, öne yuvarlanmak, 
zıplamak) becerileri eğitsel, 
geleneksel ve sportif oyun 
ortamında uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) (PÇ 5) (PÇ 6) 

Eğitsel, geleneksel ve 
sportif oyun 
ortamında vücut 
dengesi, vücut 
farkındalığı, kas 
kuvveti ve 
dayanıklılığı duruş ile 
ilgili temel becerilerin 
kazandırılması 

Dengede durur 

Öne yuvarlanır 

Zıplar 

 

- Problem Çözme 
- Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 
- İşbirliği 

 

 
 

Trafik ve Güvenlik 

Bireysel, eşli ya da takım 
çalışmaları ile oyunlar sayesinde 
yön duyarlılığı ve uzay duyusunu 
geliştirir. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4)  

Oyunlar sayesinde 
yön duyusu, uzay 
duyusu, vücut 
farkındalığı, algı 
hareket hızı, 
reaksiyon sürati, 
duruş ile ilgili temel 
becerilerin 
kazandırılması 

Yön değiştirir 

Hız değiştirir 

Komutlara tepki 
verir 

Takım çalışması 
yapar 

 

- Girişimcilik 
- Problem Çözme 
- Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 
- İşbirliği 

 

Duyarlı ve etkin vatandaşlık 
Trafik ve Güvenlik 

Eğitsel, geleneksel ve sportif 
oyunlar yoluyla birliktelikten 
keyif alır, çevreyle olumlu 
ilişkiler kurar 
(PÇ 5)  

Eğitsel, geleneksel ve 
sportif oyunlar 
yoluyla görev 
paylaşımı, insiyatif, 
yardımlaşma duruş 
ile ilgili temel 
becerilerin 
kazandırılması 

Sorumluluk alır 

Yardımlaşır 

İşbirliği yapar 

katılımcıdır 

- Girişimcilik 
- Problem Çözme 
- Kişisel ve  Sosyal 

Yetkinlik 
- İşbirliği 

 
 

Trafik ve Güvenlik 
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Tablo 3: Unite 2 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünit 2 Öğrenme Çıktıları 
(Bireysel Sporlar) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel olmayan 
(Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) ve 
Manipülatif (Atma, fırlatma) hareketleri Atletizm 
aktiviteleri esnasında uygular. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4)  

Atletizm branşında yer alan koşular, atmalar ve 
atlamalar ile ilgili temel becerilerin 
kazandırılması… 

- Koşmak 

- Yürümek 

- Atlamak-Konmak 

- Sıçramak 

- Atmak 

- İtmek 

- Başlamak-Durmak 

- Ağırlık Aktarmak 

- Dönmek 

- Salınmak 

- Tutmak 

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 

Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık 
hareketler dizisi ile badminton, masa tenisi ve 
tenis aktiviteleri sayesinde uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4)  
 
 

Badminton branşında yer alan temel tekniklerin 
(Servis, Backhand, Forehand, Servis, smaç….) 
kazandırılması 

- Tutmak 

- Koşmak 

- Reaksiyon vermek 

- Sıçramak 

- Yürümek 

- Dönmek 

- Ağırlık aktarmak 

- İşbirliği 

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Problem çözme 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 
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Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık 
hareketler dizisi ile tekvando, güreş ve judo 
aktiviteleri sayesinde uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Tekvando, Güreş ve Judo branşları içerisinde yer 
alan temel tekniklerin (Duruş, tutus, denge ve 
vuruşların) kazandırılması 

Tutmak 

Reaksiyon vermek 

Ağırlık aktarmak 

tekme atmak 

rakibi kaldırmak 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 

Devinişsel (Lokomotor),  denge ve reaksiyon 
hareketlerini temel yüzme aktiviteleri esnasında 
uygular. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Yüzme branşında yer alan stillere ait temel 
tekniklerin (nefes alıp verme, ayak vuruşları, 
kulaç atma) kazandırılması 

- Uzanmak 

- Kol çekmek 

- Ayak vurmak 

- Nefes almak, 
vermek 

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- İşbirliği 

Güvenlik 

Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık 
hareketler dizisi ile eskrim aktiviteleri sayesinde 
uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Eskrim branşında yer alan temel tekniklerin 
(hamleler, tuşta zamanlama..)  kazandırılması 

- Uzanmak 

- Reaksiyon vermek 

- Hamle yapmak 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 
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Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık 
hareketler dizisi ile okçuluk aktiviteleri sayesinde 
uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Okçuluk branşında yer alan temel tekniklerin 
(Duruş, okun takılması, tutuşlar, nişan alma) 
kazandırılması 

- Durmak 

- Oku takmak 

- Kirişi tutmak 

- Kabzeyı tutmak 

- Çekmek 

- Nişan almak 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 

 
Zihinsel gelişimini satranç aktiviteleri sayesinde 
artırır 
(PÇ 1 ) 

Satranç branşında yer alan taktiklerin (Açılışlar, 
matlar, oyun sonu taktiklerin, savunmaların) 
kazandırılması 

- Açılış yapmak 

- Savunmak 

- Hamle yapmak 

- Mat etmek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
 

Güvenlik 
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Tablo 4: Unite 3 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünit 3 Öğrenme Çıktıları 
(Takım Sporlar) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel 
olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) 
ve Manipülatif (top sürme, , pas, şut) 
hareketleri Basketbol aktiviteleri esnasında 
uygular. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) (PÇ 5) 

Basketbol branşında yer alan temel savunma ve 
hücum teknik ve taktiklerinin kazandırılması 

- Temel duruş 
yapmak 

- Top sürmek 

- Pas vermek 

- Şut atmak 

- Savunmak 

- Sıçramak 

- Koşmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 
 

Güvenlik 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel 
olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) 
ve Manipülatif (top kontrol, pas, şut) 
hareketleri Futbol ve futsal aktiviteleri 
esnasında uygular. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) (PÇ 5) 

Futbol ve futsal branşlarında yer alan temel 
savunma ve hücum teknik ve taktiklerinin 
kazandırılması (top sürme, kaleye şut atma, pas 
verme) 

- Top sürmek 

- Pas vermek 

- Şut atmak 

- Savunmak 

- Sıçramak 

- Koşmak 

- Kafa vuruşu 
yapmak 

- Tutmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel 
olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) 
ve Manipülatif (servis, manşet pas, şut) 
hareketleri voleybol aktiviteleri esnasında 
uygular. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Voleybol branşında yer alan temel savunma ve 
hücum teknik ve taktiklerinin kazandırılması 
(manşet pas, baş üstü pas, servis, blok) 

- Sıçramak 

- Koşmak 

- Reaksiyon vermek 

- Pas atmak 

- Servis atmak 

- Smaç atmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 
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- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

 
Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel 
olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) 
ve Manipülatif (top kontrol, pas, şut) 
hareketleri hentbol aktiviteleri esnasında 
uygular. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4)  
 

Hentbol branşında yer alan temel savunma ve 
hücum teknik ve taktiklerinin kazandırılması 
(Pas, blok, savunma, hücum) 

- Kaymak 

- Koşmak 

- Tutmak 

- Sıçramak 

- Şut atmak 

- Top sürmek 

- Pas vermek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 
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Tablo 5: Unite 4 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünit 4 Öğrenme Çıktıları 
(Fitness) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, sürat ve esneklik 
gibi temel motorik özellikleri istasyon, pilometrik ve 
crossfit aktiviteleri sayesinde geliştirir 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) 

Işlevsel kuvveti ve dayanıklılığı geliştiren 
Crossfit, pilometrik ve istasyon çalışma 
programlarına uygun tekniklerin kazandırılıması 
ve bu özelliklerin geliştirilmesi 

- Şınav çekmek 

- Mekik çekmek 

- Ağırlık kaldırmak 

- Tırmanmak 

- Barfiks çekmek 

- Sıçramak 

- Dengede durmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 

 
Devinişsel (Lokomotor; koşu) hareketleri aerobik 
egzersiz aktiviteleri esnasında uygular. 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) 

Genel dayanıklılığı geliştiren fiziksel 
egzersizlerin uygulanması ve aerobic 
kapasitenin geliştirilmesi 

- Koşmak 

- Nabız kontrolü 
yapmak 

- Esnetmek 

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme 

-  Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 

 
Devinişsel olmayan becerileri (denge, kuvvet) 
pilates, yoga, temel esneklik aktiviteleri sayesinde 
uygular 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 3) (PÇ 4) 

Içerisinde temel esneklik ve kuvvet 
kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayan fitness 
programlarını uygulaması 

- Esnetmek 

- Dengede durmak 

- Düzenli nefes 
almak, vermek 

- Mekik çekmek 

- Uzanmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 
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Temel dans adımlarını zumba egzersizleri sayesinde 
uygular 
 bn(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Dans figürlerinin çoğunlukta olduğu fitness 
programlarının uygulanması 

- Temel adımları 
uygulamak 

- Ritme uymak 

- Sıçramak 

- Çömelmek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 
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Tablo 6: Unite 5 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünite 5 Öğrenme Çıktıları 
(Ritim ve Dans) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

 
Ritim eğitimi ve Dans aktiviteleri esnasında 
temel duruş alışkanlığı ve vücut 
farkındalığını oluşturur, 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) 

Psikomotor gelişim içerisinde vücut farkındalığı 
ve koordinasyon kapasitesinini geliştirmeyi 
amaçlayan içerisinde retime uyum ve temel 
dans aktivitelerinin bulunduğu becerileri 
kazandırmak 

- Dönmek 

- Sıçramak 

- Ritme karşılık 
vermek 

- Durmak 

- Kol ve bacaklarını 
kullanmak 

- Uyum sağlmak 

- Hızlanmak 

- Yavaşlamak 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 

Müzik gibi dıştan gelen bir uyarıya tepki 
verecek doğaçlama hareketleri ve beden 
dalgalanmalarını dans aktivitelerinde uyarlar  
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) 

Kazanılan vücut farkındalığı sayesinde müziğe 
duyarlı doğaçlama hareketleri ve beden 
dalgalanmalarını uyarla becerilerini kazandırma 

- Doğaçlama yapmak 

- Dönmek 

- Sıçramak 

- Ritime karşılık 
vermek 

- Durmak 

- Kol ve bacaklarını 
kullanmak 

- Uyum sağlamak 

- Hızlanmak 

- Yavaşlamak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 
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Temel dans adımları ve şekilleri kullanarak dans 
kompozisyonu ortaya koyar 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 5) 

Parçadan bütüne ilkesi ile edinilen temel dans 
adımları ve şekillerini dans kompozisyonu 
içerisinde uygulama becerilerinin kazandırılması 

- Sentez yapmak  

- Dönmek 

- Sıçramak 

- Ritime karşılık 
vermek 

- Durmak 

- Kol ve bacaklarını 
kullanmak 

- Uyum sağlamak 

- Hızlanmak 

- Yavaşlamak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 

Ritmik dans aktiviteleriyle ilgili yaratıcılığı 
geliştirir 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Öğrencilerin kendi özgün hareketleriyle ritmik 
dans aktivitelerinide kullanarak yaratıcı 
becerileri geliştirmesi 

- Yaratmak 

- Dönmek 

- Sıçramak 

- Ritime karşılık 
vermek 

- Durmak 

- Kol ve bacaklarını 
kullanmak 

- Uyum sağlamak 

- Hızlanmak 

- Yavaşlamak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 

Zaman ve alan kullanarak dans kareografisi 
ortaya koyar 
(PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 5) 

Edinilen dans becerileri sayesinde zaman ve 
alan kullanarak dans kareografisi oluşturma 
becerilerinin kazandırılması 

- Dönmek 

- Sıçramak 

- Ritme karşılık 
vermek 

- Durmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik 
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- Kol ve bacaklarını 
kullanmak 

- Uyum sağlamak 

- Hızlanmak 

- Yavaşlamak 

 

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı düşünme 

- İşbirliği 
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Tablo 7: Unite 6 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünite 6 Öğrenme Çıktıları 
(Cimnastik) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Kuvvet, dayanıklılık, 
koordinasyon, sürat ve 
esneklik gibi temel motorik 
özellikleri cimnastik aktiviteleriyle gelişitirir, (PÇ 
1) (PÇ 2 ) (PÇ 4 ) 
 

Cimnastik branşına ilişkin temel motoik 
özelliklerin geliştirilmesi ve kuvvet, dayanıklılık, 
esneklik ve sürat içeren becerilerin 
kazandırılması 

- Dengede durmak 

- Barfiks çekmek 

- Mekik çekmek 

- Bara asılmak 

- Sıçramak 

- Koşmak 

-  

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Trafik ve 
güvenlik 

Bireysel, eşli ve grup çalışmaları ile cimnastik 
aktiviteleri sayesinde yön duyarlılığını ve uzay 
duyusunu kazanır (PÇ 1 )(PÇ 2 ) (PÇ 4 ) 

Cimnastik branşına ilişkin temel yön duyarlılığı ve 
uzay duyusunu geliştiren becerileri kazandırmak 
ve farklı beceriler için önhazırlık oluşturmalarına 
yardımcı olmak 

- Öne-geri 
yuvarlanmak 

- Çember atmak 

- Amuda kalkmak 

- Atlamak 

- Sıçramak 

-   

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Güvenlik 

Genel cimnastik aktiviteleri sayesinde temel 
duruş ve dönüş alışkanlıklarını kazanır (PÇ 1 ) (PÇ 
2 ) 

İçerisinde vücut dengesinin ve kuvvetinin 
bulunduğu cimnastik becerilerini içeren temel 
duruş ve dönüşlerin geliştirilmesi ve benzer 
tekniklere ön hazırlık oluşturulması   

- Dengede durmak 

- Statik dengede 
durmak 

- Dinamik dengede 
hareket etmek 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
 
Güvenlik 
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- Dönüşleri 
uygulamak 

yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Belirli ekipmanları yardımıyla artistik cimnastik 
becerilerini kazanır 
(PÇ 1 ) (PÇ 2 ) 

Artistik cimnastik branşında yer alan ekipmanlar 
(Atlama beygiri, barfiks, parallel bar..) sayesinde 
temel cimnastik becerilerini kazandırmak 

- Atlamak 

- Sıçramak 

- Dengede durmak 

- Dengede yürümek 

- Asılmak 

- Kipe yapmak 

- Kuvvet uygulamak 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
 
Güvenlik 

Ses ve müzik gibi dıştan gelen bir uyarıya tepki 
verecek ritmik cimnastik hareketlerini gelştirir 
(PÇ 1 ) (PÇ 2 ) 

Ritmik cimnastik branşında yer alan (top, 
kurdele, çember..) ekipmanlar sayesinde vücut  
farkındalığını artırmak amacıyla temel becerileri 
geliştirilmesi 

- Ritme uymak 

- Sıçramak 

- El göz 
koordinasyonu 
uygulamak 

- El ayak 
koordinasyonu 
uygulamak 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Güvenlik 

Cimnastik aktiviteleri bünyesinde yer alan 
sıralanma ve yürüyüş becerilerini geliştirir 
(PÇ 1 ) (PÇ 2 )  

Takım çalışmasında senkronizasyonu artıran, 
düzgün yürüme ve duruş alışkanlıklarının yanısıra 
takım halinde hareket edebilme özelliklerini 
geliştiren becerileri kazandırması 

- Durmak 

- Yürümek 

- Duymak 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Güvenlik 
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- Sıralanmak 

- Beraber hareket  
etmek 

- Uyum sağlamak 

-  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- İşbirliği 
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Tablo 8: Unite 7 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler)  

Ünite 7 Öğrenme Çıktıları 
(Doğa Sporları) 

 
Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Temel yürüyüş becerilerini doğal çevre 
ortamında uygular, 
(PÇ 2 ) (PÇ 4 ) 

Doğada farklı mesafelerdeki yürüyüş modellerini 
içeren becerilerin yer aldığı aktiviteler uygulanır 
(Trekking, tırmanışlar, doğal engellerden 
geçişler)  

- Yürümek 

- Hazırlık yapmak 

- Ekipman taşımak 

- Doğal engelleri 
geçmek 

- Yardımlaşmak 

- Doğaya uyum 
sağlamak 

- Iz sürmek 

- Yön bulmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 
 

Trafik ve 
Güvenlik 

Temel kampçılık ve dağcılık aktivitelerini doğal 
çevre ortamında uygular. (PÇ 1 ) (PÇ 2 ) (PÇ 4) 

Doğal yaşamın bir parçası olarak uyumlu şekilde 
kısa ve uzun süreli kampçılık ve dağcılık 
uygulamalarına yer verilir  

- Kamp yeri seçmek 

- Çadır kurmak 

- Yön bulmak 

- Ateş yakmak 

- Emniyet almak 

- Ilk yardım 
uygulamak 

- Doğaya uyum 
sağlamak 

- Ekipman taşımak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Trafik ve 
güvenlik 

Bisiklete ilişkin devinişsel (lokomotor) aktiviteleri 
alternatif açık alanda uygular (PÇ 2 ) (PÇ 4 ) 

Içerisinde bisikletle doğa ortamında ve veya 
alternative cevre ortamında kısa veya orta 
sürede lokomotor beceriler içeren egzersizler  

- Bisiklet sürmek 

- Denge kurmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
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yapmak - Hız ayarı yapmak 

- Engelleri geçmek 

- Kontrol etmek 

- Tamir etmek 

 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Katılım 
 
Trafik ve 
güvenlik 

Belirli ekipmanlar yardımıyla doğal çevrede çok 
yönlü becerileri geçekleştirir (PÇ 1) 

Alternatif çevre aktiviteleri içerisinde doğal 
malzemeler veya teknolojik ekipmanlar 
kullanarak yeni beceriler kazandırmak ve bireysel 
ve takım çalışmaları ile doğaya uyum 
sağlamalarına yardımcı olmak 

Bilmek 

Kavramak  

- Uygulamak 

- Açıklamak 

- Araştırma yapmak 

- Analiz yapmak 

- Keşvetmek 

- Uyarlamak 

- Yaratıcılığını 
kullanmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Trafik ve 
güvenlik 

Doğada hayatta kalma, emniyet ve temel ilk 
yardım bilgilerini öğrenir ve uygular 
(PÇ 3 )  

Kişisel gelişimlerini artırmanın yanısıra olası acil 
durumlar için ilk yardım, emniyet ve hayatta 
kalma becerilerini temel düzeyde geliştirmek ve 
gerçek yaşam koşullarına uyarlamalarına 
yardımcı olmak  

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Yardım etmek 

- Analiz etmek 

- Kontrol etmek 

-  

-  

 

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Trafik ve 
güvenlik 



 
22 Temel  Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Dersi  1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

- İşbirliği 

Alternatif çevre ortamında liderlik ve takım 
çalışmasıyla ilgili temel kavramları öğrenir ve 
uygular  
(PÇ 5) (PÇ 6) 

Farklı doğa aktiviteleri sayesinde öğrencilere 
özgüven kazandıran, bir gruba yön vermek, 
etkilemek ve liderlik yapmalarına olanak veren 
ve takım çalışma ilkelerini benimsemelerine 
yardımcı olabilecek  becerileri kazandırmak 

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Analiz etmek 

- Sentez yapmak 

- Liderlik yapmak 

- Lideri takip etmek 

- Etkilemek 

- Değerlendirmek 

- Uyum sağlamak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Trafik ve 
güvenlik 
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Tablo 9: Unite 8 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünit 8 Öğrenme Çıktıları 
(Genel Sağlık Bilgisi) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini açıklar ve 
hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir 
(PÇ 3 ) (PÇ 8 ) 

Sağlıklı yaşamanın gerekliliği olan 
bilgilerin kazandırılıması, beden eğitimi 
ve sporun sağlıklı yaşam içerisindeki 
rolünün ve anlamının benimsetilmesi 

Bilmek 

Kavramak  

- Uygulamak 

- Açıklamak 

- Araştırma yapmak 

- Analiz yapmak 

-  

 

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 

Fiziksel aktivitenin sağlığa, büyümeye ve 
gelişmeye olan yararlarını anlar ve 
değerlendirir  
(PÇ 3 ) (PÇ 8 ) 

Sağlıklı ve üretken bir yaşam için en 
önemli etkenlerden biri olan fiziksel 
aktivitenin büyümeye ve gelişmeye 
katkıları ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırılımaı 

Bilmek 

Kavramak  

Uygulamak 

- Açıklamak 

- Araştırma yapmak 

- Analiz yapmak 

 

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 

Sağlıklı yaşamın gerekliliklerini bilir ve uygular 
(PÇ 3 ) (PÇ 8 ) 

Hem kavramsal hem de uygulamalı 
alanda sağlıklı yaşam için gerekli olan 
becerilerin kazandırılıması ve 
içselleştirilmesi  

Bilmek 

Kavramak  

- Uygulamak 

- Açıklamak 

- Farketmek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 
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- Araştırma yapmak 

- Analiz yapmak 

- Tekrar etmek 

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Temel ilk yardım bilgilerini ve hayatta kalma 
yöntemlerini öğrenir 
(PÇ 8 ) 

Sporda ve genel yaşamda ihtiyaç 
duyulan ve acil durumlarda 
uygulanabilecek temel ilk yardım bilgileri 
ile ilgili becerileri kazandrımak 

- Bilmek 

- Kavramak  

- Uygulamak 

- Açıklamak 

- Araştırma yapmak 

- Analiz yapmak 

- Sentez yapmak 

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
 

Fiziksel aktivite için gerekli olan beslenme 
alışkanlıklarını kavrar   
(PÇ 3 ) (PÇ 8 ) 

Vücudun egzersiz esnasında, öncesinde 
ve sonrasında ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
sağlamayı ve yapısal yenilenmeyi 
hızlandıran beslenme alışkanlıklarıyla 
ilgili temel bilgileri kazandırmak  

- Bilir 

- Kavramak 

- Uygulamak 

- Açıklamak 

- Kıyaslamak 

- Araştırma yapmak 

- Analiz yapmak 

- Sentez yapmak 

- Değerlendirmek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 

Egzersiz esnasında vücutta meydana gelen 
değişiklikleri anlatır 
 (PÇ 3 ) (PÇ 8 ) 

Temel spor ve egzersiz fizyoloji alanında 
yer alan ve egzersiz esnasında oluşan 
değişimlerle ilgili bilgileri kazandırmak 
(Nabız artışı, yorgunluk, vücut ısısındaki 

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Açıklamak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 
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artış) - Kıyaslamak 

- Araştırma yapmak 

- Analiz yapmak 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

 
Trafik ve güvenlik 
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Tablo 10: Unite 9 (Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünit 9 Öğrenme Çıktıları 
(Takım Kültürü) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Aktiviteler, sportif ve eğitsel oyunlar yoluyla 
birliktelikten keyif almak ve çevreyle olumlu 
ilişkiler kurar (PÇ 5) 

İçerisinde sporda ve beden eğitiminde 
takım çalışmaları bulunan ve çevreyle 
olumlu ilişkiler kurmalarını sağlayan 
becerileri kazandırmak 

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Empati kurmak 

- Iletişim kurmak 

- Saygı göstermek 

- Keyif almak 

- Rol almak 

-  

-  

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 

Arkadaşlarına ve oyunun kurallarına saygı 
göstermeyi, yenilgiyi kabullenmeyi ve başarıyı 
sindirmeyi öğrenir (PÇ 5) 

Sporda fair-play kavramları içerisinde yer 
alan rakibe saygı, kendine saygı ve oyun 
kurallarına saygıyı kazandırmayı 
amaçlayan çalışmalar 

- Saygı göstermek 

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Empati kurmak 

- Iletişim kurmak 

- Kazananı kutlamak 

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 

Toplumsal kuralların farkına varır, benimser ve 
uygular (PÇ 5) 

Sosyal olmanın en önemli 
önkoşullarından olan toplumsal 
kuralların öğretilmesi uygulanması ve 
devamlılığının sağlanmasına yönelik 
çalışmalar 

- Bilmek 

- Açıklamak 

- Uygulamak 

- Dinlemek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 
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- Iletişim kurmak 

- Rol almak 

- Üretmek 

- Empati kurmak 

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Trafik ve güvenlik 

”BİZ” bilinci ile bir takıma ait olmayı olmayı 
öğrenir ve etkin iletişim becerileri geliştirir, (PÇ 
5) 
 

Takım kültürü ve alışkanlıklarını 
kazandırmak, takım içerisinde rol 
alabilmeyi, üretken olmayı ve sorunlara 
akılcıl yollarla çözüm bulabilme 
becerilerini kazandrmak  

- Bilmek 

- Açıklamak 

- Uygulamak 

- Dinlemek 

- Iletişim kurmak 

- Rol almak 

- Üretmek 

- Görev paylaşmak 

- Empati kurmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 

Fair-play kavramını uygulamalı alanda 
açıklayabilmek (PÇ 5) 

Sporda adil oyun kavramı ve etik 
davranışların uygulanabilmesi için 
farkındalık yaratmak ve fairplay ilkelerini 
kazandırmak 

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Analiz etmek 

- Sentez yapmak 

- Değerlendirmek 

- Etkilemek 

- Açıklamak 

- Sunum hazırlamak 

- Proje yapmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik 
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Oyun veya bir aktivitede takım lideri olmayı ve 
lidere uymayı öğrenir (PÇ 6) 

Öğrencilere özgüven kazandırmayı 
amaçlayan, bir gruba yön vermek, 
etkilemek ve liderlik yapmalarına olanak 
veren aktiviteler yapmak 

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Analiz etmek 

- Sentez yapmak 

- Liderlik yapmak 

- Lideri takip etmek 

- Etkilemek 

- Değerlendirmek  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 Temel  Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Dersi  1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

Tablo 11: Unite 10(Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara disiplinler) 

Ünit 10 Öğrenme Çıktıları 
(Temel Spor Bilgisi) 

Açıklamalar Temel kavramlar Beceriler+ Ara disiplinler 

Beden eğitimi, spor, oyun ve egzersize ilişkin 
temel kuralları öğrenir ve uygular 
 (PÇ 8) 

Fiziksel egzersizlerin uyulanmasına 
imkan veren spor branşlarına ve 
oyunlara özgü kuralların öğretilmesi ve 
uygulanmasının sağlanması 

- Bilmek 

- Uygulamak 

- Açıklamak 

- Farkına varmak 

- Kullanmak 

- Saygı duymak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik  

Fiziksel egzersizde ısınma ve soğuma evrelerini 
kavrar ve aktivitelerde uygular (PÇ 8) 

Fiziksel antrenmanın ana evreleri olan ve 
sakatlıkları önlenmesi ve performansın 
artırılmasını sağlayan ısınma ve soğuma 
ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması 

- Bilmek 

- Açıklamak 

- Uygulamak 

- Önem vermek 

- Analiz etmek 

- Farkına varmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Problem çözme 

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

- İşbirliği 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Güvenlik  

Güncel spor faaliyetlerini takip eder ve 
yorumlar  
(PÇ 7) 

Sağlıklı yaşamın gerekliliği olan spor 
alışkanlıklarının devamlılığını sağlamak 
için güncel spor faaliyetlerinin takip 
edilmesi, yazılı ve görsel medyanın 
kullanılması ve yaşadığı çevrede sporla 
ilgili organizasyonlar hakkında bilgi 
edinmesinin sağlanması 

- Bilmek 

- Takip etmek 

- Açıklamak 

- Analiz etmek 

- Sentez yapmak 

- Değerlendirmek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 
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- Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

- İşbirliği 

Uluslararası spor organizasyonlarını tanır 

(Olimpiyat oyunları, Şampiyonalar...),   

(PÇ 7) 

 

Genel spor bilgisi çerçevesinde dünya 
sporuna yön veren uluslararası spor 
organizasyonları hakkında temel bilgileri 
kazndırmak  

- Bilmek 

- Kavramak 

- Örneklendirmek  

- Açıklamak 

- Analiz etmek 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

Olumsuz yaşam alışkanlıklarının neden olduğu 
hastalıkları (kanser, kalp rahatsızlıkları) açıklar 
(PÇ 8) 

Insan yaşamında genel sağlığı bozan 
olumsuz yaşam alışkanlıklarının sonucu 
olarak ortaya çıkan hastalıkları hakkında 
temel bilgiler edinmek 

- Bilmek 

- Kavramak 

- Örneklendirmek  

- Açıklamak 

- Farkına varmak 

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Problem çözme 

-  Kişisel ve 
sosyal yetkinlik 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
Ekonomik Katılım 

 
Trafik ve güvenlik  

Spor teknolojisi saha ve ekipman bilgilerini 
öğrenir (PÇ 7) 

Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde yer 
alan saha ve ekipman teknolojileriyle 
ilgili temel bilgileri öğrenmek ve çağdaş 
spor teknoljilerini takip etmek  

- Bilmek 

- Kavramak  

- Uygulamak 

- Açıklamak 

-  

-  

- Okur yazarlık 

- İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri 

- Girişimcilik  

- Problem çözme 

-  Kişisel ve 
sosyal yetkinlik 

- İşbirliği 

Ekonomik Katılım 
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ÜNİTE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI 

Ünite 1 Öğrenme Çıktıları – Program Çıktıları 
(Oyunlar) 

Temel ve sportif becerileri eğitsel oyun ortamında uygular 
 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 
 
 4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir.  
 
 5- Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve 
dayanışmayı geliştirir  
 
6- Fiziksel aktivitelerle liderlik ve takım kültürü 
özelliklerini kazanır. 

Manipülatif (obje kontrolü) becerileri eğitsel oyun ortamında uygular 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar  
 
2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir.  
 
4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 
 
5- Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve 
dayanışmayı geliştirir 

Devinişsel (yer değiştirme / lokomotor: yürümek, koşmak, tırmanmak) becerileri eğitsel, geleneksel ve sportif 
oyun ortamında uygular 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar  
2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 
 
4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 
 
 5- Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve 
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dayanışmayı geliştirir 

Devinişsel olmayan (yer değiştirme / lokomotor olmayan: denge, öne yuvarlanmak, zıplamak) becerileri 
eğitsel, geleneksel ve sportif oyun ortamında uygular 
 

1-Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar. 
                                                         
2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir.   
 
4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir.  
 
5- Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve 
dayanışmayı geliştirir  
 
 6- Fiziksel aktivitelerle liderlik ve takım kültürü 
özelliklerini kazanır. 

Bireysel, eşli ya da takım çalışmaları ile oyunlar sayesinde yön duyarlılığı ve uzay duyusunu geliştirir. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar  
 
2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 
 
 4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

Eğitsel, geleneksel ve sportif oyunlar yoluyla birliktelikten keyif alır, çevreyle olumlu ilişkiler kurar 5- Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve 
dayanışmayı geliştirir 

 

Ünite 1 Alt başlıkları ve sınıflara göre dağılımı 

OYUNLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 

Eğitsel Oyunlar 
 

         

 Sportif Oyunlar 
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Ünit 2 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 
(Bireysel Sporlar) 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) ve Manipülatif (Atma, 
fırlatma) hareketleri Atletizm aktiviteleri esnasında uygular. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık hareketler dizisi ile badminton, masa tenisi ve tenis aktiviteleri 
sayesinde uygular 
 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar 
 
2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 
 
3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık hareketler dizisi ile tekvando, güreş ve judo aktiviteleri sayesinde 
uygular 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

Devinişsel (Lokomotor), denge ve reaksiyon hareketlerini temel yüzme aktiviteleri esnasında uygular. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 
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3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık hareketler dizisi ile eskrim aktiviteleri sayesinde uygular 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar 

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

Manipülatif (Obje kontrol) becerileri karmaşık hareketler dizisi ile okçuluk aktiviteleri sayesinde uygular 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

Zihinsel gelişimini satranç aktiviteleri sayesinde artırır 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar 
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ÜNİTE 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

BİREYSEL SPORLAR         

Atletizm         

Badminton         

Eskrim         

Güreş         

Judo         

Masa Tenisi         

Okçuluk         

Satranç         

Taekwando         

Tenis         

Yüzme         

Bisiklet         
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Ünit 3 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 
(Takım Sporlar) 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) ve Manipülatif (top sürme, 
, pas, şut) hareketleri Basketbol aktiviteleri esnasında uygular. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve 
fiziksel uygunluğu geliştirir. 

 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir.  

 

4-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma 
ve dayanışmayı geliştirir 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) ve Manipülatif (top 
kontrol, pas, şut) hareketleri Futbol ve futsal aktiviteleri esnasında uygular. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve 
fiziksel uygunluğu geliştirir. 

 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir. 

 

4-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma 
ve dayanışmayı geliştirir 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) ve Manipülatif (servis, 
manşet pas, şut) hareketleri voleybol aktiviteleri esnasında uygular. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve 
fiziksel uygunluğu geliştirir. 

4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
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sağlığı geliştirir. 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) Devinişsel olmayan (Lokomotor olmayan; Denge, sıçrama) ve Manipülatif (top 
kontrol, pas, şut) hareketleri hentbol aktiviteleri esnasında uygular. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar 
 
2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve 
fiziksel uygunluğu geliştirir. 
 
4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel 
sağlığı geliştirir.  

 

Ünite 3 Alt başlıkları ve sınıflara göre dağılımı 

ÜNİTE 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

TAKIM SPORLARI         

Basketbol         

Futbol          

Futsal         

Voleybol         

Hentbol         
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Ünit 4 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 
(Fitness) 

Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, sürat ve esneklik gibi temel motorik özellikleri istasyon, pilometrik ve 
crossfit aktiviteleri sayesinde geliştirir 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

Devinişsel (Lokomotor; koşu) hareketleri aerobik egzersiz aktiviteleri esnasında uygular. 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

Devinişsel olmayan becerileri (denge, kuvvet) pilates, yoga, temel esneklik aktiviteleri sayesinde uygular 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

3- Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan 
yararlarını açıklar. 

4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı 
geliştirir. 

Temel dans adımlarını zumba egzersizleri sayesinde uygular 
  

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı 
etkinliklerde ortaya koyar 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı 
geliştirir. 
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ÜNİTE 4 1 2 3 4 5 6 7 8 

FİTNESS         

Temel Koordinasyon         

Kuvvet Egzersizleri         

İstasyon Egzersizleri         

Pilometrik Egzersiz..         

Aerobik Dayanıklılık          

Esneklik          

Pilates         

Yoga         

Crossfit         

Zumba          

 

 

Ünite 5 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 
(Ritim ve Dans) 

 
Ritim eğitimi ve Dans aktiviteleri esnasında temel duruş alışkanlığı ve vücut 
farkındalığını oluşturur, 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

Müzik gibi dıştan gelen bir uyarıya tepki verecek doğaçlama hareketleri ve beden dalgalanmalarını 
dans aktivitelerinde uyarlar  
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

Temel dans adımları ve şekilleri kullanarak dans kompozisyonu ortaya koyar 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

3-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve 
dayanışmayı geliştirir 



 
40 Temel  Eğitim Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Dersi  1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

Ritmik dans aktiviteleriyle ilgili yaratıcılığı geliştirir 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

4- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı 
geliştirir. 

Zaman ve alan kullanarak dans kareografisi ortaya koyar 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel 
uygunluğu geliştirir. 

3-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve 
dayanışmayı geliştirir 

 

ÜNİTE 5 1 2 3 4 5 6 7 8 

RİTM ve DANS         

Temel duruş ve ritim eğitimi         

Müzik ve bedenin birleşmesi 
(Doğaçlama) 

        

Dans Kompozisyonu         

Ritmik dans         

Zaman ve alan kullanımı         
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Ünite 6 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 
(Cimnastik) 

Kuvvet, dayanıklılık, 
koordinasyon, sürat ve 
esneklik gibi temel motorik 
özellikleri cimnastik aktiviteleriyle gelişitirir, 
 

1-Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar  

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu 
geliştirir. 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirir. 

Bireysel, eşli veya grup çalışmaları ile cimnastik aktiviteleri sayesinde yön duyarlılığını ve uzay 
duyusunu kazanır 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu 
geliştirir. 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirir. 

 

 

Genel cimnastik aktiviteleri sayesinde temel duruş ve dönüş alışkanlıklarını kazanır  
1-Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar  

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu 
geliştirir. 

 

 

Belirli ekipmanları yardımıyla artistik cimnastik becerilerini kazanır 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar. 

   

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu 
geliştirir. 
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Ses ve müzik gibi dıştan gelen bir uyarıya tepki verecek ritmik cimnastik hareketlerini gelştirir 
 

1-Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar 

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu 
geliştirir. 

Cimnastik aktiviteleri bünyesinde yer alan sıralanma ve yürüyüş becerilerini geliştirir 
 

1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde 
ortaya koyar   

 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu 
geliştirir. 

 

 

 

 

ÜNİTE 6 1 2 3 4 5 6 7 8 

JİMNASTİK         

Temel jimnastik duruşları         

Yer jımnastiği         

Düzen alıştırmaları         
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Ünite 7 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 
(Doğa Sporları) 

 

Temel yürüyüş becerilerini doğal çevre ortamında uygular, 
 

1- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu geliştirir. 

2- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirir. 

Temel kampçılık ve dağcılık aktivitelerini doğal çevre ortamında uygular.  1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde ortaya 
koyar 

2- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu geliştirir. 

3- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirir. 

Bisiklete ilişkin devinişsel (lokomotor) aktiviteleri alternatif açık alanda uygular  1- Düzenli olarak çeşitli aktivitelere katılır ve fiziksel uygunluğu geliştirir.  

2- Çok yönlü aktiviteler yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirir. 

Belirli ekipmanlar yardımıyla doğal çevrede çok yönlü becerileri geçekleştirir  1- Temel hareket becerilerini serbest veya kurallı etkinliklerde ortaya 
koyar 

Doğada hayatta kalma, emniyet ve temel ilk yardım bilgilerini öğrenir ve uygular 
 

2- Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan yararlarını açıklar. 

Alternatif çevre ortamında liderlik ve takım çalışmasıyla ilgili temel kavramları öğrenir ve 
uygular  
 

1-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve dayanışmayı 
geliştirir 

2- Fiziksel aktivitelerle liderlik ve takım kültürü özelliklerini kazanır. 
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ÜNİTE 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

DOĞA SPORLARI         

Yürüyüş         

Kampçılık         

Dağcılık         

Yön Bulma Orientiring         

Bisiklet         

Tırmanma         

Oltayla Balık Tutma         

Doğada Temel İlk Yardım .         

Hayatta Kalma Yöntemleri         
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Ünit 8 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 

(Genel Sağlık Bilgisi) 

Sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini açıklar ve hastalıklardan korunma yöntemlerini 

öğrenir  

1- Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan yararlarını açıklar. 

2- Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 

kavrar. 

Fiziksel aktivitenin sağlığa, büyümeye ve gelişmeye olan yararlarını anlar ve değerlendirir  1- Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan yararlarını açıklar. 

2- Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 

kavrar. 

Sağlıklı yaşamın gerekliliklerini bilir ve uygular  1- Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan yararlarını açıklar. 

2- Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 

kavrar.  

Temel ilk yardım bilgilerini ve hayatta kalma yöntemlerini öğrenir 1- Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 

kavrar. 

 
Fiziksel aktivite için gerekli olan beslenme alışkanlıklarını kavrar   
 

1- Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan yararlarını açıklar.  

1- Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 
kavrar. 

Egzersiz esnasında vücutta meydana gelen değişiklikleri anlatır 
  

1- Egzersizin sağlığına ve fiziksel görünümüne olan yararlarını açıklar. 

2- Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 
kavrar.  
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ÜNİTE 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

GENEL SAĞLIK BİLGİSİ         

Fiziksel Aktivitenin Yararları         

İlk Yardım Bilgisi         

Sağlığı Koruma Yöntemleri         

Bulaşıcı Hastalıklar         

Çevre Sağlığı         

Spor sakatlanma ve 
yaralan... 

        

Vücudumuzu tanıyalım         

Beslenme İlkeleri ve 
Yöntemleri 

        

 

 

Ünit 9 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 

(Takım Kültürü) 

Aktiviteler, sportif ve eğitsel oyunlar yoluyla birliktelikten keyif almak ve çevreyle olumlu ilişkiler 

kurar  

1-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve dayanışmayı 

geliştirir 

Arkadaşlarına ve oyunun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi kabullenmeyi ve başarıyı 

sindirmeyi öğrenir  

1-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve dayanışmayı 

geliştirir 

Toplumsal kuralların farkına varır, benimser ve uygular  1-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve dayanışmayı 

geliştirir 
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”BİZ” bilinci ile bir takıma ait olmayı olmayı öğrenir ve etkin iletişim becerileri geliştirir, 

 

1-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve dayanışmayı 

geliştirir 

Fair-play kavramını uygulamalı alanda açıklayabilmek  
1-  Sosyal yaşama uyum sağlayarak, yardımlaşma ve dayanışmayı 
geliştirir 

Oyun veya bir aktivitede takım lideri olmayı ve lidere uymayı öğrenir  
1- Fiziksel aktivitelerle liderlik ve takım kültürü özelliklerini kazanır. 

 

 

 

ÜNİTE 9 1 2 3 4 5 6 7 8 

TAKIM KÜLTÜRÜ         

İletişim Becerileri         

Fair Play         

Liderlik         

Takım Ruhu         

Toplumsal Kurallar         
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Ünit 10 Öğrenme Çıktıları– Program Çıktıları 

(Temel Spor Bilgisi) 

Beden eğitimi, spor, oyun ve egzersize ilişkin temel kuralları öğrenir ve uygular  1-  Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 

kavrar 

Fiziksel egzersizde ısınma ve soğuma evrelerini kavrar ve aktivitelerde uygular  1-  Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 

kavrar 

Güncel spor faaliyetlerini takip eder ve yorumlar  1- Beden eğitimi, oyun ve spor ile ilgili temel kavramları öğrenir.  

Uluslararası spor organizasyonlarını tanır (Olimpiyat oyunları, Şampiyonalar...),  1- Beden eğitimi, oyun ve spor ile ilgili temel kavramları öğrenir. 

Olumsuz yaşam alışkanlıklarının neden olduğu hastalıkları (kanser, kalp rahatsızlıkları) 

açıklar  

1- Genel sağlığı geliştirecek egzersiz, beslenme ve dinlenme ilkelerini 

kavrar   
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ÜNİTE 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

TEMEL SPOR BİLGİSİ         

Atatürk ve Spor         

Egzersiz Planlama ve Evrele..         

Dinlenme ve Toparlanma..         

Güncel Spor Faaliyetleri         

Uluslararası Spor Organizas...         

Spor Teknolojisi         
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Ünite Ünite  Alt başlıklar içinde yer alan konular  ve sınıflara göre dağılımı 

ÜNİTE  1 1 2 3 4 5 6 7 8 

OYUNLAR 
 

        

Eğitsel 
Oyunlar 

 

Yaratıcı 
oyunlar 

 

Yaratıcı 
oyunlar 

Yaratıcı 
oyunlar 

Yaratıcı oyunlar Yaratıcı 
oyunlar 

Yaratıcı 
oyunlar 

Yaratıcı oyunlar Yaratıcı oyunlar 

   İşbirliği Oyunlar İşbirliği 
Oyunlar 

İşbirliği 
Oyunlar 

İşbirliği Oyunlar İşbirliği Oyunlar 

Düş Gücü 
Oyunlar 

Düş Gücü 
Oyunlar 

Düş Gücü 
Oyunlar 

Düş Gücü 
Oyunlar 

Düş Gücü 
Oyunlar 

Düş Gücü 
Oyunlar 

Düş Gücü Oyunlar Düş Gücü Oyunlar 

Sınıf 
Oyunları 

Sınıf 
Oyunları 

Sınıf Oyunları Sınıf Oyunları Sınıf 
Oyunları 

   

Şarkılı 
Oyunlar 

Şarkılı 
Oyunlar 

Şarkılı 
Oyunlar 

Şarkılı Oyunlar Şarkılı 
Oyunlar 

   

Öykünme 
Oyunları 

Öykünme 
Oyunları 

Öykünme 
Oyunları 

Öykünme 
Oyunları 

Öykünme 
Oyunları 

   

Sportif 
Oyunlar 

   Liderlik 
Oyunları 

Liderlik 
Oyunları 

Liderlik 
Oyunları 

Liderlik Oyunları Liderlik Oyunları 

   Yarışmalı 
Oyunlar 

Yarışmalı 
Oyunlar 

Yarışmalı 
Oyunlar 

Yarışmalı Oyunlar Yarışmalı Oyunlar 

Topla 
oynanan 
oyunlar 

Topla 
oynanan 
oyunlar 

Topla 
oynanan 
oyunlar 

Topla oynanan 
oyunlar 

Topla 
oynanan 
oyunlar 

Topla oynanan 
oyunlar 

Topla oynanan 
oyunlar 

Topla oynanan oyunlar 

  Hedef bulma 
oyunları 

Hedef bulma 
oyunları 

Hedef 
bulma 
oyunları 

Hedef bulma 
oyunları 

Hedef bulma oyunları Hedef bulma oyunları 

  Paraşüt 
oyunları 

Paraşüt 
oyunları 

Paraşüt 
oyunları 

Paraşüt 
oyunları 

Paraşüt oyunları Paraşüt oyunları 

Küme 
Oyunları 

Küme 
Oyunları 

Küme 
Oyunları 

Küme Oyunları Küme 
Oyunları 

   

Eşli Oyunlar Eşli 
Oyunlar 

Eşli Oyunlar Eşli Oyunlar Eşli 
Oyunlar 

Eşli Oyunlar Eşli Oyunlar Eşli Oyunlar 
 
 

ÜNİTE  2 1 2 3 4 5 6 7 8 

BİREYSEL         
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SPORLAR 
 

 
 
 

Atletizm 

   Atletizm Genel 
Yapı Şeması 

Orta 
Mesafe 
Koşuları 

Bayrak 
Koşuları 
4*100 
4*400 

Kısa Mesafe Engelli 
Koşular 
Bayan:100m, 400m 
Erkek:110m, 400m 

Koşular (4x400) 

   Koşular (kısa 
100m, 200m, 
400m mesafe) 
 

  Yüksek Atlama Atmalar (Gulle, Cirit, Disk) 

        

        

        

        

 
 

Badminton 

   Raket tutuş 
tekniği 

  Önceki konular tekrar 
işlenir 

 

   Temel duruş   Forehand/backhand 
drive 

 

   Forehand 
yüksek servis 

  Smaç  

   Backhand kısa 
servis 

  Net drop  

   Forehand/back
hand clear 

  Net kill 
Forehand-bachand 
lob 
Genel oyun kurallarını 
maç formunda 
uygulamak 

 

 
Eskrim 

     Gard 
pozisyonu 

 Kontra atak 

     El-ayak 
koordinasyonu 

 Savunma 

     Hamle (Flöre)  Flöre Ripost 

     Basit ataklar  Oyun Kuralları 

     Birleşik ataklar   

 
Güreş 

      Müsabaka kural bilgisi 
Duruşlar(alçak,orta,yü

Köprü 
Künde  
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ksek) 
 
 

Çırpma  
Bohca supleks  

      Tek-çift-içten-dıştan 
dalma 

Ayak kilidi 

      Tek kol kafa kol  

 
 
 

Judo 
 
 

      Kurallar  Fırlatma Tekniği 

      Kemer Renkleri Ayakta yapılan teknikler 

      Temel Teknikler  Yatarak yapılan teknikler 

       Yerde yapılan teknikler 

        

        

 
 

Masa Tenisi 
 

  Forehand 
vuruşları  

  Kesik vuruş 
(forehand-
backhand 
chop) 

  

  Backhand 
vuruşları 

  Şut (forehand-
backhand) 

  

  Servis (düz)   Spin 
(forehand-
backhand) 

  

  Tekli – çiftli 
maçlar 

  Servis (düz-
kesik-falsolu) 

  

     Tekli-çiftli 
maçlar 

  

 
Okçuluk 

 

       Okculuk 
terminolojisi(ok,yay,kanat,nişan
gah,çekme,sadak,parmaklık,hed
ef minderi,hedef sehpası,kolluk) 

       Temel Duruş ve denge  

       Nefes Egzersizleri 

        Müsabaka kuralları 

 
Tenis 

 

    Temel 
duruş 

Forehand-
backhand slice 

Genel tekrar  

    Raket 
tutuş\grip 

Forehand-
backhand 
Vole 

Maç ve oyun kuralları  
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    Forehand-
backhand 
vuruş 

Forehand-
backhand 
Spin 

  

 
 
 

Yüzme 

Suya alışma Bacak ve 
kol 

hareketleri 

Koordinasyon 
çalışmaları 

    Serbest yüzme tekniği 

Genel nefes 
çalışmaları 

Özel nefes 
calışmaları 

     Çıkışlar ve dönüşler 

Suda kayma 
çalışmaları 

Oyunlarla 
öğretim 

      

Bacak 
hareketleri 

       

Kol 
hareketleri 

       

Bisiklet  -Bisiklet 
Parçalarını 
Tanıma 
-Sağa-Sola  
-ileriye 
doğru yol 
alma 
-Dönüşler 
-Fren 
Eğitimi 
-Vites 
Değiştirme 

 

  Trafik 
Eğitimi 
Doğa Gezisi 
( yokuş 
yukarı 
yokuş aşagı 
tırmanış, 
ayakta 
tırmanış, 
küçük 
engelleri 
aşma, dar 
patikalar) 

   

 
Satranç 

 Taşların 
genel 
özellikleri 

   Oyun sonu   

 Hücum ve 
savunma 

   Atak   

 Kurallar    Taktik atak   

  Mat 
temaları 

   Vezir gambiti   

  Çifte istek    Alet oyun 
sonu 
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  Piyona 
özgü 

kurallar 

      

Taekwando     Taekwando 
tanımı 

 Taekwando tanımı  

    Oyun 
kuralları ve 
tarihcesi 

 Oyun kuralları ve 
tarihcesi 

 

    Temel 
taekwando 
hareketleri 

 Temel taekwando 
hareketleri 

 

ÜNİTE  3 1 2 3 4 5 6 7 8 

TAKIM 
SPORLARI 

 

        

 
 
 

Basketbol  

   Basketbol Tarihi 
Basketbol Temel 
Kural Bilgisi 

 Türk 
Basketbol 
Tarihi 

 Önceki konular tekrar işlenir 

   Temel duruşlar, 
yön değişmeler 
ve adımlamalar 

 Önceki 
konular tekrar 
işlenir  
Aldatmalar 
(fake) 

 Adam adama savunma 

   Topla oynama 
(ball handling) 

 Perdeleme  Adam adama hücum 

   Top sürme  
Pas verme ve 
alma  

 Ribound   Hızlı hücum ( fast break) 

   Şut atma   Perdeleme ve 
devril (Pick 
and roll) 

  

   Turnike atma     

 
 

Futbol 

   Futbolun Tarihsel 
Gelişimi 
Saha Malzeme ve 
Kural Bilgisi 
Futbolda 

 Saha Ölçüleri 
Temel 
Teknikler 
Top Kontrolü 
Pas verme, 
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Teknikler top sürme, 
Kaleci 
alıştırmaları 

 
Futsal 

    Futbolun 
Tarihsel 
Gelişimi 
Saha 
Malzeme 
ve Kural 
Bilgisi 
Futbolda 
Teknikler 

 Saha Ölçüleri 
Temel Teknikler 
Top Kontrolü 
Pas verme, top sürme, 
Kaleci alıştırmaları 

 

 
Voleybol 

    Duruş ve 
kayma 
adımları ( 
shuffle) 

 Smaç 
Blok 

 

    Baş üstü 
pas ( 
parmak 
pas) ve 
manşet 
pas 

 Düşüşler temel teknik  

    Servis  
 

 Hücum ve savunma  

 
 
 

Hentbol 
 
 

   Tarihsel Gelişimi     

Saha Malzeme ve 
Kural Bilgisi 

Hentbolda 
Teknikler ( Top 
tutma, pas, temel 
atış, sıçrayarak 
atış, düşerek atış, 
top sürme, kaleci 
alıştırmaları)                                       

 Kale Atış 
Çeşitleri  
(temel atış, 
sıçrayarak 
atış, düşerek 
atış, yana 
bükülü atış, 
sıçrayarak 
atış) 

 Hentbolda Saha Ölçüleri 
Top Sürme 
Kaleci Alıştırmaları 

ÜNİTE  4 1 2 3 4 5 6 7 8 
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FİTNESS 
 

        

 
 
 

Temel 
Koordinasyo

n 

     
Atlama ipi 
egzersizleri 
 

  
Atlama ipi 
egzersizler
i 
 

  
Atlama ipi 
egzersizleri 
 

  
Atlama ipi egzersizleri 
 

  
Atlama ipi egzersizleri 
 

   Koordinasyon 
merdiveni 
egzersizleri 
 

Koordinas
yon 
merdiveni 
egzersizler
i 
 

Koordinasyon 
merdiveni 
egzersizleri 
 

Koordinasyon merdiveni 
egzersizleri 
 

Koordinasyon merdiveni 
egzersizleri 
 

   Koordinasyon 
koşuları 
 

Koordinas
yon 
koşuları 
 

Koordinasyon 
koşuları 
 

Koordinasyon koşuları 
 

Koordinasyon koşuları 
 

   Koordinasyon 
ve çeviklik 
egzersizleri 

Koordinas
yon ve 
çeviklik 
egzersizler
i 

Koordinasyon 
ve çeviklik 
egzersizleri 

Koordinasyon ve çeviklik 
egzersizleri 

Koordinasyon ve çeviklik 
egzersizleri 

 
 

Kuvvet 
Egzersizleri 

   Ağırlık 
kullanarak 
temel kuvvet 
gelişimi  
 

 Pilometrik 
Egzersizler 
İstasyon 
Çalışmaları 
Kuvvet 

  

   Kalistenik 
egzersizler 
(Şınav, mekik, 
barfiks....) 

    

   Ağırlık topu 
ile egzersizler 
 

    

   İstasyon 
düzeninde 
kuvvet 
egzersizleri 
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   Pilometrik 
egzersizler 

    

 
 

Aerobik 
Dayanıklılık 

 
 
 

      Isınma koşuları Fartlek koşular 

      İnterval koşular Standart sürekli koşular 

      Aktif dinlenme  

        

        

        

 
 
 
 
 
 

Esneklik 

   Genel 
esneklik 

Genel 
esneklik 

Genel 
esneklik 

Genel tekrar  

   Özel esneklik Özel 
esneklik 

Özel esneklik Esnekliği etkilen   

   Aktif 
-pasif 
-dinamik 
-statik                 
-esneklik 

Aktif 
-pasif 
-dinamik 
-statik                 
-esneklik 

Aktif 
-pasif 
-dinamik 
-statik                 
-esneklik 

  

      Sekiz basamak( kontrol, 
kesin kontrol, duruş, 
nefes, 
algı,konsantrasyon, 
meditasyon,üztün 
meditasyon) 

 

      Prana ve nefes  

        

      Gevşeme teknikleri   
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Ünite 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RİTİM ve 
DANS 

 

        

 
Temel 

duruş ve 
ritim eğitimi 

Öğrencilerin 
vücuttaki 

parçalarına 
dokunabilme 

ve ısınmalarını 
sağlamak. 

Öğrencilerin vücuttaki parçalarına 
dokunabilme ve ısınmalarını 
sağlamak. 
Öğrencilere çeşitli hareket ve dans 
hareketleri yaptırma 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile 
ilişkilendirilmesi. 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile 
ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans ile 
ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile 
ilişkilendirilmesi 

  

 
 

Beden 
dalgalanmal

arı 

öğrencilere 
değişik 

düzeyde dans 
stillerinin 

gösterilmesi 

 öğrencilere 
değişik düzeyde 
dans stillerinin 
gösterilmesi 

öğrencilere 
değişik düzeyde 
dans stillerinin 
gösterilmesi 

öğrencilere 
değişik düzeyde 
dans stillerinin 
gösterilmesi 

öğrencilere değişik 
düzeyde dans 
stillerinin gösterilmesi 

  

 
Dans 

kompozisyo
nu 

  Çalışılan 
hareketleri 
sunabilme  

Çalışılan 
hareketleri 
sunabilme ve 
koreografiye 
dönüştürülmesi  

Çalışılan 
hareketleri 
sunabilme ve 
koreografiye 
dönüştürülmesi 

Çalışılan hareketleri 
sunabilme ve 
koreografiye 
dönüştürülmesi 

Çalışılan hareketleri 
sunabilme ve 
koreografiye 
dönüştürülmesi 

 

 
 

Ritmik dans 

Ritim ile 
hareket 

ettirebilme ve 
hareketlerin 

dans ile 
ilişkilendirilme

si 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin 

dans ile 
ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile 
ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile 
ilişkilendirilmesi. 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile 
ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans ile 
ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile ilişkilendirilmesi 

Ritim ile hareket 
ettirebilme ve 
hareketlerin dans 
ile 
ilişkilendirilmesi 
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ÜNİTE  6 1 2 3 4 5 

CİMNASTİK      

 
Temel 

Jimnastik 
Duruşları 

Bacaklar 
kapalı - açık 

ayakta duruş 

    

Çömelik duruş     

Dört ayak 
duruşu 

    

Diz üstü 
duruş-oturuş 

    

Bank-ters 
bank duruşu 

    

Cephe 
duruşları 

    

Uzun oturuş     

Bacaklar 
bükülü oturuş 

    

Çakı duruşu     

Bağdaş oturuş     

Sırt üstü-
yüzüstü-yan 

yatış 

    

 Mum duruşu     

 Hamle duruşu     

 Planör duruşu     

 Kartal duruşu     

 Küçük-Büyük 
köprü 

    

   Minderde dikey Minderde öne Minderde ters 

 
Zaman ve 

alan 
kullamını 

  Koreografinin 
Sahne deki 
yerlerinin 
gösterilmesi  ve  
Müzik İle 
birleştirilmesi 

Koreografinin 
Sahne deki 
yerlerinin 
gösterilmesi  ve  
Müzik İle 
birleştirilmesi 

Koreografinin 
Sahne deki 
yerlerinin 
gösterilmesi  ve  
Müzik İle 
birleştirilmesi 

Koreografinin Sahne 
deki yerlerinin 
gösterilmesi  ve  
Müzik İle 
birleştirilmesi 

Koreografinin 
Sahne deki 
yerlerinin 
gösterilmesi  ve  
Müzik ile 
birleştirilmesi 

Koreografinin 
Sahne deki 
yerlerinin 
gösterilmesi  ve  
Müzik İle 
birleştirilmesi 
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Yer 
jimnastiği 

sıçrama figürleri  yuvarlanma 
şekilleri 

çeviklik hareketi 

  Eğik zeminde öne 
yuvarlanma 

Minderde geriye 
yuvarlanma 
şekilleri 

 

  Eğik zeminde 
geriye 
yuvarlanma 

  

     

     

 
DÜZEN 

ALIŞTIRMAL
ARI 

 

Komutlar Sıralanmalar   Yürüyüşler 

Duruşlar     

Koşular     
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ÜNİTE  7 1 2 3 4 5 6 7 8 

DOĞA 
SPORLARI 

 

        

 
Yürüyüş  

  Yürüyüş çeşitleri      

  Yürüyüş düzeni 
Doğru ekip düzeni 

     

  Doğa 
Yürüyüşünde 
uygulanacak 
kurallar 

     

  Baton kullanımı 
Yürüyüş şekilleri 

     

  Yürüyüş teknikleri 
Nehir geçişi 

     

 
 

Kampçılık  

    Temel kampçılık 
malzemeleri 

   

    Beslenme     

    Çevre 
farkındalığı 

   

    Çadır kurma    

    Ateş yakma    

 
 

Dağcılık  

      Temel dağcılık 
malzemeleri 

Temel 
dağcılık 
malzemele
ri 2 

      Beslenme Dağcılıkta 
giyim 

      Yön bulma Yaz ve Kış 
kampları 

      Zamanlama  Takım 
çalışması 

       Dağcılıkta 
tehlikeli 
durumlar 
ve riskler 
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Oryantiring 
 

   Oryantiring Genel 
Bilgileri 

 Oryantiring Genel 
Bilgiler 

  

   Oryantiring 
Kuralları ve 
Oynama Şekli 

 Oryantiring’de 
kullanılan araçlar 

  

     Oryantiring 
Çeşitleri 

  

Tırmanma        teorik dersler; 
Öncelikle, tırmanış 
teknikleri, stilleri, 
tırmanış ve iniş 
istasyonlarının 
kurulması, top- rope 
(tırmanış ipi) ve 
malzemeler hakkında 
ayrıntılı teorik eğitim 
alınıyor. 
 
 

uygulama
ya 
geçiliyor. 
Malzeme 
takıp 
çıkartmak, 
yerden 
birkaç 
metre 
yükselerek 
yapılan 
egzersizler
le ip inişi 
ve top 
rope 
tırmanış 
uygulamas
ı yapılıyor. 

 
 

Oltayla balık 
tutma 

     Olta türleri   

     Misina çeşitleri Oltannın suya 
atılması 

 

     Kanca çeşitleri Balık çekme 
teknikleri 

 

     Yem çeşitleri Kanca çıkarma 
teknikleri 

 

     Balık türleri ve 
avlanma teknikleri 

  

 
Doğada temel 

        

    
Donma 
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ilkyardım 
Güneş çarpması 

Hayvan ısırmaları 

 
 

        

        

        

Doğada 
Hayatta kalma 

yöntemleri  

   Temel hayatta 
kalma ekipmanları 

  Zor Koşullarda Su 
Temini 

 

   Basit barınaklar   Yenebilen ve Zehirli 
Bitkiler 

 

   Ateş yakmak   Doğada Hayatta 
Kalma ile İlgili Pratik 
Bilgiler 

 

      Sıcaktan ve soğuktan 
korunma yöntemleri 

 

ÜNİTE  8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Genel Sağlık 
Bilgisi 

        

 
Fiziksel 

aktivitenin 
yararları  

 

Fiziksel 
Aktivitenin 
Bedensel 

Gelişimim ve 
Sağlığımıza 
Olan Etkisi 

 Önceki konular 
tekrar işlenir 

 Önceki konular 
tekrar işlenir 

 Önceki konular tekrar 
işlenir 

 

  Egzersizin motor 
beceriye yapısına 
etkileri 

 Kuvvet, sürat, 
dayanıklılık ve 
esneklik  gelişimi 
Vücut 
kompozisyonu 
ve egzersiz 

 Fiziksel egzersizin 
sağlığa etkileri 

 

      Fiziksel egzersizin 
psikolojik gelişime 
etkileri 

 

      Fiziksel egzersizin  
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zihinsel gelişime 
etkiler 

 
İlkyardım 

bilgisi 

   İlkyardım ile ilgili 

Genel Bilgiler  

 İlk Yardım Genel 
Bilgiler  

  

   İlk Yardımda 

Koruma 

 İlkyardımcı    

   Acil Yardım 

Ekiplerine Haber 

Verme 

 Hayat Kurtarma 

Zinciri ve 

İlkyardımın ABC si 

  

   İlk Yardımda 
Kurtarma 

    

 
Sağlığı 

koruma 
yöntemleri 

        

Beden 
Sağlığımızı 

Koruma 
Yöntemleri 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
Bulaşıcı 

hastalıklar 

  Bulaşıcı Hastalıklar 
ile ilgili Genel 
Bilgiler 

Ağız Yolu İle 

Bulaşan Hastalıklar 

 

 Ağız Yolu ile 
Bulaşan 
Hastalıklar 

 Bulaşıcı 
Hastalıklar
dan 
Korunmad
a Aşı ve 
Önemi 

  Hava ile Bulaşan 
Bulaşıcı Hastalıklar 

Deri Yolu İle 
Bulaşan Hastalıklar 

 Deri Yolu ile 

Bulaşan 
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Hastalıklar 

        

        

 
Sporda 

sakatlanma 
ve 

yaralanmalar 

 Spor 

yaralanmalarında 

temel kavramlar 

(Hastalık, 

travma, sakatlık, 

yaralanma) 

     Spor 

yaralanma

larının 

önlenmesi

nde genel 

uygulamal

ar 

 Spor 

yaralanmalarına 

neden olan risk 

faktörleri 

 

     Vücut 

bölgelerin

e göre 

yaralanma 

çeşitleri 

Spor 

yaralanma

larında 

rehabilitas

yon 

        

        

 

Beslenme 

ilkeleri ve 

yöntemleri 

  Besinler 

Temel Besin 

Maddeleri 

Beslenmede 

 Genel tekrar  Genel tekrar  
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Öğünler 

Beslenmenin 

temelleri ve önemi 

 
  Protein, yağ ve 

karbonhidratlar 

 Sıvı alımı ve 

kullanımı 

 Dengeli beslenme 

yöntemleri 

 

 

  Vitamin ve 

mineraller 

 Beslenme 

hataları 

 Beslenme 

zamanlaması ve 

performans 

 

 
    Kilo kontrolü ve 

beslenme 

 Kas kütlesi artımında 

beslenmenin rolü 

 

ÜNİTE  9 1 2 3 4 5 6 7 8 

TAKIM 

KÜLTÜRÜ 

        

 

İletişim 

becerileri 

İletişim nedir-

önemi 

  İletişim Nedir?   Genel tekrar  

   İletişim Neden 

Önemlidir? 

  İletişim engelleri  

   İletişimde Dinleme   Etkili iletişim 

yöntemleri 

 

 

Fairplay 

 Fair play tanımı   Genel tekrar   Fairplay 

felsefesi 

 Fairplay kavramı   Fairplay tarihçesi   Uygulamal

ı fairplay 

davranışla
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rı 

 Uygulamalı 

fairplay 

davranışları 

  Fairplay 

uygulama 

örnekleri 

  Fairplay 

proje 

geliştirme 

ve sunma 

    Uygulamalı 

fairplay 

davranışları 

   

 

Liderlik 

    Liderlik özellikleri 

 

Liderlik çeşitleri 

 

  

    Takım olmak ve 

liderlik 

Sporda lider 

örnekleri 

  

     Uygulamalı 

liderlik 

davranışları 

  

 

Takım ruhu 

 Takım kavramı-

tanımı 

  Etkili takım 

örnekleri 

 Uygulamalı takım 

kültürü davranışları 

 

    Takım olma 

süreci 

 Takım ruhu ile ilgili 

proje geliştirme 

 

 

Toplumsal 

kurallar 

  Toplumsal 

kuralların farkına 

varmak ve kabul 

etmek 

     

  Sorumluluk 

bilinci 
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  Kişisel disiplin ve 

toplumsal disiplin 

kavramı 

     

   Sıra kültürü ve 

başkalarına saygı 

     

   Spor kültürü ve 

sosyal gelişim 

     

ÜNİTE  10 1 2 3 4 5 6 7 8 

TEMEL SPOR 

BİLGİSİ 

        

 

Atatürk ve spor 

 

   Atatürk’e göre 

Beden Eğitimi ve 

Sporun Önemi 

 Atatürk'ün Türk 

Sporuna Katkıları 

  

   Atatürkün ilgilendiği 

spor dalları 

 Atatürk Adına 

Düzenlenen 

Yarışmalar 

  

Uluslararası Spor 

Organizasyonları 

    Uluslararası Spor 

Organizasyonları 

ve Faaliyetleri 

(Dünya 

Şampiyonası, 

Avrupa 

Şampiyonası, 

Büyük 

Turnuvalar) 

Uluslararası Spor 

Organizasyonları 

ve Faaliyetleri 

(Dünya 

Şampiyonası, 

Avrupa 

Şampiyonası, 

Büyük Turnuvalar) 

  

   Egzersiz, 

antrenman ve 

 Genel tekrar  Genel tekrar  
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Egzersiz planlama 

ve evreleri 

 

 

performans 

ilkeleri 

  Egzersize hazırlık 

ve planlama 

 Egzersiz ve 

antrenmanda 

ana evre 

 Yıllık dönemleme ve 

sezonsal hazırlık 

 

  Isınmanın önemi  Egzersiz ve 

antrenmanda 

soğuma evresi 

   

 

Dinlenme ve 

toparlanma 

  Dinlenme ve 

toparlanma ilkesi 

 Genel tekrar  Genel tekrar  

  Aktif dinlenme  Toparlanmada 

beslenmenin rolü 

 Fizyo terapik dinlenme 

ve toparlanma 

yöntemleri 

 

  Pasif dinlenme  Dinlenme ve 

toparlanma 

uygulamaları 

 Dinlenme ve 

topralnmada yapılan 

hatalar 

 

 

 

Güncel spor 

faaliyetleri 

   KKTC spor lig 

organizasyonları 

KKTC spor lig 

organizasyonları 

KKTC spor lig 

organizasyonları 

KKTC spor lig 

organizasyonları 

KKTC spor 

lig 

organizasy

onları 

   Avrupa futbol, 

basketbol ..ligleri 

Avrupa futbol, 

basketbol ..ligleri 

Avrupa futbol, 

basketbol ..ligleri 

Avrupa futbol, 

basketbol ..ligleri 

Avrupa 

futbol, 

basketbol 

..ligleri 

   Dünya 

şampiyonaları 

Dünya 

şampiyonaları 

Dünya 

şampiyonaları 

Dünya şampiyonaları Dünya 

şampiyona
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ları 

   Olimpiyatlar 

Grand slam tenis 

turnuvaları 

Olimpiyatlar 

Grand slam tenis 

turnuvaları 

Olimpiyatlar 

Grand slam tenis 

turnuvaları 

Olimpiyatlar 

Grand slam tenis 

turnuvaları 

Olimpiyatl

ar 

Grand 

slam tenis 

turnuvalar

ı 

   Doğa ve macera 

yarışmaları 

Doğa ve macera 

yarışmaları 

Doğa ve macera 

yarışmaları 

Doğa ve macera 

yarışmaları 

Doğa ve 

macera 

yarışmalar

ı 

   Okul sporları 

organizasyonlar 

Okul sporları 

organizasyonlar 

Okul sporları 

organizasyonlar 

Okul sporları 

organizasyonlar 

Okul 

sporları 

organizasy

onlar 

 

       Uluslarara

sı spor 

organizasy

onları 

 

Spor teknolojisi 

 

    Spor 

teknoljilerinin 

önemi 

 Genel tekrar  

    Spor 

teknolojilerinde 

değişim 

 Sporda Ölçme ve 

değerlendirme 

teknolojisi  

 

    Çağdaş saha ve 

ekipman 

 Değişen spor 

teknoljilerini 
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teknolojileri 

örnekleri 

performansa etkileri  

 

 

 

 


