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AÇIKLAMALAR
KOD 761CBG005

ALAN Eğlence Hizmetleri

DAL/MESLEK Çocuk Animatörlüğü

MODÜLÜN ADI Çocuk Sporları

MODÜLÜN TANIMI
Çocuk aktivitelerinin ve çocuk sporlarının tanıtıldığı,
uygulama alanlarının anlatıldığıöğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Spor Aktiviteleri modülünü almışolmak

YETERLİK
Çocuklar için aktivite programlarıhazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
 Bu modül ile çocuk kulübünde çocuklarla uygulanacak
çocuk spor aktivitelerini ve araç gereçlerini programa uygun
hazırlayacak ve doğru olarak uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Çocuklarla uygulanacak spor aktivitelerini çeşitli

kaynaklardan araştırabileceksiniz
2. Çocuklarla uygulanacak spor aktiviteleri için, çocukların

gelişim özelliklerini ve aktivitenin özelliğine uygun araç
gereçleri hazırlayabileceksiniz.

3. Çocuk kulübüne katılan çocuklarla spor aktivitelerini spor
kurallarına uygun olarak uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye, sektör, spor salonu, spor sahası
Donanım: Bilgisayar ve Internet bağlantısı, fotoğraf
makinesi, kamera, TV, spor araç gereçleri,

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden
sonra, verilen ölçme araçlarıile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

 Modül sonunda, öğretmeniniz ölçme teknikleri uygulayarak
modül uygulamalarıile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Çocuklar minyatür yetişkinlerdir. Çocukluk dönemi, eğitim ve öğretim yaşantısı
açısından çok önemlidir. Çocuğun beslenme, sevilme, güven içinde olma gibi temel
ihtiyaçlarının arasında hareket etme ihtiyacıda vardır. Yeterince hareket edememek,
enerjisini boşaltamamak çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde olumsuz etki yaratır.
Özellikle erken çocukluk döneminde yürüyen, koşan, sıçrayan, tırmanan, asılan, sallanan,
yuvarlanan çocukların vücudunu daha iyi kullandıklarınıgözlemleyebilirsiniz. Hareketler
sırasında çocuğun koordinasyonu, dikkat süresi, dengesi, kuvveti gelişerek bunu diğer
etkinliklere de yansıtır.

Çocuk aktiviteleri, eğlence hizmetleri sektöründe, okul öncesi ve sonrasıçocuğun
gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Tatil köylerinde önemli ve ihtiyaç duyulan
hizmetlerden biri çocuk kulüplerinde çocuk animatörleri olmaktadır. Gelişen eğlence
hizmetleri sektöründe meslek haline gelen çocuk animatörlüğü diğer animasyon
etkinlerinden önce gelmeye başlamıştır. Çocuk animatörleri, çocukların yaşve gelişim
özelliklerini çok iyi bilmeli ve spor aktiviteleri konusunu araştırıp çocuklara karşı, sevgiyle,
sabırla yaklaşıp güler yüzlü olmalıdır.

Öğrenme faaliyetlerimizin birinci bölümünde çeşitli çocuk sporlarınıaraştırıp
kurallarınıve temel becerilerini öğrenebilirsiniz. İkinci bölümde çocuklara uygun araç
gereçlerin neler olduğunu öğrenebilir ve bu araçlarıkullanabilirsiniz. Çocuk animatörlüğü
mesleğine ön hazırlık olarak bu öğrenim materyalini hazırlamışbulunuyoruz. Modülü
tamamladığınızda, çocuklarla spor aktivitelerini kurallarına uygun olarak planlayarak
uygulama yeterliğini kazanacaksınız. Modülün meslek yaşantınıza katkısağlamasınıdileriz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Çocuklarla uygulanacak spor aktivitelerini çeşitli kaynaklardan araştırabileceksiniz.

Yaşlara göre çocuklarla uygulanabilecek spor aktivitelerinin neler olabileceğini ve
kurallarınıçeşitli kaynaklardan araştırarak bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıftaki
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çevrenizdeki işletmelerde (okul öncesi eğitim kurumları, çocuk kulüpleri vb.) çocuk
animatörlerinden ve okul öncesi öğretmenlerinden uygulanan çocuk sporlarıhakkında bilgi
toplayınız.

1.SPOR AKTİVİTELERİ
Hareket tüm insanlar için bir ihtiyaçtır. Ancak çocuklar için daha fazla önem taşır.

Çünkü çocuklar hareket etmeden duramazlar. Çocuklar için hareketin ihtiyaç olmasının yanı
sıra gelişimsel açıdan da bir çok yararıvardır. Çocukluk dönemi, kas becerilerinin gelişimi
açısından en uygun dönemdir. Kaslar kullanılarak gelişir. Kas becerileri ise tekrarlanarak
kazanılır.

Psikomotor Aktiviteler ve Fiziksel Aktiviteler modüllerine bakınız.

1.1. Çeşitleri

Çocuklarla yapılabilecek bir çok spor türü vardır. Bu modül içinde, çocuk
kulüplerinde en çok kullanılabilecek spor türleri hakkında bilgi verilecektir.

 Jimnastik
 Binicilik
 Futbol
 Basketbol
 Mini golf
 Tenis / masa tenisi
 Su oyunları
 Aerobik

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Kurallar

Bu bölümde çocuk spor aktivitelerinin planlanıp uygulamasıile ilgili basit kurallar
anlatılacaktır. Federasyonların belirlediği yarışma kurallarıve saha ölçülerini araştırarak
daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Çocuk aktivitelerinde sadece beceri geliştirecek o branşa
ait hazırlayıcıözellikler taşıyan hareket ve kurallar göz önüne alınacaktır.

1.2.1. Jimnastik

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen jimnastik sporunda kurallar;

 Harekete girerken dikkatli olunmalıdır.
 Uygulama esnasında sakatlanmamak için ısınma hareketlerini eksiksiz ve doğru

tamamlamak gerekir.
 Hareketlerin yapılışıile ilgili kurallara dikkat edilmelidir. Örneğin iki ayakla

sıçrama hareketi dizler yaylanarak yapılır. Kas ve dokuların zarar görmemesi için
bu kurallara dikkat edilmelidir.

 Animatörün veya eğitmenin hareketleri doğru ve eksiksiz taklit edilmelidir.
 Minderde öne yuvarlanma hareketinde kollar omuz genişliğinde açık, gövde öne

bükülmüş, alın ve eller minderde üçgen oluşturacak şekilde, dizler kapalıkarına
değdirilerek yuvarlanma yapılır.

 Taklidi hayvan yürüyüşleri animatörün veya eğitmenin hareketleri izlenerek
belirlenen alan içerisinde minder üzerinde tamamlanır.

 Denge tahtasında yürürken vücut dik, önce parmak ucu son topuk şeklinde karşıya
bakarak yürünür.

 Çember aleti kullanılırken bel kuvvetli çevrilmeli, atma ve tutmalarda gözle takip
edilmelidir.

Spor dersi içinde yer alan Jimnastik modülünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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1.2.2 Binicilik

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen binicilik sporunda kurallar:

 Ata oturuşta bel çukurlaştırılarak dik durulur, binicinin omuz, kalça ve topukları
aynıhizada olmalıdır.

 Oturuşta dizler kapalıtutulur, ayak burunlarıkarşıya bakmalıdır.
 Yumruklar birbirlerine paralel ve başparmak yukarıda olacak şekilde dik tutulur.
 Eller eyerin ön kısmından yaklaşık bir karışyukarıda olmalıdır.
 Ata ani hareketler yapmadan yavaşça yaklaşılır, çifte atabileceği düşüncesiyle atın

arkasından geçilmez ve her zaman sol tarafta durulur.
 Denge ve duruşbinicilikte çok önemli bir kuraldır. Dengenizi değiştirmek için

eyerdekişeklinizi değiştirmeniz gerekir.
 Üzengilerin doğru ayarlanmasıgerekir.
 Atla birlikte hareket etmeli, sırt, boyun ve başhareketleri ile birlikte uyum

sağlanmalıdır.
 Hafif ileri eğilerek ağırlık bacaklara verildiğinde sürat kazanılır.
 Attan inerken, sağayak üzengiden çıkartılır ve arkadan geçirilerek sol ayağın

yanına getirilir. Sağelle eyerin arka tarafından tutulur ve sol ayak üzengiden
çıkartılarak yavaşça yere inilir.

 At üzerinde binici at ile olan iletişimini baldır yardımı, ellerle verilen komutlarla
dizgin yardımı, oturuşla verilen komutlarla ağırlık yardımıve ses ile verilen
komutlarda ses yardımıyla sağlar.

Binicilik sporu sırasında çocuğun yanında bir yetişkin bulunmalıdır. Özellikle ilk kez
ata binen çocuklar mutlaka bir yetişkin gözetiminde olmalıdır.
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1.2.3.Futbol

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen futbol sporunda kurallar:
 Oyun, animatör ve eğitmen tarafından belirlenecek grup sayısıve kura atışıile

başlar.
 Oyun orta sahada, karşıgrubun oyun sahasına attığıvuruşveya pasla başlar.
 Oyun iki devre halinde kısaltılarak oynanır ve karşıgrup ikinci devrede saha

değiştirir.
 Topa, kaleci dışında hiçbir oyuncu elle temas edemez.
 Kaleye veya direğe çarpan top aktivite alanının dışına çıkmadığısürece oyunda

kalır.
 Bir oyunda en çok gol atan takım galip sayılır.
 Top aktivite alanında hangi noktadan çıkarsa, aynınoktadan elle pas atılarak oyuna

sokulur.
 Topsuz oyuncuya vücut temasıyapılamaz. Top süren oyuncuya çelme takılamaz.
 Kasti yapılan faullerde penaltıvuruşu atılır.

Spor dersi içinde yer alan Takım Sporlarımodülünü inceleyerek daha fazla bilgiye
ulaşabilirsiniz.

1.2.4.Basketbol

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen basketbol sporunda kurallar:
 Beşer kişilik gruplarla orta sahadan hava atışıile oyun başlar.
 Toplu ya da topsuz karşıgrup oyuncusuna elle ya da vücutla temas edilemez.
 Top taşınmaz elle sürülür, pas atılır ve potaya atışyapılır.
 Potadan dönen top sıçrayarak alınır ve oyun sahada devem eder.
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 Oyuncu topu 30 saniyeden fazla elinde tutamaz, pas ya da şut atarak elinden
çıkarır.

 Top elindeyken oyuncu yürüyemez, topu taşıyamaz, sağa sola dönüşler bir ayak
sabit tutularak yapılır.

 Top aktivite alanının dışına çıktığında aynınoktadan pas atılarak oyuna tekrar
sokulur.

 Beraberlik durumunda belirlenen atışyapılarak sayıüstünlüğü sağlanana kadar
oyun devam eder.

 Oyun eğitmen veya animatör tarafından belirlenen sürede oynatılır.
 Oyuncu değişikliği atılan sayıdan ve oyun durduğunda yapılır.

1.2.5. Mini Golf

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen mini golf sporunda kurallar:
 Bütün platformlar bir sıraya sokulmuştur ve takım halindeki oyunlarda bu sırayı

her çocuk takip etmek zorundadır.
 Oyun başlangıcında top, platformun başlangıç noktasına elle konur.
 Top itilmemeli, mutlaka vurularak atılmalıve sopa iki elle tutulmalıdır.
 Topu deliğe sokmak için 6 vuruşhakkıvardır ve her vuruşbir puandır.
 Altıvuruşta da top deliğe girmez ve isabet olmazsa bir puan daha verilir.
 En az puanlıolan oyunu kazanır.
 Bir oyuncunun bir platformdaki hakkıaltıiçinde topun deliğe girmesi veya altı

hakkınıda kullanmasıile sona erer.
 Vuruştan sonra top platform dışına çıkarsa vuruştekrarlanır.
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1.2.6.Tenis / Masa Tenisi

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen Masa Tenisi sporunda kurallar:
 Ağın bir tarafından atılan top, diğer tarafa çarptıktan sonra karşılanarak geri

gönderilir.
 Oyuncu, oyun esnasında masanın yaklaşık yarım metre gerisinde durup bacaklarını

hafif çapraz tutar, diz kapaklarında yay varmışgibi topu karşılar.
 Oyuncular bireysel olarak iki kişi arasında ya da iki kişilik gruplar halinde oyunu

oynayabilir.
 Bir oyun herhangi bir tek sayıdaki setlerin çoğunluğunun kazanılmasıile sona erer.
 İlk servis, ilk karşılama ve saha hakkıkura ile belirlenir.
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1.2.7. Su Oyunları

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen su oyunlarısporunda kurallar:
 Havuzda belirlenen aktivite alanıiçinde eğitmen veya animatör tarafından

uygulanacak süre ve kurallarla oynanır.
 Basit kurallısu topu oyununda oyuncu yüzerek top sürer, pas atar veya kaleye şut

atar.
 Oyuncu karşıgrubun oyuncusunu suyun altına çekemez, suyun dışına çıkaramaz.
 Oyunda kullanılan malzemeler suyun kaldırma kuvveti göz önüne alınarak dikkatle

taşınmalıdır.
 Suyun üzerinde kurulan oyun süresi çok uzun tutulmamalıdır.

1.2.8. Aerobik

Çocuk aktivitesi olarak gösterilen Aerobik sporunda kurallar;
 Hareketlerin tekrar sayısıaz ve düşük tempo ile başlamalıdır.
 Açma,germe, esnetme hareketleri ile periyot başlar.
 Doğru nefes alıp verme ve hareketlerin doğru tekrarısağlanmalıdır.
 Müzikle veya sayıile ritim tutularak yaptırılır.
 Isınma, esas devre, rahatlama istasyonlarıtakip edilmelidir.


1.3.Temel Beceriler

Çocuk spor aktivitesi olarak seçilen spor dallarındaki temel beceriler basite
indirgenerek uygulanır.

1.3.1. Jimnastik

 Minderde öne yuvarlanma.
 Minderde taklidi hayvan yürüyüşleri; ayıyürüyüşü, tavşan sıçraması, yengeç

yürüyüşü, ördek yürüyüşü, el arabasıve benzeri hareketler.
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 Minderde temel jimnastik duruşları; yere oturuş, ayakta temel duruş, diz üstü
oturuş-duruş, çömelerek oturuş-duruş, cephe duruşu, planör ve kartal duruşu, mum
duruşu ve benzeri hareketler.

 Denge tahtasıüzerine çıkış, iniş, yürüyüşve dönüşler.
 Çember aleti ile atma, tutma, çevirme ve atlama hareketleri.

1.3.2. Binicilik

 Ata binişve iniş
 At üstü denge
 Baldırlarla verilen baldır komutu
 Ellerle verilen dizgin yardımı
 Oturuşla verilen ağırlık yardımı
 Ses ile verilen ses yardımı
 Serbest biniş
 Yan değiştirme ve dönüşler

1.3.3. Futbol

 Top sürme
 Pas atma
 Kaleye şut
 Penaltıve taç atışı

1.3.4. Basketbol

 Temel duruşve top tutma
 Pas çeşitleri
 Top sürme
 Potaya atışve potadan top alma
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1.3.5. Mini Golf

 Topun sopa ile en az vuruşla engelli alandaki deliğe atılması
 Temel duruşve vuruşşekli
 Vücut dengesi ve sopanın taşınması
 Topun deliğe isabet etmesi için sopa çalışması

1.3.6. Masa Ttenisi / Tenis

 Temel duruş
 Raket tutuşu ve kol hareketleri
 Duvarda top atma çalışması
 Duvarda top karşılama ve duvarda şut çalışması
 Raketi sağve sola çevirerek topu zıplatma ve kontrol etme hareketi
 Raketin arka ve ön yüzüyle vuruşşekilleri

1.3.7. Su Oyunları

 Su topunda suda duruş, suda sıçrama
 Suda top atma, tutma ve yüzerek top sürme
 Kaleye şut atma
 Serbest stilde yüzme çalışması
 Suda sağa, sola ve geriye dönüşler
 Sıçrama ve dalma hareketi
 Suda çeşitli materyaller üzerinde dengede durma, taşıma, üstüne çıkma
 Doğru nefes alma, verme, suya atlama ve sudan çıkma hareketleri
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1.3.8. Aerobik
 Doğru nefes alma ve verme
 Açma germe hareketleri
 Isınma hareketleri
 Oturuş, duruş, vücut dengesi
 Koordinasyon geliştirici ritimli hareketler

1.4. Aktivite Alanları

Öğrenme faaliyetlerinde anlatılan aktivite çeşitlerinde orijinal saha ve alan aranmadan
uygun aktivite alanıminyatür hale getirilebilir.

1.4.1. Jimnastik

 Kapalıbir alanda, düz zeminde çeşitli minderler yan
yana dizilerek kullanılır.

 Parke üzerinde etrafıminderlerle kontrol altına alınmış
denge tahtasıkullanılır.

 Jimnastik aktivitesi planlanırken kesinlikle toprak, çim
ve beton zemin kullanılmamalıdır.

1.4.2. Binicilik

 Etrafıçitlerle çevrilmiştoprak ya da çim zemin
olmalıdır.

 Binicilik uygulamasıyapılırken açık alan veya yol
kullanılmalıdır.
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1.4.3. Futbol

 Çim veya toprak saha kullanılmalıdır.
 Minyatür futbol sahaları tercih

edilmelidir.
 Çocuklarda futbol spor aktivitesi büyük

sahada ve betonda yapılmamalıdır.

1.4.4. Basketbol
 Çocuk aktivitesi olarak planlanan basketbol oyunu, standart ölçülerdeki basketbol

sahasında oynanır.
 Ayrıca tek pota ya da saha durumundaki parke zemine kapalısalonlarda da

uygulana bilir.
 Beton zeminde, açık havada eğitmenin kontrolü altında etrafıtellerle korunmuş

sahada da uygulanabilir.
 Minyatür basketbol sahasıolmayan aktivite alanlarında duvardan potalıdüz bir

zeminde de uygulama yapılabilir.

1.4.5. Mini Golf

 Golf aktivitesi için alan olarak doğaya en az
müdahale gerektiren yerler seçilmelidir.

 12 metre uzunluğunda bulunan taşveya beton
sahada oynanır.

 18 ayrıplatform kullanıldığıiçin hepsi aynı
zeminde ve aynıkontrol alanıiçinde olmalıdır.

 Mini golf kapalısalonlarda değişik platformlarda
oynanabilir.
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1,4,6. Masa Tenisi

 Mutlaka masa tenisi masasıkullanılmalı ve etrafında başka bir aktivite
yapılmamalıdır.

 Raket kullanma becerilerini geliştirmek için duvar yer çalışması, düz alan içinde
yapılır.

 Temel beceriler kazanıldıktan sonra, açık alanda masa üzerinde aktivite
gerçekleştirilebilir.

1.4.7. Su Oyunları

 Su oyunlarıaktivitesi kesinlikle havuzda yapılmalıdır.
 Su oyunlarıoynanırken havuz sadece çocuklara ait

olmalıdır.
 Su oyunları çocuk havuzunda veya oyun için

belirlenmişbüyük havuzlarda da uygulanabilir.

1.4.8. Aerobik

 Havuzda, çim sahada, açık veya kapalısalonlarda
uygulanabilir.

 Kapalıve açık alanlarda zemin düz olmalı, hareketler
uygulanırken minder kullanılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Okul öncesi eğitim kurumları, çocuk kulüpleri, çocuk spor kulüpleri, ilköğretim

okullarıve benzeri kurum ve işletmelerde uygulanan çocuk sporlarının neler olduğunu
araştırarak kurallarıve temel becerilerini öğreniniz. Kurallarınıve temel hareketleri çizim ya
da fotoğraflarla basamaklayarak gösterdiğiniz bir çalışma dosyasıhazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Okul öncesi eğitim kurumlarında
uygulanan çocuk spor aktivitelerinin
neler olduğunu inceleyiniz.

İlköğretim okullarında uygulanan çocuk
spor aktivitelerinin neler olduğunu
inceleyiniz.

 Çocuk kulüplerinde uygulanan çocuk
spor aktivitelerinin neler olduğunu
inceleyiniz.

 Spor kulüplerinde uygulanan çocuk
spor aktivitelerinin neler olduğunu
inceleyiniz.

 Otel ve tatil köylerinin çocuk
kulüplerinde uygulanan çocuk spor
aktivitelerinin neler olduğunu
inceleyiniz.

 Bulduğunuz aktiviteleri uygun oldukları
yaşlara göre gruplayınız.

 Bulduğunuz spor aktivitelerinin
kurallarınısıralayarak yazınız.

 Aktivitelerin hangi alanlarda
uygulanabileceğini belirleyiniz.

 Aktivitelerin temel becerilerini
öğreniniz.

 Aktivitelerin temel becerilerini içeren
hareketleri çizerek ya da
fotoğraflayarak basamaklar halinde
gösteriniz.

 Yaptığınız çalışmayıbir dosya halinde
düzenleyiniz.

 Görüşmeleriniz için önceden randevu
alınız.

 Görüşmeleriniz sırasında güler yüzlü
olunuz.

 Dikkatli ve titiz olunuz.

 Planlıçalışınız.

 Araştırmalarınız için farklı kaynaklar
kullanınız.

 Çocukların gelişim özelliklerini tekrar
gözden geçiriniz.

 Düzenli çalışınız.

 Zamanıverimli kullanınız.

 Araştırma tekniklerini yeniden gözden
geçiriniz.

 Her aşamasında çalışmanızıkontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre "Evet / Hayır"
seçeneklerinden uygun olanıkutucuğa işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan çocuk spor
aktivitelerinin neler olduğunu incelediniz mi?

2 İlköğretim okullarında uygulanan çocuk spor aktivitelerinin
neler olduğunu incelediniz mi?

3 Çocuk kulüplerinde uygulanan çocuk spor aktivitelerinin neler
olduğunu incelediniz mi?

4 Spor kulüplerinde kullanılan çocuk spor aktivitelerinin neler
olduğunu incelediniz mi?

5 Otel ve tatil köylerinin çocuk kulüplerinde uygulanan çocuk
spor aktivitelerinin neler olduğunu incelediniz mi?

6 Bulduğunuz aktiviteleri, uygun olduklarıyaşlara göre
grupladınız mı?

7 Bulduğunuz spor aktivitelerinin kurallarınısıralayarak
yazdınız mı?

8 Aktivitelerin hangi alanlarda uygulanabileceğini belirlediniz
mi?

9 Aktivitelerin temel becerilerini öğrendiniz mi?

10 Aktivitelerin temel becerilerini içeren hareketleri çizerek ya da
fotoğraflayarak basamaklar halinde gösterdiniz mi?

11 Yaptığınız çalışmayıbir dosya halinde düzenlediniz mi?

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konularıtekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME SORULARI
A. Aşağıdaki sorularıcevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz.

1)Aşağıdakilerden hangisi binicilik sporunun temel becerilerinden biri değildir?
A) İp üstünden geçiş
B) Baldır yardımı
C) Ağırlık yardımı
D) Dengeli duruş

2) Aşağıdakilerden hangisi futbol sporunun temel becerilerinden biridir?
A) Ses yardımı
B) Yuvarlanma
C) Ters vuruş
D) Paslaşma

3) Aşağıdakilerden hangisi basketbol oyun kurallarından biri değildir?
A) Top sürme
B) Pas atma
C) Şut atma
D) İp atlama

4) Aşağıdakilerden hangisi aerobik sporunun aktivite alanlarından biri değildir?
A) Havuz
B) Kapalıparke salon
C) Taşlızemin
D) Çim zemini, düz alan

5) Aşağıdakilerden hangisi jimnastik sporunun temel becerilerinden biridir?
A) Top sürme
B) Minderde yuvarlanma
C) Engel atlama
D) Şut atma

6) Aşağıdakilerden hangisi masa tenisinin uygulama alanlarından biridir?
A) Havuz
B) Kum
C) Merdiven
D) Kapalıspor salonu

7) Aşağıdakilerden hangisi mini golf sporunun temel becerilerinden biri değildir?
A) Topa vurma
B) Sopa tutuşu
C) Top sürme
D) Topu deliğe sokma

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8) Aşağıdakilerden hangisi su oyunlarında temel becerilerden biri değildir?
A) Çömelerek oturuş
B) Top atma
C) Kanoya çıkma
D) Yüzme

9) Aşağıdakilerden hangisi çocuk spor aktivite alanlarından biri değildir?
A) Havuz
B) Taşlıarazi
C) Çim arazi
D) Kapalıspor salonu

10.Aşağıdakilerden hangisi çocuk spor aktivitesi değildir?
A) Mini golf
B) Voleybol
C) Boks
D) Masa tenisi
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Çocuklarla uygulanacak spor aktiviteleri için, çocukların gelişim özellikleri ve
aktivitenin özelliğine uygun araç gereçleri hazırlayabileceksiniz.

Spor aktivitelerine doğru araç gereç seçilmediğinde çocukların ve eğitmenin karşısına
ne gibi sorunlar çıkabileceğini inceleyip rapor haline getiriniz. Bulgularınızıarkadaşlarınızla
tartışınız.

2. SPOR ARAÇ GEREÇLERİ
2.1.Çeşitleri

Çocuk spor aktivitelerinde kullanılacak malzemeler çocukların yaşgrubuna göre ve
aktivite alanına göre seçilmelidir.

2.1.1. Jimnastik

 Minder; sert ve yumuşak
 Denge tahtası; ince, kalın
 Çember; küçük, büyük

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.2. Binicilik

 Pantolon
 Çizme
 Başlık
 Eldiven
 Kamçı

2.1.3. Futbol

 Futbol topu
 Kale
 Düdük
 Sağlık topu
 Tozluk veya tekmelik

2.1.4. Basketbol

 Basketbol topu
 Portatif pota
 Düdük
 Sağlık topu
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2.1.5. Mini Golf

 Golf sopası
 Golf topu
 Platform

2.1.6. Masa Tenisi

 Masa tenisi masası
 Raket
 Pinpon topu
 File
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2.1.7. Su Oyunları

 Köpük
 Çeşitli boylarda su topları
 Kale
 Süzgeçli kovalar
 Deniz bisikleti
 Kano, sörf tahtası
 Ayak vurma tahtaları
 Şişme yataklar, deniz makarnaları
 Çeşitli boylarda taslar
 Renkli halkalar
 Çember

2.1.8. Aerobik

 Jimnastik minderi
 Havlu

2.2. Araç Gereç Seçiminde Dikkat Edilecek İlkeler

Çocuk aktiviteleri uygulanırken kullanılacak araç gereçler dikkatle seçilmelidir. Buna
göre;

 Çocukların yaşgrubuna ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
 Aktivite alanında çocukların dikkatini çekebilecek araç gereçler kullanılmalı,

çocuklarıeğlendirecek renkte olmalıdır.
 Aktivite uygulanırken araç gereçler, sakatlanmalara ve kazalara sebebiyet verecek

yapıda olmamalıdır.
 Patlamış, yırtılmış, paslanmış, kırık ve eski malzemeler kullanılmamalıdır.
 Hareketler sırasında esnek, yumuşak, terletmeyen giysiler giyilmelidir.
 Araç gereçler spor aktivitesinin amacına uygun, aktivite alanına ve çeşidine göre

farklıboyda ve yapıda olmalıdır.
 Spor aktivitesinde giyilecek kıyafetler; başlık, dizlik, eldiven, ayakkabılar kaza ve

yaralanmalara karşıkoruyucu özellikte olmalıdır.
2.2.1. Araç Gereç Kullanımında Dikkat Edilecek İlkeler

Aktiviteyi uygulayan eğitmen veya çocuk animatörü malzemenin kullanımı,
korunmasıve taşınmasıhakkında çocuklarıbilgilendirmelidir.

Çocuk spor aktiviteleri uygulanırken,
 Araç gereçler, taşırken ve tekrar yerine yerleştirirken zarar verilmemelidir.
 Aktivite alanına göre seçilen araç gereçler uygulama yapılan alanın dışında

kullanılmamalıdır.
 Araç gereçler malzeme yapısına göre uygun zeminde ve alanda kullanılmalıdır.
 Araç gereçler planlanan aktivitenin sonunda, kapalıalanda, çeşidine ve boyuna

göre düzgünce yerleştirilip saklanmalıdır.
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 Suda kullanılan araç gereçler kurulanmalı, toprak zeminde kullanılan malzemeler
temizlenmelidir.

 Araç gereçler zarar verecek alan ve zeminde kullanılmamalıdır.
 Spor aktivitesinin sonunda araçlar eğitmen tarafından kontrol edilmeli, gerekiyorsa

tamiri yapılmalıdır.
 Aktiviteye katılan çocuk sayısına göre yeter sayıda malzeme bulundurulmalıdır.
 Tehlike yaratabilecek malzemeler yetişkin gözetiminde kullandırılmalıdır.
 Çocuğa uygun olmayan malzemeler kullandırılmamalıdır (boyut, ağırlık vb.).
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UYGULAMA FAALİYETİ
Eğlence hizmetleri bölümünde haftalık animasyon programınızda jimnastik, mini golf

ve basketbol aktiviteleri yer almaktadır. Aktiviteleri 6 yaşgrubu ile uygulayacağınızı
düşünerek bu aktivitelerde kullanacağınız araç gereçleri hazırlayınız. Hazırladığınız
çalışmalarıokul öncesi eğitim kurumlarıve tatil köylerinde uygulayarak sonuçlarını
değerlendiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Aktivite içeriklerini belirleyiniz.
 Uygulama alanlarınızıtespit ediniz.
 Jimnastikte kullanacağınız araç

gereçleri belirleyiniz.
 Basketbolde kullanacağınız araç

gereçleri belirleyiniz.
 Mini golfte kullanacağınız araç

gereçleri belirleyiniz.
 Çocukların kullanımlarına uygun

malzemeler seçiniz.
 Çocukların ilgisini çekecek özellikte

malzemeler seçiniz.
 Malzemelerin sağlam olmasına dikkat

ediniz.
 Kullanacağınız malzemelerin güvenli

olmasına dikkat ediniz.
 Çocuk sayısına göre yeterli sayıda

malzeme temin ediniz.
 Aktivite öncesinde araç gereçleri hazır

bulundurunuz.
 Çocukların araç gereçleri doğru

kullanmasınısağlayınız.
 Aktivite sonunda araç gereçleri

yerlerine uygun koşullarda kaldırınız.
 Yaptığınız çalışmayıdeğerlendiriniz.

 Çocukların gelişim özelliklerini gözden
geçiriniz.

 Malzemeleri eksiksiz belirlemeye özen
gösteriniz.

 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Tehlikelere karşıtedbirli ve uyanık olunuz.

 Planlıçalışınız.

 Çalışmanın her aşamasında yaptıklarınızı
kontrol ediniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz yada arkadaşınızın yaptığı
çalışmayıdeğerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre” Evet / Hayır” seçeneklerinden uygun
olanıkutucuğa işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Aktivite içeriklerini belirlediniz mi?

2 Uygulama alanlarınızıtespit ettiniz mi?

3 Jimnastikte kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi?

4 Basketbolda kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi?

5 Mini golfte kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi?

6 Çocukların kullanımlarına uygun malzemeler seçtiniz mi?

7 Çocukların ilgisini çekecek özellikte malzemeler seçtiniz mi?

8 Malzemelerin sağlam olmasına dikkat ettiniz mi?

9 Kullanacağınız malzemelerin güvenli olmasına dikkat ettiniz
mi?

10 Çocuk sayısına göre yeterli sayıda malzeme temin ettiniz mi?

11 Aktivite öncesinde araç gereçleri hazır bulundurdunuz mu?

12 Çocukların araç gereçleri doğru kullanmasınısağladınız mı?

13 Aktivite sonunda araç gereçleri yerlerine uygun koşullarda
kaldırdınız mı?

14 Yaptığınız çalışmayıdeğerlendirdiniz mi?

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konularıtekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri doğu veya yanlışolarak değerlendiriniz.

1. ( )Basketbol oyununda top yaşgrubuna göre seçilmelidir.

2. ( )Binicilik sporunda kullanılan malzemelerden biri de denge tahtasıdır.

3. ( )Mini golf sporunda her platformda ikişer delik vardır.

4. ( )Aerobik aktivitesinde sıçrama hareketi için sıçrama tahtasıkullanılır.

5. ( )Jimnastik sporunda araç gereçlerden biri de denge tahtasıdır.

6. ( )Su oyunlarında kano ve deniz bisikleti aktivite aracıdır.

7. ( )Futbolda kullanılan malzemelerden biri de rakettir.

8. ( )Spor araç gereçlerini seçerken çocukların yaşgrubuna ve gelişim özelliklerine
dikkat edilmelidir.

9. ( )Spor araç gereçlerini kullanım öncesi kontrol etmek gerekmez.

10. ( )Masa tenisi raket ve topla oynanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
Çocuk kulübüne katılan çocuklarla spor aktivitelerini spor kurallarına uygun olarak

uygulayabileceksiniz.

Eğlence hizmetleri bölümünde, çocuk kulüplerinde ve çocuk animasyonunda sporların
uygulamalarınıizleyerek gözlemlerinizi raporlaştırınız.

3.SPOR AKTİVİTESİUYGULAMA

3.1. Planlama

Çocuk aktiviteleri planlanırken çocuğun yaşgrubu ve fiziksel gelişimi önemli rol
oynar. 4-7 yaş grubundaki çocuklar temel becerilere yönelik oyunlarla, vücut
koordinasyonunu geliştiren hareketleri öğrenir. 7-10 yaşlar arasında spor becerilerine geçiş
evresi, 11-13 yaşlarda spor becerilerini uygulama evresi, 14 yaşve üstünde yaşam boyu spor
aktivitelerine katılım evresi olarak çeşitli evrelerden geçilir. Bu dönemde çocuğun
becerilerinde artışgözlenir, temel hareketleri iyi gelişen çocuğun spor becerilerini kazanma
fırsatıartar. Temel beceriler ve hareketlerin yanısıra çocukların bireysel gelişimleri dikkate
alınarak etkinlikler planlanmalıdır. Çocuk animatörü veya eğitmen aktivite öncesinde ön
hazırlık yapmalı, doğru aktivite alanıve araç gereçleri seçmelidir (Güven, Meltem, Nergis
Okul Öncesi ve İlköğretimde Beden eğitimi, Ankara 2005).

Planlama yapılırken aktivite alanıve çeşidine göre programın süresi, amacı, aşamaları
ve hareketleri önceden belirlenmelidir. Anlatım kolaydan zora doğru olmalı, bilgi ve
beceriler belli bir sıra içinde sunulmalıdır. Planlama yapılırken dikkat edilecek unsurlar:

 Aktivitenin uygulama alanına ve çeşidine göre beceriler anlatılmalıve uygulama
süresi seçilmelidir.

 Temel beceriler ve kurallar anlatılırken basit bir dil ve yöntem kullanılmalıdır.
 Tehlikeli riskleri tahmin etmek ve girmemek, çocukları yaralanma ve

sakatlanmalara karşıkorumak eğitmenin veya çocuk animatörünün ilk görevi
olmalıdır.

 Çocuklar aktivite öncesi muayeneden geçmeli, fiziksel engeli olanlar aktivitenin
dışında kalmalıdır.

 Çocukların alışık olduğu ve daha önce öğrendiği hareketten başlamak onların
ilgisini artırır.

 Zorlayıcı derecede koordinasyon gerektiren hareketlere programda yer
verilmemelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3
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 Çalışmalarda sırada oturma, sırayla yürüme, koşma, eşli veya grup şeklinde
çalışma gibi etkinliklere yer verilerek sosyal gelişim desteklenmelidir.

 Eğitmen planlamanın sonucunda daha etkili yöntemler geliştirebilmek için
deneyimlerini değerlendirerek çocuklarla olan ilişkilerini de göz önüne alarak
daha fazla uygulama yapmalıdır.

 Ailelerin izni alınmalıdır.
 Hareketler sırasında çocukların vücut kısımlarının isimlerini ve bazıkavramlarını

öğrenmeleri için eğitimci, hareketi yaparken ilgili sözcükler kullanılmalıve
çocukların yaparak öğrenmeleri sağlanmalıdır (Yrd.Doç. Dr Dilara ÖZER,
Animasyon, Ankara, 2005).

 Özel alet gerektiren ve daha kontrollü yapılmasıgereken hareketlerde eğitmen
çocuğun yanında olmalı, aktivite alanınıkontrol etmelidir.

Spor aktivitesi 4 aşamada planlanabilir:
 Birinci aşama : Harekete sürükleyici etkinlikler
 İkinci aşama : Isınma hareketleri
 Üçüncü aşama : Becerilerin kazandırılması
 Dördüncü aşama : Aktivitenin neşeli bir şekilde oyunlarla ve doğruların

pekiştirilerek bitirilmesi.

İyi bir planlama ile şu sorulara yanıt aranır:
 Hangi aktivite uygulanacak?
 Hangi yaşgrubu ile uygulanacak?
 Aktivite yeri neresi olacak?
 Hangi araç gereçler kullanılacak?
 Aktivite kurallarınelerdir?
 Ödül verilecek mi? Verilecekse ne olacak?

3.2. Araç Gereçleri Hazırlamak

Aktivite belirlenip planlaması yapıldıktan sonra kullanılacak araç gereçlerin
hazırlanmasına geçilir. Planlama sırasında hangi araçların kullanılacağıbelirlenmiştir.
Bundan sonra çocuk sayısına yetecek miktarda uygun araçlar temin edilerek aktivite alanında
hazır bulundurulur.

Araçlarıhazırlarken aşağıdaki noktalara dikkat edilir:

 Gerekli tamirat ve tadilat yapılmışolmalıdır.
 Temiz ve kullanılabilir halde olmalıdır.
 Yapısıbozulmuş, kırılmış, patlamış, yırtılmışaraç gereçler kullanılmamalıdır.
 Aktiviteye başlamadan önce araç gereçler, alanda belli bir düzen içinde hazır

olmalıdır.
 Katılımcısayısına yetecek miktarda araç bulundurulmalıdır.
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3.3. Spor Aktivite UygulamasıYapma

Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra aktivitenin uygulamasına geçilir. Animatör aktivite
duyurularınıbir gün önceden yapmışolmalıdır. Aktivite öncesinde de konukların bulunduğu
alanlarıdolaşarak çocuklarıaktiviteye davet eder. Yeter sayıda çocuk toplandıktan sonra
aktivite uygulamasına geçilir.

Bir spor aktivitesi uygulanırken:
 Önce çocuklara aktivitenin ne olduğu ve nasıl uygulanacağıaçıklanır.
 Uygulama süresince işlem basamaklarıtakip edilmelidir.
 Spor araç gereçlerinin çocuklar tarafından doğru kullanımına dikkat edilmelidir.
 Planlama aşamasında ve uygulanmadan önce aktivite alanında kaza ve

yaralanmalara karşıtüm tedbirler alınmalıdır.
 Oyun ve aktivitelerde başarılıolan gruplar ödüllendirilmelidir.
 Yanlışlar düzeltilmelidir.

Çocuk sporlarında, aktivite çeşidine göre uygulama yapılırken aşağıdaki su oyunları
spor aktivitesi örneği sizlere yardımcıolacaktır.

Aktivite çeşidi: Su oyunları
Kullanılacak araç gereçler: Su kayağı, su topu, minyatür kale
Ön koşul: Yüzme bilmek, bilmeyenlere kolluk taktırmak
Su oyunlarına sürükleyici hareketler:
Uygulama yeri: Çocuk havuzu

 Çocuklara belirlenen aktivite alanında serbest stilde yüzme çalışmasının verilmesi
 Gruplar halinde suya atlama, sudan çıkma ve suya dalma hareketinin gösterilerek

açıklanması
 Hareketin çocuklar tarafından tekrar edilmesinin sağlanması
 Hareket serbestliği sağlanarak suda zıplama hareketinin yapılması
 İşlevsel egzersizler (Isınma):
 Havuz kenarında eklem ve kaslarıesnetme, bükme, germe gibi dairesel

hareketlerin yaptırılması
 Havlu ile, kol ve omuz çalıştırıcıesnetme hareketlerinin yaptırılması

Temel beceriler ve grup etkinlikleri:

Su Topu Uygulaması
 Su topu oyununun basit kurallarla anlatılıp temel becerilerin eğitmen tarafından

gösterilmesi
 Su topunu suda yüzdürme, topla birlikte serbest stilde yüzme, paslaşma

hareketlerinin çocuklara yaptırılmasının sağlanması
 Kısa zamanlısu topu oyunun oynatılması
 Çeşitli gruplar halinde oyunun tekrar edilmesi
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Kano ile Çalışmalar

 Kanoya inişçıkışhareketinin gösterilmesi, ardından gruplar halinde hareketin
uygulanmasının sağlanması

 Kanoyla suda nasıl hareket edileceğinin eğitmen tarafından gösterilmesi ve
kurallarının anlatılması

 Kano üstünde dengeli duruşun gösterilmesi ve tekrarının sağlanması
 İkişerli gruplar halinde belirlenen aktivite alanında kanoya yüzüstü yatıp kollarla

hareket ederek bitiş çizgisine en erken gelen grubun birinci olacağının
açıklanması

 Kanonun üzerine çıkarak en uzun süre ayakta düşmemeden oynanan oyunun
anlatılması

 Oyunun çeşitli gruplar ve kişilerle tekrar edilmesinin sağlanması

Bütün grup etkinlikleri

 Anlatılan su oyunları, bütün gruplara süre belirlenmeden tekrar ettirilir ya da basit
değişikliklerle serbestçe oynatılabilir.

 Bütün grup kanolarısudan çıkartıp müzik eşliğinde havuza atlayarak, serbest oyunla
aktivite sonlandırılır.
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3.4. Değerlendirme

Aktiviteler uygulandıktan sonra mutlaka değerlendirmeleri yapılmalıdır. Animatör
değerlendirme ile hem kendini hem aktivitelerin başarısınıhem de konukların ilgilerini tespit
edebilir. Aktivite sırasında ve sonunda katılımcıların tepkilerini alarak çocuklar açısından
ilgi çekici olup olmadığınıtespit etmelidir. Hoşa gitmeyen yönler varsa daha sonraki
uygulamalar için düzeltmeler yapılabilir.

Aktivite sonunda aktiviteye katılan tüm animatörler düşüncelerini paylaşarak kendi
performanslarınıdeğerlendirebilirler.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çocuklarla uygulayabileceğiniz bir spor türünü seçerek planınızıhazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çocuklarla oynanabilecek bir spor türü
seçiniz.

 Aktivite adınıyazınız.
 Katılımcıözelliklerini belirleyiniz
 Aktivite alanınıbelirleyiniz.
 Araç gereçlerinizi belirleyiniz.
 Aktivite kurallarıbelirleyiniz.
 Ödüllendirmeleri belirleyiniz.

 Yaratıcıolunuz.
 Çocukların gelişim özelliklerini

inceleyiniz.
 Planlıçalışınız.
 Çok yönlü düşününüz.
 Çalışmalarınızın her aşamasında

yaptıklarınızıkontrol ediniz.
 Hazırlıklarınızın eksiksiz olmasına dikkat

ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın
yaptığıçalışmayıdeğerlendiriniz.Gerçekleşme düzeyine göre "Evet / Hayır" seçeneklerinden
uygun olanıkutucuğa işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Çocuklarla oynanabilecek bir spor türü seçtiniz mi?

2 Aktivite adınıyazdınız mı?

3 Katılımcıözelliklerini belirlediniz mi?

4 Aktivite alanınıbelirlediniz mi?

5 Araç gereçlerinizi belirlediniz mi?

6 Aktivite kurallarıbelirlediniz mi?

7 Ödüllendirmeleri belirlediniz mi?

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konularıtekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki sorularda yer alan doğru seçeneğin karşısındaki kutucuğa kurşun

kalem kullanarak “D” veya “ Y” (Doğru / Yanlış) şeklinde işaret koyunuz.

1. ( )Çocuk spor aktivitesi öncesi, spor araç gereçlerini aktivite alanında hazır
bulundurmak gerekir.

2. ( )Etkinlik sonrasıspor araç gereçlerinin toplanıp temizlenmesi gerekir.

3. ( )Programa uygun çocuk aktivitesi gerçekleştirmek için aktivite alanının ve araç
gereçlerin doğru seçilmesi gerekmektedir.

4. ( )Araç gereçleri hazırlarken güvenlik kurallarına dikkat edilmesi gerekmez.

5. ( )Spor aktivitesi planlanırken süre uzun tutulmamalıdır.

6. ( )Planlama yapılırken çocukların yaşgruplarıve gelişim özellikleri göz önünde
bulundurulmaz.

7. ( )Planlama yapılırken spor aktivitesine uygun doğru materyaller seçilmelidir.

8. ( )Spor aktivitesi uygulanırken ısınma hareketleri yaptırılmaz.

9. ( )Spor aktivitesi yapılırken güç ve kuvvet gerektiren hareketler seçilmemelidir.

10. ( )Spor aktivitesi uygulanırken planlama yapmaya gerek yoktur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızıbelirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlışcevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Çocuklarla uygulayabileceğiniz bir spor türünü seçerek çevrenizdeki işletmelerde

çocuklarla birlikte uygulayınız. Yaptığınız çalışmaları kaydederek görüntüleri
arkadaşlarınızla izleyip değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Çocuklarla oynanabilecek bir spor türü seçtiniz mi?

2 Aktivite planınızıhazırladınız mı?

3 Araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

4 Aktivite alanınıhazırladınız mı?

5
Aktivite duyurularınıyaptınız mı?

6
Katılımcılarıtopladınız mı?

7 Aktivitenin tanıtımınıyaptınız mı?

8
Takımlarıoluşturdunuz mu?

9 Kurallarıaçıkladınız mı?

10 Araç gereçlerin dağıtımınıyaptınız mı?

11 Araç gereçlerin kullanımınıgösterdiniz mi?

12 İşlem basamaklarına göre aktiviteyi uyguladınız mı?

13 Kazanan gruplarıödüllendirdiniz mi?

14 Aktivite alanınıtopladınız mı?

15 Aktivitenin değerlendirmesini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızıcevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızıbelirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda, eksikleriniz varsa öğrenme
faaliyetlerini tekrarlayınız.

Bütün sorularıdoğru cevapladıysanız; tebrikler! Modülü tamamladınız. Öğretmeniniz
size çeşitli ölçme araçlarıuygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
A GRUBU CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR
1 A
2 D
3 D

4 C
5 B
6 D
7 C
8 A
9 B

10 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR
1 D
2 Y
3 Y
4 Y
5 D
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 D

CEVAP ANAHTARLARI



38

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR
1 D
2 D
3 D

4 Y
5 D
6 Y
7 D
8 Y
9 D

10 Y

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızıbelirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlışcevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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