
 Sarı kartlar 
 Fiziksel Etkinlik Kartları (FEK) sarı kartlar grubu, İlkokul “Oyun ve 
Fiziki Etkinlikler “ dersi programında yer alan Hareket Yetkinliği alt 
öğrenme alanını ( temel hareket becerileri,temel hareket kavramları, 
oyun stratejileri /taktikleri) oluşturan hareketleri geliştirmek üzere et-
kinlik ve oyun temelli olarak hazırlanmıştır. 

 Sarı kartlar; ilkokuldaki çocukların gelişim özelliklerine uygun 
olarak yer değiştirme hareketleri (yürüme, koşma, atlama, kayma vb.), 
dengeleme hareketleri ( dönme, salınım, duruş, oturuş vb.), nesne 
kontrolü gerektiren hareketler (atma, tutma, yakalama, vurma vb.) ve 
birleştirilmiş hareketler ( bayrak yarışı, hedef oyunları vb.) başlıkları 
altında oluşturulmuştur. 

 Birleştirilmiş hareketlere ait oyunlar aşağıdaki konuları geliştirmek 
için tasarlanmıştır:

•	 Kuyruk	Yakalama	-	En	Çok	Top	Bizde	-	Yakalama, alma, tutma

•	 Bayrak	Yarışı	Oyunları	-	Koşma, uzun saplı araçlarla top sürme,  
 atlama, eğilme 

•	 Hedef	Oyunları	-  Rekabetçi nişan alma

•	 Atma	ve	Vurma	–	Atma, tutma, seken topa vurma

•	 Yuvarlama	ve	Tutma	-	Yuvarlama, hedefe top atma

•	 Tırtıl	Oyunu	-	Yuvarlama ve vurma

•	 Hareketli	Hedef	Vurma	-	Yuvarlama yapılırken vurma oyunu,   
 atma, tutma

	 Kırmızı	kartlar	
 Sarı kartların ön yüzlerinde hareket ve oyunların kısa açıklamalarına 
ve görsel sunumlarına, güvenlikte dikkat edilecek noktalara ve 
kullanılacak ekipmanlara yer verilmiştir.

 Arka yüzlerinde  ise ön yüzde verilen hareket / oyunlarda dikkat edi-
lecek Öğrenme	Anahtarı, etkinliklerin nasıl Çeşitlendirileceği,	 etkinliğe 
ait Değerlendirme	ve	İyileştirme ve Sağlık	Anlayışı bulunmaktadır.

Öğrenme	 Anahtarı: Çocukların beceri edinme ve geliştirmelerine 
yardımcı olmak için temel öğretme noktalarıdır. 

Çeşitlendirme: Hareketlerin / oyunların çeşitlendirilmesinde GEMİ 
sözcüğünün baş harfleri kullanılarak dört ana başlık sunulmaktadır.

     Görev      Ekipman (Malzeme)      Mekân (Kişisel-Genel alan)      İnsan

 Öğretmenlere oyunları / etkinlikleri çeşitlendirmek amacıyla oluş-
turulan Daha	 Kolay ve Daha	 Zor bölümlerinde ise yukarıda verilen 
başlıklar göz önüne alınarak etkinlik ve oyunların çeşitlendirilmesine 
ait farklı öneriler sunulmuştur.

Değerlendirme	 ve	 İyileştirme: Öğretmenlere, çocukların bu alan-
da gelişmelerine yardımcı olmak için yapılandırmacı anlayışa uygun 
değerlendirmeler bulunmaktadır.

Sağlık	Anlayışı: Çocuğun sağlığını korumak için, etkinlik  öncesi, sırası 
ve sonrasında vücudunu nasıl kullanması gerektiğini fark ettirecek bilgi-
lere ve fiziksel etkinlik ile sağlık bilgisi arasında ilişkiyi kurmalarına yer 
verilmektedir.

TEMEL	HAREKET	BECERİLERİ



Cocukla r icin hareket yoluyla daha saglikli, parlak bir gelecek

	 Sarı	kartlar	-	Temel	Hareket	Becerileri
I.	YER	DEĞİŞTİRME				
HAREKETLERİ	HAREKETLER

1. Yürüme I

2. Yürüme II

3. Koşma

4. Atlama - Sıçrama

5. Adım Al - Sek

6. Galop - Kayma

7. Yuvarlanma

8. Tırmanma

II.	DENGELEME												
HAREKETLERİ	HAREKETLER

9. Eğilme

10. Esnetme

11. Dönme - Salınım

12. Ağırlık Aktarımı

13. Atlama - Konma

14. Başlama - Durma

15. Dinamik Statik Denge

16. Duruş - Oturuş

17. İtme - Çekme 

III.	NESNE	KONTROLÜ	
GEREKTİREN	HAREKETLER

18. Topa Alışma Çalışmaları

19. Atma - Tutma

20. Yakalama

21. Ayakla Vurma

22. Yuvarlama

23. Durdurma - Kontrol

24. Top Sürme

25. Raketle Vurma

26. Uzun Saplı Araçla Vurma

IV.	BİRLEŞTİRİLMİŞ					
HAREKETLER	HAREKETLER

27. Kuyruk Yakalama 

Top Toplama Oyunu

28. Bayrak Yarışı Oyunları

29. Hedef Oyunları

30. Atma - Vurma Oyunları

31. Yuvarlama - Tutma Oyunları

32. Tırtıl Yakan Topu

33. Hareketli Hedef Vurma Oyunları

EK	KARTLAR

Spor Engel Tanımaz

Sağlık Anlayışı I

Sağlık Anlayışı II

Beslenme / Fiziksel Etkinlik

Temel Hareket Kavramları



Güvenlik:	
Yüksek zeminde 
yürüme 
etkinliğinde 
öğrencinin 
yanında durarak  
ya da zemini 
minderle 
kaplayarak oyun 
alanını güvenli 
hâle getirin.

Ekipman:	
İpler, eğimli 
düzlemler, 
çemberler, 
kâğıtlar, farklı 
yükseklikte 
jimnastik sıraları, 
tebeşirler, 
düdük, davul, tef 
vb.

1 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Yürüme	I



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vücut dik durmalı, gözler karşıya  bakmalı.

•	Kollar doğal, rahat ve gövdeden çok açılmayacak şekilde    
 sallanmalı.

•	Ayaklar düz, vücut fazla yukarı aşağı yaylanmadan kesintisiz ve   
 rahat adımlarla yürünmeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Doğru yürümenin neden önemli olduğunu tartışmaya/konuşmaya,

•	Farklı yürüme türleri (geriye,yana vb.) üretmeye,

•	Birbirlerinin hareketlerini gözlemlemeye ve doğru vücut şekliyle   
 yürüyen öğrencilerin yürüyüşlerini tekrar etmeye, 

•	Belirli bir süre / mesafe kesintisiz yürümeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Sağlıklı olmak için günlük yaşamda yürümenin önemini tartışmaya   
 teşvik	edin.

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yavaş tempoda, kısa  
adımlarla yürümek

Hafif ve küçük malzeme 
taşıyarak yürümek

Yürüme mesafesini kısaltmak 

Tek yöne doğru yürümek

Düz ve sert zeminde yürümek

Tek başına yürümek

Daha	Zor...
Hızlı tempoda, uzun adımlarla 
yürümek

Daha ağır ve büyük malzeme 
taşıyarak yürümek

Yürüme mesafesini uzatmak 

Farklı yönlere yürümek

Yumuşak zemin ve engebeli 
alanda yürümek

Eşle, grupla el ele tutuşarak 
uyumlu ve ritmik bir şeklide 
yürümek

1 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Yürüme	I

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



2 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Yürüme	II

Güvenlik:	
Öğrencilerin 
birbirlerinden 
uzak durmalarını 
sağlayın.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Taklidi yapılacak yürüyüş için doğru pozisyon alınmalı.

•	Yürüyüşlerde dengenin korunmasına dikkat edilmeli.

•	Bakışlar karşıyı göstermeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Birbirlerinin hareketlerini gözlemlemeye ve tekrar etmeye,

•	Farklı hayvan taklitleri yaparak yürümeye,

•	Birkaç hayvan yürüyüşünü birleştirerek yürümeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Sağlıklı yaşam için yürümenin önemini tartışmaya,

•	Farklı yürüme şekillerinden sonra nefes alma hızındaki    
 değişikliklerin nedenini açıklamaya teşvik	edin.

2 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Yürüme

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yavaş ritimde yürümek

Kısa süre ile yürümek

Yerde yürümek

Yürüme mesafesini kısaltmak

Tek başına yürümek

Daha	Zor...
Hızlı ritimde yürümek

Süreyi artırarak yürümek

Jimnastik sırasının üzerinde 
yürümek

Yürüme mesafesini uzatmak

Eşle ve grupla uyumlu 
yürümek

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



3 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Koşma

Güvenlik:	
Koşulan yerin 
engebeli, 
ıslak, kaygan 
olmamasına 
dikkat edin.

Ekipman:	
Çizgiler, huniler, 
engeller vb.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vücut hafifçe öne eğilmeli ve gözler ileriye bakmalı.

•	Kollar dirseklerden bükülü, vücudun yanında öne geriye salınmalı.

•	Koşarken tabandan parmak ucuna doğru hareket tamamlanmalı. 

•	Bütün koşularda doğal bir şekilde nefes alınmalı, nefes tutulmamalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Koşunun neden önemli olduğunu tartışmaya,

•	İyi koşmak için nelere dikkat edilmesi    
 gerektiğini açıklamaya,

•	Farklı yönlere uzun adımlarla koşmaya,

•	Koşularını geliştirmek için bir alıştırma şekli   
 bulmaya ve uygulamaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Farklı hızlarda koşma ile nefes alıp verme   
 hızındaki değişiklik arasındaki ilişkiyi    
 açıklamaya,

•	Koşarken neden nefes tutulmaması    
 gerektiğini açıklamaya teşvik	edin.

3 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Koşma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Serbest bir şekilde koşmak

Parmak ucunda koşmak

Kısa adımlarla koşmak

Yavaş tempoda koşmak

Düz zeminlerde koşmak

Bir lideri veya eşi izleyerek koşmak

Daha	Zor...
Geri geri koşmak

Uzun adımlarla koşmak

Hızlı koşmak

Kol, el bileği gibi uzuvları çevirerek koşmak

İp atlayarak koşmak

Top kontrolü sağlayarak koşmak

Eğimli zeminde koşmak

Yumuşak zeminde (kum, minder vb.) 
koşmak

Farklı engellerin olduğu parkurda koşmak

Eşi ile uyumlu koşmak

Grup ile koşmak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



4 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Atlama	-	Sıçrama

Güvenlik:	
Engelleri aşırı 
yükseltmemeye 
dikkat edin.

Ekipman:	
İpler, toplar, 
çemberler, 
engeller.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Ağırlık bir ayaktan diğerine aktarılmalı.

•	Parmak uçları yerden en son ayrılmalı.

•	Kollar ileri ve yukarı doğru salınım yapmalı.

•	Atlama, bir veya iki ayakla başlamalı, iki ayağa konuş ile tamamlanmalı.

•	Azami kuvveti, yüksekliği, mesafeyi sağlamak için harekete başlamadan  
 önce dizler ve dirsekler bükülmeli.

•	Hareket sonrası parmak uçları üzerine düşülmeli ve dizler bükülmeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Farklı atlama türlerinden (çift ayak, sağ ayak, sol ayak)  
 hangisinin daha kolay olduğunu nedenleriyle tartışmaya,

•	Hangi ayaklarıyla (baskın ayak) daha kolay    
 sıçrayabildiklerini tartışmaya,

•	Daha yükseğe ve ileriye nasıl sıçrayabilecekleri   
 konusunda konuşmaya,

•	Farklı ip atlama şekillerini uygulayabilecekleri bir oyun  
 oynamaya,

•	Birbirlerinin gelişmelerine yardımcı olacak şekilde eşli  
 çalışmalar yapmaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Etkinliklerden önce ısınma hareketleri yapmanın önemini  
 tartışmaya,

•	Isınma hareketlerini yaparken neler hissettiklerini   
 açıklamaya teşvik	edin.

4 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Atlama	-	Sıçrama

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Çift ayakla sıçramak/ atlamak

Dikey sıçramak

Hız alarak sıçramak/ atlamak

Engellerin sayısını ve  yüksekliğini 
azaltmak

Mesafeyi kısa tutmak

Bireysel ip atlamak

Daha	Zor...
Tek ayakla sıçramak/atlamak

Yatay sıçramak

Olduğu yerden sıçramak/atlamak

Yüksek engel üzerinden atlamak/
sıçramak

Engel sayısını artırmak

Yumuşak zeminden sıçramak

Mesafeyi uzun tutmak

Eşle ve grup ile ip atlamak

Eşi takip ederek sıçramak/atlamak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



5 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Adım	Al	-	Sek

Güvenlik:	
Herkesi izleyin 
ve olası 
çarpışmalara 
karşı dikkatli 
olun. Öğrenciler 
arasındaki 
mesafeyi 
korumaya özen 
gösterin. Eşli 
çalışmalarda 
uygun 
eşleştirme 
yapılmasına 
dikkat edin.

Ekipman:	
Tebeşirler, CD 
çalar.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Adım ile sekme ayağı aynı olmalı.

•	Sekmede diğer diz karna doğru çekilmeli.

•	Gözler karşıya bakmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Hangi hareketi yaparken zorlandığını nedenleri ile açıklamaya, 

•	Adım al - sek hareketini müzikle farklı yönlere yapmaya,

•	Adım al - sek hareketini içeren farklı oyunlar üretmeye,

•	Birbirlerinin performanslarının gelişmesine yardımcı olmak için   
 grup çalışması yapmaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Yapılan etkinlikte en çok hangi vücut parçalarını kullandıklarını   
 bulmalarına teşvik	edin. 

5 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Adım	Al	-	Sek

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yavaş tempoda tekrarlar 
yapmak

Ekipman kullanmadan  
yapmak

Kısa mesafede ve geniş 
alanda tekrarlar yapmak

Aynı seviyedeki arkadaşla 
yapmak

Daha	Zor...
Hızlı ve sık tekrarlar yapmak

Eşarp, kurdele, ponpon vb. 
ekipman kullanarak yapmak

Uzun mesafede yapmak

Farklı yönlerde ve çizgi 
üzerinde yapmak

Grup ile aynı ritimde yapmak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



6 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Galop	-	Kayma	

Güvenlik:	
Etkinlik için 
alanın boş ve 
uygun olduğunu 
kontrol edin.

Ekipman:	
Tebeşirler.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Galop yaparken yukarı doğru sıçranmalı.

•	Kaymada yukarıya doğru sıçranmamalı.

•	Hareketi yaparken vücut dik olmalı.

•	Galop ve kayma ileri, geri ve yanlara yapılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Galop ile kayma arasındaki farkı açıklamaya,

•	Galop ve kayma hareketlerinden hangisini daha kolay yaptıklarını  
 açıklamaya,

•	Galop yaparken yukarı doğru sıçramaya özen göstermeye,

•	Birbirlerinin performanslarının gelişmesine yardımcı olmak için   
 arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya  teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Farklı hızlarda yapılan fiziksel etkinliklerde kalp atım sayısındaki   
 değişiklikleri buldurmaya teşvik	edin. 

6 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Galop	-	Kayma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yavaş ve az sayıda yapmak

Galop ve kaymayı tek tek 
yapmak

Müziksiz ve ekipman 
kullanmadan yapmak

Kısa mesafede yapmak

Bireysel yapmak

Daha	Zor...
Hızlı tempoda yapmak

Tekrar sayısını artırmak

Galop ve kaymayı  çizilen şekil 
üzerinde (kare, üçgen vb.) 
yapmak

Müzik eşliğinde çember, 
ponpon, kurdele vb. ekipman 
kullanarak yapmak

Mesafeyi artırmak ve yönleri 
çeşitlendirmek

Eşle ve grupla yapmak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



Güvenlik:	
Zeminin güvenli 
olmasına, 
eğik zeminin 
yüksekliğine 
ve başın 
korunmasına 
dikkat edin.

Ekipman:	
Toplar, 
minderler, üçgen 
minderler.

7 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Yuvarlanma



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Yuvarlanmalarda el ve ayaklar gövdeye yakın tutulmalı.

•	Öne - geriye yuvarlanmalarda boyna gelen yükü azaltmak için   
 ellerden destek alınmalı.

•	Kütük yuvarlanmalarında bacaklar ve kollar gergin tutulmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	En zorlandıkları ve en kolay uyguladıkları yuvarlanma şekilleri   
 hakkında konuşmaya,

•	Yuvarlanan farklı boyuttaki cisimleri söylemeye,

•	Hareketleri nasıl daha iyi yapabilecekleri hakkında konuşmaya,

•	Farklı şekillerdeki yuvarlanmaları birleştirerek yapmaya teşvik		 	
	 edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Yuvarlanmalarda baş ve boyun bölgelerinin neden korunması   
 gerektiğini tartışmaya teşvik	edin.

7 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Yuvarlanma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Farklı yönlere serbest 
yuvarlanmak

Üçgen minderde aşağı doğru 
yuvarlanmak

Araçsız yuvarlanmak

Topu ya da süngeri karnında 
tutarak öne yuvarlanmak

Geniş alanda yuvarlanmak

Eş yardımı ile yuvarlanmak

Daha	Zor...
Farklı yuvarlanmaları 
birleştirerek ardışık olarak 
yapmak

Elde ve ayakta araç taşıyarak 
yuvarlanmak

Belirlenmiş alan içinde aynı 
doğrultuda ardışık olarak 
yuvarlanmak

Eş ile uyumlu yuvarlanmak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



8 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Tırmanma	

Güvenlik:	
Ders öncesinde 
güvenlik 
yönergesini 
öğrencilerle 
paylaşın. 
Ekipmanlarda 
yüksekliğe 
ve ekipmanın 
sağlam 
olmasına dikkat 
edin. Düşmelere 
karşı zeminin 
yumuşak 
olmasına dikkat 
edin. Çocuklara 
yakın durun.
Bütün çocukları 
gözleyin. 
Ekipman:	
İpler, tırmanma 
ağı, kedi 
merdivenleri,  
tırmanma duvarı.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Tutuşlarda kollar omuz genişliğinde açık olmalı.

•	İp veya bar, avuç içi ve parmaklarla kavranmalı.

•	Gövde tırmanma yüzeyine yakın olmalı.

•	En az üç destek noktası kullanılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Tırmanmada en zorlandığı noktaları ve nedenlerini açıklamaya,

•	Kedi merdivenine tırmanmada dikkat edilmesi gereken noktaları   
 nedenleri ile açıklamaya,

•	Nasıl daha kolay tırmanılacağını tartışmaya,

•	Farklı eğimdeki ve yükseklikteki yerlere tırmanmaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Etkinliği yaparken vücutlarının hangi bölümlerinin daha çok   
 kullanıldığını (vücutları üzerinde) göstermeye,

•	Etkinlik öncesinde kendisinin ne hissettiğini ve arkadaşlarını   
 gözleyip onların neler hissettiğini açıklamaya teşvik	edin.

8 Temel	Hareket	Becerileri	-	Yer	Değiştirme	Hareketleri	

Tırmanma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Uygun destek noktalarını 
kullanarak tırmanmak

Tırmanma merdiveninin  
açısını azaltmak

Sabit alanlara tırmanmak

Kısa mesafeye tırmanmak

Yardımlı tırmanmak

Daha	Zor...
Destek noktalarını azaltmak

Elleri kullanmadan eğik 
merdivende yürümek

Tırmanma merdiveninin açısını 
artırmak

Uzun mesafeye tırmanmak

Hareketli alanlara tırmanmak

Yardımsız tırmanmak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



9 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Eğilme	

Güvenlik:	
Öğrencileri 
izleyin. Harekete 
başlamadan 
önce ısınma 
hareketleri 
yapılmasını 
sağlayın.

Ekipman:	
İpler, çemberler 
vb. 



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vücut yapacağı hareketler için uygun konumu almalı.

•	Eğilirken ani hareketlerden kaçınılmalı.

•	Eğilme sırasında eklemlere aşırı yük bindirilmemeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Hangi yüksekliklerdeki ipin altından geçmenin kolay ya da zor   
 olduğunu açıklamaya,

•	Eğilme hareketini günlük hayatta hangi durumlarda    
 kullanabileceklerini açıklamaya,

•	Farklı yüksekliklerde tutulan ipin altından çeşitli şekillerde geçmeye,

•	Birbirlerinin performanslarının gelişmesine yardımcı olmak için   
 grup çalışması yapmalarına teşvik	edin.

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Tekrar sayısını azaltmak

İpin yüksekliğini arttırmak

Daha geniş çember  
kullanmak

Kişisel alanı artırmak

Bireysel yapmak

Daha	Zor...
Tekrar sayısını artırmak

En az üç eğilme hareketini 
ardışık yapmak

İpin yüksekliğini azaltmak

Daha dar çember kullanmak

Kişisel alanı daraltmak

Eş ve grup ile yapmak

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinlikler yaparken hissettikleri duygularını açıklamaya   
	 teşvik	edin.

9 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Eğilme
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10 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Esnetme	

Güvenlik:	
Isınmadan 
esnetme 
hareketleri 
yapılmamasına 
dikkat edin.
Esnetme 
anında kasları 
zorlamamaları 
konusunda 
öğrencileri 
uyarın.
Ekipman:	
Atkılar, sopalar, 
barlar, elastik 
bantlar, havlular 
vb.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Boyun,bel ve diz eklemlerinde dairesel hareketler     
 yapılmamalı.

•	Esnetme yönü büyük kas gruplarından (omuz,kalça vb.), küçük kas  
 gruplarına (ön kol,ayak bileği vb.) doğru yapılmalı. 

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Esnetme ve denge arasındaki ilişkiyi tartışmaya,

•	Hangi eklemlerde dairesel hareketlerin yapılmaması gerektiğini   
 açıklamaya,

•	Esnetme çalışmalarının neden yapılması gerektiğini açıklamaya 

•	Vücutlarını farklı şekillerde (aşağı,yukarı ve yanlara doğru)    
 esnetmeye,

•	Esnetme hareketleri yaparken hangi duyguları hissettiğini    
 açıklamaya,

•	Esnetme hareketlerinde 6 -10 sn. hareketsiz kalınmasının    
 nedenlerini  açıklamaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Bazı eklemlerde niçin dairesel hareketler yapılmaması gerektiğini  
 açıklamaya teşvik	edin.

10 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Esnetme

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Tekrar sayısını düşük tutmak

Ekipmansız yapmak

Bireysel yapmak

Daha	Zor...
İki ya da üç set yapmak

Ekipmanlı (elastik bant, duvar 
vb.) yapmak

Eş ile yapmak
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11 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Dönme	-	Salınım

Güvenlik: 
Hareketlerde 
uygun mesafede 
çalışılmasını 
sağlayın. 
Yüksekte 
yapılan salınım 
hareketlerinde 
zemini yumuşak 
minderle 
destekleyin.
Malzemelerin 
sağlamlığını 
kontrol edin.

Ekipman:	
Kedi merdiveni, 
ipler, ponponlar, 
eşarplar,  
tebeşirler, 
çemberler, 
sopalar vb.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Dönme ve salınım  hareketi yapılırken el - vücut uyumuna dikkat  
 edilmeli.

•	Dönme hareketi yapılırken denge sağlanmalı. 

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Salınım hareketini yaparken zorlandıkları bölümleri açıklamaya,

•	Kendisinin ve arkadaşlarının salınım hareketleri sırasındaki   
 performanslarını değerlendirmeye,

•	Gelişimlerine yardımcı olmak için arkadaşları ile birlikte çalışmaya,

•	Becerilerini geliştirmek için yeni bir alıştırma şekli üretmeye     
 teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Dönme ve salınım hareketlerini yaparken vücutlarının hangi   
 bölümlerini  (uzuvlarını) kullandıklarını açıklamaya,

•	Dengelemenin günlük yaşam için önemini veya niçin önemli   
 olduğunu açıklamaya teşvik	edin.

11 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Dönme	-	Salınım

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Hareketleri yavaş yapmak

Tek bir hareket yapmak

Küçük ebatta (mendil, 
ponpon, kurdele) ekipman 
kullanmak

Hareketleri olduğu yerde 
yapmak

Kişisel kullanım alanını 
genişletmek

Bireysel yapmak

Daha	Zor...
Hareketleri hızlı yapmak

Ardışık yapmak

Birden fazla hareketi 
birleştirerek yapmak

Büyük ebatta ve farklı 
ekipman kullanmak

Kişisel kullanım alanını 
daraltmak

Eş ve grup ile hareketleri eş 
zamanlı yapmak
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12 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Ağırlık	Aktarımı

Güvenlik:	: 
Öğrencilerin 
aralarındaki 
uzaklığın 
yeterli olmasını 
sağlayın.

Ekipman:	
Minderler.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Ağırlık merkezi, farklı etkinlik ve duruşlarda hissedilmeli.

•	Ağırlık merkezinin nasıl değiştiğine odaklanılmalı.

•	Farklı fiziksel etkinlikler yapılırken ağırlık merkezi - denge ilişkisi   
 kurulmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Ağırlık aktarımının dengeyi sağlama ve korumadaki önemini   
 açıklamaya,

•	Farklı hareketleri yaparken ağırlık aktarımlarının nasıl değiştiğini   
 tartışmaya,

•	Farklı cisimlerin ağırlık merkezlerine örnekler vermeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Etkinliğe ilişkin düşüncelerini resim çizerek açıklamaya,

•	Farklı etkinliklerde ağırlık aktarımını gerçekleştirirken nefes   
 değişimini tanımlamaya	teşvik	edin.

12 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Ağırlık	Aktarımı

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Hareketi bir defa yapmak

Minder üzerinde yapmak

Düz bir zeminde yapmak

Eş yardımı ile yapmak

Daha	Zor...
Art arda hareketler yapmak

Jimnastik sırası üzerinde 
yapmak

Eğik bir zeminde yapmak

Yardımsız olarak yapmak

Eşli yapmak
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13 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Atlama	-	Konma

Güvenlik:	: 
Atlama yapan 
kişiye yakın 
olun.Yumuşak 
zemine 
atlamalarını 
sağlayın. Atlama 
yüksekliğini 
öğrencilere göre 
ayarlayın.

Ekipman:	
Atlama 
sehpaları, 
jimnastik 
sıraları, ipler, 
çizgiler vb.  



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Atlamada dizler bükülmeli ve kollardan güç alınmalı. 

•	Konmada parmak ucuna düşülmeli ve dizler bükülmeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Farklı yükseklikteki engeller üzerinden atlarken nelere dikkat   
 etmesi gerektiğini açıklamaya,

•	Etkinliğin vücutlarının hangi kısımlarının gelişmesine ve    
 çalışmasına katkı sağladığını tartışmaya,

•	Hangi atlama şeklinin (tek ayak/çift ayak) daha zor olduğunu   
 nedenleriyle açıklamaya,

•	Farklı atlama şekilleriyle (tek ayak/çift ayak) çalışmaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Farklı zeminlerde yapılan atlama ve konma çalışmalarının    
 vücudumuz üzerindeki etkilerini açıklamaya,

•	Konmada sakatlıkları engellemek için nelere dikkat edilmesi   
 gerektiğini söylemeye teşvik	edin.

13 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Atlama	-	Konma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Çift ayak atlamak

Bir kez atlamak

Engel sayısını ve yüksekliği 
düşük tutmak

Mesafeyi kısa tutmak 

Yardımla atlamak

Daha	Zor...
Tek ayak atlamak

Art arda birkaç kez atlamak

Engel sayısını ve yüksekliği 
artırmak

Mesafeyi artırmak

Yardımsız atlamak
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14 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Başlama	-	Durma

Güvenlik:	
Koşulan zeminin 
engebeli 
olmamasına 
dikkat edin. 
Öğrencilerin 
çarpışmasını 
önleyici sınırlar 
belirleyin.

Ekipman:	
Müzik, huniler, 
düdük, görsel 
materyaller.



Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Ayakta ve sabit başlamak

Komutsuz başlamak durmak

Sesli uyarıcı ile başlamak

Geniş alanda başlamak 
durmak

Bireysel çalışmak

Daha	Zor...
Yerden ve hareketli başlamak 

Dışarıdan uyaranla başlama 
ve durma

Görsel uyarıcı ile başlamak

Sınırlandırılmış  alanda 
başlama ve durma

Eş ve grup ile çalışma

	 Öğrenme	Anahtarı
•	Komutlara en kısa sürede (anında) uyulması istenmeli.

•	Başlama ve durma mesafesi uzun olmamalı.

•	Harekete başlamada farklı formlar (diz çekerek, mekik çekerek,   
 cephe duruşundan vb.) kullanılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
	 Çocukları;
•	Başlama pozisyonlarından hangisini ( ayakta, sırtı dönük, cephe   
 pozisyonu vb.) uyguladıklarında daha hızlı koşabildiklerini    
 açıklamaya,

•	Arkadaşlarının yaptığı farklı başlama şekillerini gözleyerek tekrar   
 etmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
	 Çocukları;
•	Fiziksel etkinlik yaparken vücut sıcaklığında ve görünüşünde   
 oluşan değişikliği açıklamaya,

•	Kendileri ve arkadaşlarında nefes alıp vermede oluşan    
 değişikliklerin nedenlerini açıklamaya teşvik	edin.	

14 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Başlama	-	Durma
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15 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Statik	-	Dinamik	Denge

Güvenlik:	
Çocuklar 
arasındaki 
mesafeyi 
koruyun. 

Ekipman:	
Minderler, 
renkli daireler, 
jimnastik sıraları.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vücut ağırlığı destek noktalarına eşit olarak dağıtılmalı.

•	Statik duruş pozisyonunda belli bir süre beklenmeli.

•	Dinamik denge çalışmalarında denge kaybı olmadan yer    
 değiştirme yapılmalı. 

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Statik ve dinamik dengeyi açıklamaya ve aralarındaki farkı   
 söylemeye,

•	Statik ve dinamik dengeyi farklı duruş ve hareketlerle    
 örneklendirmeye,

•	Jimnastik sırası üzerinde dengeyi kaybetmeden farklı şekillerde   
 yürümeye,

•	Arkadaşının yaptığı denge çalışmalarını gözlemleyerek onları taklit  
 etmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinliğe katıldıklarında hissettiklerini söylemeye,

•	Oyun oynamanın gelişimleri ve sağlıkları üzerindeki etkilerini   
 açıklamaya  teşvik	edin. 

15 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Statik	-	Dinamik	Denge

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Dinamik denge hareketlerini    
yapmak

Denge süresini kısa tutmak

Düz bir zemin üzerinde 
dengede durmak

Destek alanını genişletmek

Yardım alarak yapmak

Daha	Zor...
Statik denge hareketlerini 
yapmak

Denge süresini uzun tutmak

Alet üzerinde (sehpa - denge 
aleti vb.) dengede durmak

Hareketli araç üzerinde 
(kaykay, bisiklet) dengede 
durmak

Destek alanını dar tutmak

Eşle ve grupla uyumlu yapmak
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16 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Duruş	-	Oturuş

Güvenlik:	
Çocukların 
arasında 
yeterli mesafe 
bırakıldığına 
emin olun. 
Duruş ve 
oturuşlarda  
yumuşak 
zeminleri 
kullanın.

Ekipman:	
Minderler.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Bakışlar karşıyı göstermeli.

•	Duruşlarda denge kaybı olmamalı.

•	Duruşlar belirli bir süre korunmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Farklı duruşları yaparken dengeyi kaybetmemek için neler    
 yapmaları gerektiğini açıklamaya, 

•	Farklı duruş şekilleri üretmeye,

•	Birkaç duruş şeklini birbirine bağlayarak küçük bir kompozisyon   
 oluşturmaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Doğru duruş ve oturuşun önemini belirtmeye,

•	Hareketin yaşamımızdaki önemini tartışmaya,

•	Derslerde soğuma çalışmalarının ne zaman yapılabileceğini   
 söylemeye	teşvik	edin.	 

16 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

Duruş	-	Oturuş

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Her bir duruşu - oturuşu tek 
tek göstermek

Belli bir yerden (duvar, 
sandalye, masa vb.) destek 
alarak  duruşları yapmak

Yerde, düz zeminde, geniş 
alanda yapmak

Hareketleri yardım alarak 
yapmak

Daha	Zor...
İki ya da daha fazla duruşu art 
arda bağlayarak yapmak

Destek almadan yapmak

Jimnastik sırası, denge 
sehpası vb. araçlar üzerinde 
duruşları yapmak

Dar alanda, çizgi üzerinde 
yapmak

Eşle ve grupla uyumlu  
yapmak
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17 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

İtme	-	Çekme

Güvenlik:	
Öğrencileri 
izleyin. 
Kontrolsüz 
itme ve çekme 
hareketlerini 
engelleyin. Eşle 
el ele tutarak 
çekme hareketi 
yapılırken 
ellerin ani  
bırakılmamasını 
sağlayın.

Ekipman:	
Toplar, balonlar, 
ipler, duvarlar, 
minderler, elastik 
bantlar.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	İtme ve çekmede destek alanı geniş olmalı.

•	İtme ve çekmede denge kaybı yaşanmamalı.

•	İtme ve çekme yapılırken nesnede ve insanda doğru temas  
 noktası belirlenmeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Farklı büyüklükteki nesneleri iterken dikkat edilmesi gerekenleri ve bu   
 hareketi yaparken zorlandıkları bölümleri açıklamaya, 

•	Farklı büyüklükteki nesneleri nasıl daha hızlı itebileceklerini tartışmaya,

•	Grup çalışması yaparak arkadaşlarının performansını geliştirmeye   
 yardımcı olmaya, 

•	Farklı büyüklükteki nesneleri vücudunun farklı bölgelerini (el, ayak,   
 omuz, diz vb.) kullanarak itmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Farklı büyüklükteki nesneleri iterken/çekerken hangi vücut parçalarının   
 en çok çalıştığını söylemeye,

•	Sakatlanmamak için farklı büyüklükteki nesneleri iterken/çekerken   
 dikkat edilmesi gereken özellikleri açıklamaya,

•	İtme/çekme hareketlerinde kalp atım şiddetinin ne olduğunu tarif   
 etmeye teşvik	edin. 

17 Temel	Hareket	Becerileri	-	Dengeleme	Hareketleri	

İtme	-	Çekme

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

İtme ve çekmeyi ayrı ayrı 
yapmak

El ya da ayakları kullanarak 
yapmak

Hafif ekipmanları itmek - 
çekmek

İtme ve çekme mesafesini 
azaltmak

Nesneyi eş ya da grupla 
aynı yönde itmek - çekmek

Daha	Zor...
İtme ve çekmeyi farklı 
pozisyonlarda yapmak

Farklı vücut parçalarını 
(omuz, diz vb.) kullanarak 
yapmak

Ağır ekipmanları itmek - 
çekmek

İtme ve çekme mesafesini 
artırmak

Nesneyi eş ya da grupla 
farklı yönde itmek - çekmek
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18 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Topa	Alışma	Çalışmaları

Güvenlik:	
Öğrenciler 
arasında yeterli 
mesafe olmasını 
sağlayın.  

Ekipman:	
Köpük toplar, 
yumuşak toplar, 
balonlar, diğer 
top türleri.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Her an top izlenmeli.

•	Başlangıçta iki el kullanılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Topu nasıl tutmayı tercih ettiklerini tarif etmeye,

•	Topu iki elle tutmanın neden her zaman daha kolay olduğunu   
 açıklamaya,

•	Topu düşürmeden vücudunun farklı bölümlerinde çevirmeye,

•	Top ile oynanan spor dallarını açıklamaya,

•	Eşli çalışarak farklı top tutma ve birbirlerine verme/atma    
 şekillerini keşfetmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Spor ve fiziksel etkinliklerin sağlıklı olmadaki önemini tartışmaya   
	 teşvik	edin.

18 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Topa	Alışma	Çalışmaları

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Çift el kullanmak

Etkinlikleri yavaş tempoda 
yapmak

Yumuşak, hafif ve küçük top 
kullanmak

Olduğu yerde yapmak

Geniş alan kullanmak

Daha	Zor...
Tek el kullanmak

Etkinlikleri hızlı tempoda 
yapmak

Ağır ve büyük top kullanmak

Hareketli yapmak

Sınırlı alan kullanmak
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19 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Atma	-	Tutma

Güvenlik:	
Topların aynı 
doğrultuda 
atılmasını 
isteyin. Gruplar 
arasında 
yeterince 
mesafe 
olduğuna emin 
olun. Atışlarda 
göz teması 
sağlayın. 

Ekipman:	
Çeşitli 
toplar, çeşitli 
büyüklükteki 
hedefler, 
ipler, labutlar, 
jimnastik 
sıraları, huniler, 
sepetler.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Atış yapan kolun ters tarafındaki ayak önde tutulmalı.

•	Hedefe bakılmalı ve topu attıktan sonra gidişi izlenmeli.

•	Top vücuttan uzakta yakalanmalı ve dirsekler bükülerek vücuda doğru   
 yaklaştırılmalı.

•	Tutarken / yakalarken topun gelişi takip edilmeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Oynadıkları oyunda hangi durumlarda ne tür atma - tutma  
 - yakalama şekilleri kullandıkları hakkında konuşmaya,

•	Farklı hızda gelen nesneleri yakalamak için en uygun tutma  
 şeklinin ne olduğunu seçmeye, 

•	Farklı atma ve tutma şekillerinin kullanıldığı bir oyun   
 oynamaya,

•	Birbirlerinin performansının gelişmesine katkıda bulunmak  
 için eşli çalışmalar yapmaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Etkinliklere katılan arkadaşlarının yüzlerindeki ifadeleri 
incelemeye ve açıklamaya,

•	Atma / tutma / yakalama çalışmalarının vücut ısılarında ne  
 gibi değişikler oluşturduğunu açıklamaya teşvik	edin.
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Atma	-	Tutma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Asılı topu yakalamak

Sabit bir noktada topu atmak 
yakalamak

Daha büyük top yakalamak 

Hedefi büyütmek

Atma ve yakalama mesafesini 
azaltmak

Bireysel olarak top atmak / 
yakalamak

Sabit eşe top atmak / yakalamak

Daha	Zor...
Aynı hedefe isabetli vuruş sayısını 
arttırmak

Daha küçük top yakalamak

Hedefi küçültmek

Atma ve yakalama mesafesini 
arttırmak

Eş ile birlikte farklı hız ve 
yükseklikteki topları atmak / 
yakalamak

Hareketli eşe top atmak / 
yakalamak
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20 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Yakalama

Güvenlik:	
Çarpışmalara 
dikkat edin. 
Alanı parkurlara 
ayırın. Etkinlik 
yönergesi 
hazırlayın ve 
öğrencilerinizle 
paylaşın.
Ekipman:	
Farklı büyüklük 
ve ağırlıktaki 
toplar, 
kaldıraçlar, 
huniler, 
tebeşirler.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Atış yapan kolun ters tarafındaki ayak önde tutulmalı.

•	Hedefe bakılmalı ve topu attıktan sonra gidişi izlenmeli.

•	Tutarken / yakalarken topun gelişi takip edilmeli.

•	Topu vücuttan uzakta yakalanmalı ve vücuda doğru yaklaştırılmalı

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Topları neden farklı şekillerde yakalamaları (yere yakın, orta   
 yükseklikte ve yüksekte) gerektiğini söylemeye,

•	Yakalamada mesafenin ve topun tutma yüzeyinin etkisini/önemini  
 açıklamaya,

•	Öğrenilen becerinin beden eğitimi dersi dışında ne tür etkinliklerde  
 kullanılabileceğini açıklamaya,

•	Yakalamayı içeren farklı oyunlar üreterek oynamaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinliklerde yeterince sıvı alımının önemini tartışmaya,

•	Eklemleri kontrollü bir şekilde kullanmanın önemini açıklamaya   
 teşvik	edin. 

20 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Yakalama

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yerden sekerek gelen topu 
yakalamak 

Düşük hızla gelen topu 
yakalamak

Büyük ve hafif top       
yakalamak

Hedefi büyütmek

Atma ve yakalama   
mesafesini azaltmak

Eşli çalışmak

Daha	Zor...
Topu yerle temas etmeden, 
havada yakalamak

Farklı yükseklik ve hızda gelen 
topu yakalamak

Küçük ve sert top       
yakalamak

Hedefi küçültmek

Atma ve yakalama mesafesini 
arttırmak

Grupla çalışmak
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21 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Ayakla	Vurma

Güvenlik:	
Uygun 
etkinlik alanı 
belirleyin. Topu 
geri almaya 
giderken dikkatli 
olunması 
gerektiğini 
öğrencilere 
hatırlatın.
Ekipman:	
Çeşitli büyüklük 
ve ağırlıktaki 
toplar, jimnastik 
sıraları, hedefler, 
huniler, stafet 
çubukları vb.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Destek ayağı topun yanına konmalı, vuruş anında bacak    
 kalçadan salınmalı, vuruştan sonra ayak topu izlemeli.

•	Ayağın farklı bölgeleriyle (iç, dış vb.) vuruş yapılmalı.

•	Hızlı ve uzağa doğru göndermek için ayağın üstü ile vurulmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Hangi vurma şekillerinin neden daha kolay olduğunu açıklamaya,

•	Farklı mesafeler için hangi vurma şekillerinin kullanılacağını   
 söylemeye,

•	Ayağının farklı bölgelerini kullanarak topa vuruş yapmaya,

•	Hareketi daha iyi yapmalarına yardımcı olacak bir alıştırma   
 üretmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinlik öncesi ısınma hareketleri yapmanın önemini   
 açıklamaya,

•	Fiziksel etkinlik sonrası soğuma yapmanın (vücut ısısını normale   
 döndürmeye yönelik yapılan hareketlerin)  önemini açıklamaya,

•	Fiziksel etkinlikler sonrasında spor kıyafetini değiştirmenin   
 önemini tartışmaya teşvik	edin.

21 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Ayakla	Vurma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Az sayıda vuruş yapmak  

Topa yavaş vurmak

Duran topa vurmak

Hedefi büyültmek

Büyük topa vurmak

Vuruş yapılan alanın 
mesafesini kısaltmak

Bireysel çalışmak

Daha	Zor...
Art arda vuruşlar yapmak 

İsabetli vuruşlar yapmak

Topa hızla vurmak

Hareketli topa vurmak

Hedefi küçültmek

Küçük topa vurmak

Vuruş yapılan alanın 
mesafesini artırmak

Belirlenmiş alanlara vuruş  
yapmak

Eşli veya grupla paslaşarak     
çalışmak
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22 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Yuvarlama

Güvenlik:	
Topa basıp 
düşmelere ve 
çarpışmalara 
karşı dikkatli 
olun.

Ekipman:	
Çeşitli 
büyüklükteki 
ve ağırlıktaki 
toplar, 
çemberler, 
silindirler, 
yuvarlama 
rampaları.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Yere yakın durulmalı.

•	Tek elle yuvarlamada, yuvarlama yapacak elin ters yöndeki   
 ayağı önde olmalı.

•	Yuvarlamalarda kol gergin olmalı ve atış yönü izlenmeli.

•	Yuvarlanırken top izlenmeli.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Hareketleri iyi yapmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini   
 açıklamaya ve iyi yapan arkadaşlarından birkaç örnek vermeye, 

•	Arkadaşlarının hareketlerini gözlemlemeye ve tekrar etmeye,

•	Hem sağ hem de sol eli kullanarak topu belirli hedeflere    
 yuvarlamaya,

•	Farklı yuvarlama şekillerinin kullanıldığı bir oyun/ etkinlik    
 geliştirmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinlik sırasında vücut ısısındaki değişiklikleri    
 açıklamaya,

•	Fiziksel etkinlik sonrasında el ve yüzü yıkamanın önemini    
 söylemeye	teşvik	edin.

22 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Yuvarlama

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Çift el kullanmak

Yavaş yuvarlamak

Yumuşak ve hafif ekipman       
kullanmak

Rampadan yuvarlamak

Kısa mesafede yuvarlamak

Karşısındaki arkadaşına   
yuvarlamak

Daha	Zor...
Tek el kullanmak 

Hızlı yuvarlamak

Büyük, ağır toplar kullanmak 

Çember, halka vb. yuvarlamak

Kademeli olarak mesafeyi 
artırmak

Düz bir çizgide yuvarlamak

Farklı yönlerdeki arkadaşlarına 
yuvarlamak
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23 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Durdurma	-	Kontrol

Güvenlik:	
Çocukları 
topu sürekli 
izlemeleri ve 
kontrol altında 
tutmaları 
konusunda 
uyarın. Geniş 
alan oluşturun 
ve diğer 
öğrencilere 
dikkat 
edilmesini 
sağlayın.

Ekipman:	
Çeşitli büyüklük 
ve ağırlıktaki 
toplar, raketler, 
uzun saplı 
araçlar, sopalar.



Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yavaş gelen topu kontrol    
etmek ve durdurmak

Büyük, hafif top kullanmak 

Az eğimli rampadan topu    
yukarı yuvarlamak ve geri  
gelişini kontrol  etmek

Kısa mesafe kullanmak

Eşle çalışmak

Daha	Zor...
Hızlı gelen topu kontrol etmek 
ve durdurmak

Küçük ve ağır top kullanmak    

Rampanın eğimini arttırmak 

Mesafeyi artırmak

Birden fazla kişiden gelen 
topu kontrol etmek ve 
durdurmak

	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vücudu nesneye doğru döndürmek,

•	Topun gelişine göre uygun pozisyon almak,

•	Topu sürekli izlemek,

•	Farklı durdurma ve kontrol bölgelerini (diz, ayak, göğüs, el vb.)  
 kullanmak.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Hangi durdurma şeklinde topun kontrolünün daha zor olduğunu   
 anlatmaya,

•	Topu kontrol etmenin farklı bir yolunu bulmaya ve bunun etkili   
 olmasının nedenlerini açıklamaya,

•	İyi durdurma hareketini gösterenleri seçmeye ve durdurmayı nasıl  
 yaptıklarını açıklamaya,

•	Farklı vücut bölümlerini kullanarak topu durdurmaya,

•	Durdurma ve kontrol çalışmalarını iyi yapanları gözlemleyerek   
 onları taklit etmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Nefes alma hız ve derinliğinin fiziksel etkinlik sırasında neden   
 arttığını açıklamaya teşvik	edin. 
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Durdurma	-	Kontrol
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24 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Top	Sürme

Güvenlik:	
Top sürerken 
birbirlerini 
kontrol etmeleri 
konusunda 
öğrencileri  
uyarın. Zeminin 
top sürmeye 
elverişli 
olmasına dikkat 
edin.

Ekipman:	
Zıplama özelliği 
olan toplar, 
huniler, işaret 
tabakları, 
tebeşirler, stafet 
çubukları vb.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vücut daima temel duruş   
 pozisyonunda olmalı.

•	Vücudun ağırlık merkezi hafif   
 önde olmalı.

•	Top avuç içine değmeyecek   
 şekilde parmak boğumları ile   
 sürülmeli.

•	Top sürme esnasında kol ve   
 bilek rahat tutulmalı.

•	Top sürmede ayağın farklı   
 bölgeleri (ayak içi, dışı, üstü)   
 kullanılmalı.

•	Topa bakılmamalı.

•	Top kontrolü sağlanmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Hangi el/ayak ile (baskın/baskın olmayan) top sürmenin   
 kolay olduğunu nedenleriyle söylemeye,

•	 Top sürerken dikkat edilmesi gereken özellikleri açıklamaya,

•	 Top sürmenin olduğu spor dallarını söylemeye,

•	 Farklı toplar kullanarak çeşitli şekillerde top sürmeye,

•	 Top sürmenin olduğu farklı etkinlikler üretmeye ve    
 oynamaya teşvik	edin. 

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Isınma çalışmaları olarak top sürmeyi içeren iki etkinlikte   
 oynamaya,

•	Etkinlikler sırasında kalp atışlarında nasıl değişiklik olduğunu  
 açıklamaya,

•	Etkinlik yaparken su içmenin neden gerekli olduğunu   
 açıklamaya	teşvik	edin.

24 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Top	Sürme

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yürüme temposunda top sürmek

Baskın el/ayak ile top sürmek

Hafif ve büyük top kullanmak

Kısa mesafede top sürmek

Belirlenen çizgiler üstünde top     
sürmek

Bireysel  top sürme çalışmaları 
yapmak

Daha	Zor...
Koşu temposunda top sürmek

Baskın olmayan el/ayak ile top 
sürmek

Engel ve slalomlar arasında top 
sürmek

Daha küçük toplarla top sürmek

Uzun mesafede top sürmek

Belirlenen alanda farklı yönler  
kullanılarak top sürmek

Eş ile çalışarak, top süren eşin  
topunu çalmasını istemek
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25 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Raketle	Vurma

Güvenlik:	
Çocuklar 
arasında güvenli 
mesafe bırakın. 
Raketlerin 
kavranarak 
tutulduğundan 
ve kontrollü 
hareketler 
sergilediklerinden 
emin olun. 

Ekipman:	
Masa tenisi, 
badminton, 
tenis raketleri 
ve topları, farklı 
büyüklükteki 
kovalar, 
sepetler, ipler, 
tebeşir.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Raket tokalaşır gibi kavranmalı ve ağırlık dengeli bir şekilde iki   
 ayağa verilmeli.

•	Top sürekli izlenmeli.

•	Topa raketin ortası ile vurulmalı.

•	Vuruş sırasında yeterli kuvvet  uygulayabilmek için vücut ağırlığı   
 öne aktarılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
	 Çocukları;
•	Yapmakta zorlandıkları hareketleri söylemeye,

•	Hareketi daha iyi yapan bir öğrencinin, hareketi yapma şekli   
 hakkında konuşmaya,

•	Arkadaşının attığı toplara raket ile vuruş yapmaya

•	Farklı vuruş şekilleri üretmeye teşvik	edin. 

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinliklerde vücuttaki ısı artışına bağlı değişikliklerin   
 neler olduğunu bulmaya,

•	Terliyken yapılması ve yapılmaması gerekenleri söylemeye teşvik		
	 edin.  

25 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Raketle	Vurma

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Asılı ipteki toplara vurmak

Hafif ve büyük raketler 
kullanmak

Büyük yumuşak toplar 
kullanmak

Büyük hedefler kullanmak

Hedefe yaklaşmak ve daha 
dar alan kullanmak

Duvarla paslaşmak

Eşle kontrollü paslaşmak

Daha	Zor...
Farklı yükseklikten gelen   
toplara vurmak

Küçük raketler, küçük toplar,    
küçük hedefler kullanmak

Hedeften uzaklaşmak ve daha 
geniş alan kullanmak

Duvarda eşle paslaşmak
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26 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Uzun	Saplı	Araçla	Vurma

Güvenlik:	
Vuruştan sonra 
uzun saplı 
aracı tutmaya 
yönelik uyarılar 
verin. Çocuklar 
arasında 
güvenli mesafe 
bırakın. Uzun 
saplı araçların 
kavranarak 
tutulduğundan, 
kontrollü 
hareketler 
sergilediklerinden 
emin olun. 

Ekipman:	
Çeşitli uzunlukta 
ipler, çeşitli 
büyüklükte 
toplar, uzun 
saplı araçlar, 
hedefler.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vuruş sopası çift elle tutularak sıkıca kavranmalı

•	Vuruş yapılan kolun tersindeki ayak öne alınmalı.

•	Vuruş yapılacak nesne gözle kontrol edilmeli.

•	Vuruş sırasında yeterli kuvvet uygulayabilmek için vücut ağırlığı   
 öne aktarılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Hangi vuruş çeşitlerinin daha kolay, hangilerinin daha zor olduğu   
 hakkında konuşmaya, 

•	Farklı uzun saplı araçlar kullanarak yerde duran, havadan gelen ve  
 belli bir yüksekliğin üzerinde duran toplara vuruş yapmaya,

•	Hareketi daha iyi yapmalarına yardımcı olacak bir oyun üretmeye  
 teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerin neler olduğunu gruplayarak   
 açıklamaya,

•	Fiziksel etkinlik yaparken (oyun oynarken) kasların enerji için ne   
 kullandığını açıklamaya	teşvik	edin.

26 Temel	Hareket	Becerileri	-	Nesne	Kontrolü	Gerektiren	Hareketler	

Uzun	Saplı	Araçla	Vurmak

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Duran nesneye vurmak 

Tek yöne vurmak

Geniş yüzeyi olan araçla 
vurmak

Büyük hedef kullanmak

Kısa mesafeli vuruşlar  
yapmak

Bireysel çalışmak

Daha	Zor...
Hareketli nesneye vurmak

Belirlenen hedefe vuruş 
yapmak

Art arda (tekrarlı) vuruşlar   
yapmak

Dar yüzeyli araçla vurmak

Küçük hedef kullanmak

Uzun mesafeli vuruşlar 
yapmak

Farklı yönlerden gelen 
nesnelere vuruş yapmak

     Eşle paslaşarak vuruş yapmak
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27 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Kuyruk	Yakalama	/	Top	Toplama	Oyunu

Güvenlik: Oyuncuların birbirlerine çarpmamalarına, 
birbirlerinden uzağa hareket etmelerine dikkat edin. 
Oyuncuların birbirlerine çarpmadan koşabilecekleri güvenli 
alanlar sağlayın. 

Ekipman:	Huniler, kurdeleler, rafya, şerit, sepet ya da 
naylon torbalar, çeşitli büyüklükteki toplar vb.

AÇIKLAMA
Kuyruk	Yakalama 

•	Oyuncuların arkalarına/yanlarına şerit, rafya, kurdele, ip vb.  
 malzemeler takılarak kuyruk oluşturulur.

•	Oyuncular verilen sahada bir taraftan kuyruklarını koruyarak  
 koşarken diğer taraftan diğer oyuncuların kuyruklarını   
 toplamaya çalışırlar.

•	Verilen sürenin sonunda en fazla kuyruk toplamak veya en   
 fazla sürede kendi kuyruğunu korumak amaçtır.

Top	Toplama	

•	Oyuncular onarlı gruplara ayrılır ve derin kolda sıralanır.

•	Oyun alanına farklı büyüklükte toplar dağınık şekilde konur. 

•	Grubun birinci oyuncuları sahadaki toplardan birini alır ve   
 grubunun önüne geçerek yandan, arkadaki arkadaşına verir.

•	Top bu şekilde arkaya kadar taşınır ve arkadaki sepete konur.

•	Topu sepete koyan arkadaki oyuncu öne koşarak bir top   
 alır ve grubun önden arkaya geçirmeye çalışır.

•	En fazla top toplamak amaçtır.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Ağırlığı öndeki ayağa doğru verip durmaya ve yönü değiştirmeye  
 dikkat edilmeli.

•	Rakiplerden uzağa doğru dönerek kuyruklarını diğerlerinden   
 uzakta tutmaya çalışılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Bazı çocukların diğerlerinden daha fazla kuyruk/top toplamasının  
 nedenlerinin neler olabileceği hakkında konuşmaya,

•	İyi bir toplayıcıdan nasıl kaçılabileceğini açıklamaya,

•	Oyunlarda zayıf ve güçlü olan yönlerini açıklamaya,

•	Oyunlarda başarılı olmayı sağlayacak farklı stratejiler bulmaya   
 teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Oyun oynamanın hissettirdiği duyguları açıklamaya,

•	Fiziksel etkinlik sonrasında yapılan soğumanın önemini açıklamaya  
 teşvik	edin. 

27 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Kuyruk	Yakalama	/	Top	Toplama	Oyunu

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Baskın olan elle kuyruk/top      
yakalamak

Herkes için 2-3 adet kuyruk   
kullanmak

Yakalamayı kolaylaştırmak için 
uzun kuyruk kullanmak

Tek seferde alınan top   
sayısını artırmak

Daha geniş alan kullanmak

Mesafeyi kısaltmak

Kişi sayısını azaltmak

Daha	Zor...
Baskın olmayan elle kuyruk /   
top yakalamak

Kuyruğu kısaltmak

Tek kuyruk kullanmak

Alınan top sayısını teke 
indirmek

Daha dar alan kullanmak 

Mesafeyi uzatmak

Kişi sayısını artırmak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



28 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Bayrak	Yarışı	Oyunları

Güvenlik:	Bayrak yarışından önce 
ısınma yapılmasına özen gösterin. 
Kontrollü top sürülmesini isteyin.

Ekipman:	Bayrak, mendil, düdük, 
huni, çeşitli toplar, uzun saplı araçlar, 
engeller.

AÇIKLAMA
ETKİNLİKLER
1. Topu yerden yuvarlayarak onunla   
 beraber koşup karşı grubun arkasına   
 geçme.

2. Seçilen bir araçla (raket, uzun saplı   
 araç, sopa vb.) topa vurarak    
 engellerin arasında topu sürme.

3. Topsuz şekilde engellerin arasından   
 koşup karşı grubun arkasına geçme.

4. Sahaya konan çeşitli engellerin   
 altından ve üstünden geçerek    
 karşı grubun arkasına geçme.

5. Oyuncular dörderli gruplara ayrılır   
 ve daire şeklinde sahaya yerleşirler.   
 Başlama bölgesindeki oyuncuya   
 bayrak verilir. Oyuncu koşarak elindeki  
 bayrağı öndeki oyuncuya düşürmeden  
 geçirmeye çalışır. 



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Top önde tutulmalı.

•	Mümkün olduğu kadar başlar kaldırılmalı.

•	Top kontrol altında tutulmalı.

•	Bayrağı arkadaşına verirken veren kişinin eliyle alan kişinin elinin  
 farklı olmasına dikkat edilmeli (veren sağ el, alan sol el gibi).

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Nasıl daha hızlı oynanabileceğini açıklamaya,

•	Topla yapılan yarışlarda, topun nasıl daha kolay kontrol altında   
 tutulabileceğini tartışmaya,

•	Bayrağı/topu arkadaşına verirken dikkat edilecek hususları   
 tartışmaya,

•	Farklı yarışlar üretmeye ve uygulamaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Bayrağı taşırken kendilerini nasıl hissettiklerini söylemeye,

•	Diğer takım arkadaşlarının bayrağı taşırken neler hissettiklerini   
 tahmin etmeye teşvik	edin.
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Bayrak	Yarışı	Oyunları

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Rotayı düz ya da hafif eğik 
tutmak

Yavaş tempoda koşmak

Malzemesiz koşmak

Engel kullanmadan yapmak

Mesafeyi azaltmak

Bireysel olarak çalışmak

Daha	Zor...
Ani dönüşler kullanmak

Hızlı tempoda yapmak

Malzemeli koşmak

Engeller kullanarak yapmak

Mesafeyi artırmak

Eş ve grupla çalışmak
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29 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Hedef	Oyunları

Güvenlik:	Engellere dikkat edilmesi 
konusunda ve atışlar sırasında dikkatli 
davranılması konusunda oyuncular uyarılmalıdır.

Ekipman: Çeşitli büyüklükte toplar, sağlık 
topları, pilates topları, fasulye kesecikleri, küçük 
halkalar, jimnastik sırası.

AÇIKLAMA 
1.	ETKİNLİK
•	Oyuncular iki eşit gruba ayrılır ve belirlenen  
 çizgide karşılıklı dururlar.

•	Sahanın ortasına sağlık topu, pilates topu  
 vb. top konur.

•	Diğer oyuncular ellerindeki toplarla ortadaki  
 topa atış yaparak, vurarak belirlenen çizginin  
 gerisine götürmeye çalışırlar. 

2.	ETKİNLİK	
Oyuncular dörder kişilik gruplara ayrılır ve fasulye 
keseciklerini alarak belirlenen çizginin gerisinden 
cimnastik sırasının üstünden belirlenen hedeflere 
atmaya çalışırlar. Daha sonra hedeflere farklı 
puanlar verilerek etkinliğe devam edilir.

3.	ETKİNLİK
•	Oyuncular topla ikişerli gruplara ayrılırlar ve  
 birer top alırlar.

•	Oyuncular kendi aralarında paslaşarak   
 belirlenen hedefe atmaya çalışırlar. 

•	Hedefi ilk vuran gruptan sonra oyun tekrarlanır.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Hedefe odaklanmalı.

•	Atışların yönüne karar verilmeli.

•	Atışta kullanılacak cisim yaklaşık 45 derecelik açıyla fırlatmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Başarılı atışlar yapmanın farklı yolları hakkında birbirleriyle   
 konuşmaya,

•	Atışlarda dikkat edilmesi gerekenleri tartışmaya,

•	İyi yaptıkları bir atışı bulmaya ve atışı iyi yapabilmelerinin    
 nedenlerini  açıklamaya,

•	Uzun ve kısa mesafeler için uygun atışlar yapmaya teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Günün hangi saatlerinde fiziksel olarak daha aktif olduklarını   
 bulmaya,

•	Uyumanın önemini ve gelişmeleri üzerindeki olumlu etkilerini   
 söylemeye  teşvik	edin.
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Hedef	Oyunları

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Hedeflere tek atış yapmak 

Hedefi büyütmek

Hedefe olan uzaklığı azaltmak

Cansız hedeflere atış yapmak

Daha	Zor...
Hedefleri engellerin arkasına 
koymak

Atış sayısını sınırlamak

Hedefi küçültmek

Hedefe olan uzaklığı artırmak

Canlı hedeflere atış yapmak
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30 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Atma	-	Vurma	Oyunları

Güvenlik:	Çalışma alanının uygunluğuna dikkat edin. 
Gruplar arasında yeterli mesafe bırakın. Oyuncuların kendi 
sahalarında kalmalarını sağlayın.   

Ekipman:	Uygun duvar, çeşitli toplar, raketler, huniler, 
antrenman yelekleri.

AÇIKLAMA 
1.	ETKİNLİK
•	Çocuklar 4 kişilik gruba ayrılır ve her bir oyuncu daha   
 önceden yere çizilmiş olan kare şeklin köşelerine    
 yerleşir. 

•	Bir kişi karenin tam ortasında sırasıyla saat yönünde   
 topu el üstü pas yaparak atar ve yakalayanlar topu   
 ortadaki arkadaşlarına atarlar. Ortadaki oyuncu bir turu   
 tamamladıktan sonra kenardaki oyuncularla yer değiştirir.

•	Daha sonra ortada 2 oyuncu ve 2 topla aynı  etkinlik yapılır.

2.	ETKİNLİK	
Oyuncular belli bir mesafeden duvardaki çizginin üzerine 
raket ve top ile atış yapar.    
3.	ETKİNLİK
Oyuncular üçerli gruplara ayrılır ve gruptaki oyunculardan 
bir kaleci olur, diğer iki oyuncu paslaşarak topu rakip takımın 
kalesine atmaya çalışır.

4.	ETKİNLİK
Oyuncular bir önceki oyun düzeninde aynı etkinliği yerden pas 
kullanarak yapmaya çalışır.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Atış anında ağırlık arkada duran bacaktan ön bacağa aktarılmalı.

•	Topun gelişine ve eşinin bulunduğu noktaya göre pozisyon alınmalı.

•	Baş hedefe dönük ve gözler hedefe odaklanmalı.

•	Paslaşma sağlanmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
	 Çocukları;
•	Bazı çocukların her zaman topu istenilen yere nasıl atabildiklerini  
 ve vurabildiklerini açıklamaya,

•	Daha iyi oynayan takımın neden daha iyi oynadığını açıklamaya,

•	Oynarken hangi atışı/vuruşu yapmayı kolay ve zor bulduklarını   
 söylemeye,

•	Değişik atışlar kullanmaya,

•	Kendilerini geliştirmek için bir atma-vurma oyunu üretmeye teşvik		
	 edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinliğe uygun giyinmenin önemini açıklamaya,

•	Fiziksel etkinlikler için yanlış giysi seçiminin olası sakıncalarının   
 neler olabileceğini keşfetmeye teşvik	edin.

30 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Atma	-	Vurma	Oyunları

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Yerden sıçrayan topu    
tutmak / topa vurmak

Atılması ve yuvarlanması 
kolay olan top kullanmak

Topu kontrol etmek ve vuruş 
yapmak için yeterli alan 
bırakmak

Hedef alanını büyütmek

Takımdaki oyuncu sayısını 
artırmak

Daha	Zor...
Yerden sekmeden, havadan 
gelen topu tutmak/ topu 
vurmak

Şut çekmeden önce 
paslaşmak

Topu küçültmek ve sert bir 
top kullanmak

Alanı daraltmak

Hedef alanını küçültmek

Bazı oyunları bire bir ya da 
ikiye karşı bir oynatmak
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31 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Yuvarlama	-	Tutma	Oyunları

Güvenlik:	Diğer oyuncuları sürekli takip edin. Kaçan 
topları toplarken öğrencileri çarpışmalara karşı uyarın.

 Ekipman:	Paraşüt, gazlı kalem, farklı boyutlarda 
çeşitli toplar, ipler, makas, çarşaf vb.

AÇIKLAMA 
1.	ETKİNLİK
•	2x1.5 m.  boyutlarında kumaşın/çarşafın üzerine  
 oyun sahası çizilir ve her grup için birden fazla delik 
açılarak hedefler belirlenir. 

•	Oyuncular 2 gruba ayrılır ve çarşafın yanlarından   
tutarlar.

•	Oyun, ortaya top konularak başlanır.

•	Top yuvarlatılarak gergin tutulan çarşafta belirlenen 
deliklere sokulmaya çalışılır. 

•	Her takım kendi deliklerine topun sokulmasını   
engellemeye çalışırken aynı zamanda karşı    
takımın deliğine topu sokmaya çalışır.

2.	ETKİNLİK
•	Oyuncular 8-10 kişilik gruplara ayrılır ve her bir grup 
paraşütün kenarlarından tutar. 

•	Paraşütün üstüne farklı büyüklükte toplar, ipler,   
kutular vb. konulur.

•	Paraşüt yukarı doğru art arda hareket ettirilerek   
toplar sahaya fırlatılır ve hızlıca koşarak dağılan   
toplar toplanıp paraşütün üstüne konulur.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Topun kontrolünü kolaylaştırmak için çarşaf yukarı aşağı hareket ettirilmeli.

•	Paraşütte topları yukarı doğru hareketlendirmek için kollarla kuvvet   
 uygulanmalı.

•	Çarşafta topu hedefe yuvarlamak için takım arkadaşları ile uyumlu   
 hareketler yapılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Grupla birlikte hareket etmenin önemini açıklamaya,

•	Neyi zor bulduklarını açıklamaya,

•	Grup üyelerinin paraşüte uyguladıkları kuvvet hakkında  
 konuşmaya,

•	Yeni bir alıştırma üretmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Sağlıklı yaşam için arkadaşlık kurmanın önemini   
 açıklamaya,

•	Beden eğitimi dersi dışında hangi oyunların nerelerde  
 oynanacağını belirtmeye teşvik	edin.
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Yuvarlama	Tutma	Oyunları

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Topları deliklerden geçirmek için 
yavaş hareket etmek

Tek topla oynamak

Küçük boyutlu çarşaf/paraşüt 
kullanmak

Paraşüt için yumuşak toplar 
kullanmak

Hedef sayısını arttırmak

Hedefi büyütmek

Küçük alan kullanmak

İki den fazla oyuncu ile oynamak

Paraşüt için oyuncu sayısını artırmak

 

Daha	Zor...
Topları delikten geçirmek için hızlı 
hareket etmek

Birden fazla top ile oynamak

Büyük boyutlu çarşaf/paraşüt 
kullanmak

Paraşüt için farklı boyutlarda toplar 
kullanmak

Hedefi küçültmek

Hedef sayısını azaltmak

Büyük alan kullanmak

Oyuncu sayısını azaltmak
(Paraşüt için oyuncu sayısı renk 
sayısı kadar olmalı.)

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



32 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Tırtıl	Yakan	Topu

Güvenlik:	Yumuşak toplar 
kullanın. Alanı oyuncu sayısına 
göre ayarlayın.  Oyuncuları 
birbirlerine zarar vermemeleri 
için uyarın. Vurucular ve 
ortadaki oyuncular  arasında 
göz teması kurmaları 
konusunda oyuncuları uyarın.

Ekipman:	Değişik boyutlarda 
yumuşak toplar, huniler.

AÇIKLAMA
•	Belirlenen alan içerisinde  
 oyuncular uzun oturuş   
 şeklinde otururlar.

•	2 oyuncu vurucu olur ve 
 oyun alanının dışında   
 durur. Vurucular çizgiye 
 basmadan topu yerden   
 yuvarlayarak ortadaki   
 oyuncuları vurmaya çalışırlar.

•	Ortadaki oyuncular   
 kalçaları yerden kalkmadan  
 toptan kaçmaya çalışırlar.

•	Top kendisine değen   
 tüm oyuncular vurulur ve  
 vuruculara katılırlar.



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Vurucular topu tek elle yuvarlamada çapraz el ve çapraz ayak   
 kullanmalı.

•	Ortadaki oyuncular gelen topa göre pozisyon alarak diğer   
 oyunculara zarar vermeden mekânı kullanmalı.

•	Ortadaki oyuncular vücutlarının bir bölümü yerde olacak şekilde   
 oyun oynamalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Başarılı şekilde oyunda kalmayı sağlayacak hususları tartışmaya,

•	Daha iyi oynayan oyuncuların neden daha iyi oynadıklarını    
 açıklamaya,

•	Neyi zor bulduklarını açıklamaya,

•	Oyuna yeni kurallar ilave etmeye teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Bir gün içinde yaptıkları fiziksel etkinlikleri listelemeye,

•	Büyüme için süt ve süt ürünleri tüketmenin önemini açıklamaya   
 teşvik	edin.
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Tırtıl	Yakan	Topu

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Toptan kaçmak için ayakları, 
elleri yerden kaldırmak

Tek topla oynamak

Geniş mekanda oynamak

İki vurucu ile oynamak

Daha	Zor...
Kalça, elleri ve ayakları yerden 
kaldırmamak

Ayak vuruşu yapmak

Birden fazla top kullanmak

Dar mekanda oynamak

Çok sayıda vurucu ile 
oynamak
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33 Temel	Hareket	Becerileri	-	Birleştirilmiş	Hareketler	

Hareketli	Hedef	Vurma	Oyunları

Güvenlik:	Topların izlenmesi konusunda oyuncuları 
uyarın. Gruplar ve oyuncular arasında yeterli mesafe 
olmasına özen gösterin.

 Ekipman:	Çeşitli büyüklükteki toplar, sandalyeler, 
raketler, jimnastik sıraları, huniler.

AÇIKLAMA
1.	ETKİNLİK	
•	Oyuncuların yarısı 2-3 m. duvarın karşısında yüzleri  
 duvara dönük olarak  sandalyede oturur.

•	Her sandalyenin arkasında başka bir oyuncu  ellerinde  
 farklı büyüklükte toplarla yer alır.

•	Arkadaki oyuncular duvara topu atarlar, öndeki   
 oyuncular da duvardan gelen topu tutmaya çalışırlar.

•	Daha sonra arkadaki oyuncunun attığı topu daha küçük  
 bir topla sandalyedeki oyuncu vurmaya çalışır.

2.	ETKİNLİK	
Oyunculardan biri topu jimnastik sırasında veya yerde belli 
bir çizgi üzerinde yuvarlar. Diğerleri de ellerindeki topla 
yuvarlanan topu vurmaya çalışırlar.

3.	ETKİNLİK	
Oyuncular 2 eşit gruba ayrılır ve karşılıklı geniş kolda 
sıralanırlar. Oyuncuların ellerinde farklı raketler ve toplar 
vardır. Bir oyuncu tarafından belli bir çizgi üzerinde top 
yuvarlanır ve diğer oyuncular yuvarlanan topu raket ve 
topları kullanarak vurmaya çalışırlar. 



	 Öğrenme	Anahtarı
•	Top takip edilmeli.

•	 Hedefe odaklanılmalı.

•	 Uygun vuruş çeşitleri kullanılarak hedef vurulmaya çalışılmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Bazı çocukların her zaman hedefi nasıl vurabildiklerini açıklamaya, 

•	Vurma oyunlarında kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda  
 yorum yapmaya,

•	Yuvarlanan topa en iyi vuruşu tekrarlamaya ve farklı vuruş   
 şekillerini denemeye,

•	Hareket eden nesneleri farklı boyuttaki toplarla vurabilmeye   
 teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Fiziksel etkinlikler sırasında dinlenmenin önemini açıklamaya,

•	Etkinliğe uygun ısınma ve soğuma çalışması yapmaya teşvik	edin.
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Hareketli	Hedef	Vurma	Oyunları

Çeşitlendirme
Daha	Kolay...

Atılan topu tutmak

Yavaş yuvarlanan topu 
vurmak

Büyük top kullanmak

Vuruşlarda mesafeyi  
azaltmak

Tutmada mesafeyi arttırmak

Vurucu sayısını arttırmak

Bir oyuncudan gelen topu 
tutmak

Daha	Zor...
Atılan topa vurmak

Hızlı yuvarlanan topu vurmak

Küçük top kullanmak

Vuruşlarda mesafeyi artırmak

Tutmada mesafeyi azaltmak

Vurucu sayısını azaltmak

İki ya da daha fazla 
oyuncudan gelen topu tutmak

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



Spor	Engel	Tanımaz

Güvenlik:	
Oyunculara 
güvenli olarak 
oynayabilecekleri 
yeterli alanlar 
oluşturun.
Oyuncuların 
birbirlerinin 
hareket 
kabiliyetlerinin 
farkında 
olmasını 
sağlayın. Uzun 
saplı araçlarda 
topa vurduktan 
sonra aracı 
tutmaya devam 
edin.

Ekipman:	
Zilli, parlak, 
yumuşak, 
hafif, oyuncuya 
uygun toplar, 
tebeşirler, ipler, 
işaret tabakları.



	 Öğrenme	Anahtarı
A.	BECERİ	ÖĞRENME
•	Çizgiyle belirlenen yöne doğru gidip gelebilmeli.

•	Topu kavrayarak eğimli bir alandan yuvarlayabilmeli.

•	Topu takip edebilmeli.

•	Raketi kavrayabilmeli ve raketle top temasını sağlayabilmeli.

•	Belirlenmiş hedefe topu atabilmeli.

•	Gelen topu kontrol edip yakalayabilmeli.

•	Beceri geliştirmek için tekrar sayısını artırmalı.

•	Beceriyi geliştirmek için yeterli zaman ayırmalı.

	 Değerlendirme	ve	İyileştirme
Çocukları;
•	Bazı çocukların her zaman hedefi nasıl vurabildiklerini açıklamaya, 

•	Vurma oyunlarında kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda  
 yorum yapmaya,

•	Yuvarlanan topa en iyi vuruşu tekrarlamaya ve farklı vuruş   
 şekillerini denemeye,

•	Hareket eden nesneleri farklı boyuttaki toplarla vurabilmeye   
 teşvik	edin.

	 Sağlık	Anlayışı
Çocukları;
•	Oyun oynamanın hissettirdiği duyguları   
 açıklamaya teşvik	edin.

Çeşitlendirme
Oturarak sabit topla alıştırma çalışmaları yapmak

Tek bir yöne doğru hareket etmek

Topu yakınına atmak

Köpük toplar, hafif toplar, geniş yüzeyli hafif raketler, renkli ve 
zilli toplar kullanmak

Görme engellilerin hedefin yönünü kestirebilmeleri için atış 
noktasından hedefe kadar ip germek

Hedef alanına yakınlaşmak ve hedefi büyültmek

Hedefin yanında işaret veren, el çırpan bir eş kullanmak

Spor	Engel	Tanımaz

Görev								Ekipman								Mekân								İnsan



 	 Isınma
 Öğretmen fiziksel etkinlik öncesi neden ısınma yapılması 
gerektiğini ve ne kadar süre ile ısınılacağını açıklar.

 Öğretmen “Isınma, vücudumuzun enerjik oyun ve faaliyetlerde 
güvenli şekilde yer almak üzere hazırlanmasını sağlar ve 
sakatlanmasını önler.”  açıklamasını yapar.

	 Etkinlikler
•	Farklı şekilde koşular

•	Hareketli oyunlar

•	Kontrollü eklem hareketleri (Örneğin, kollar, bacaklar, dirseklerle  
 küçük ve büyük daireler çizin.)

•	Aşamalı olarak sıcaklığı yükselten (ama çocukların nefesini   
 kesmeyen) etkinlikler

•	En az 6-10 saniye hareketsiz kalmayı içeren esnetme hareketleri 

	 Isınmadan	Sonra
 Sıcaklık ve nefes alma ölçeklerini kullanarak;

•	Ne kadar sıcak   
 hissettiklerini, 

•	Nefes alış    
 verişlerindeki   
 değişimi    
 tanımlatın.

	 Nefes	Nasıl	Gözlenir?
•	Bir el karına bir el göğüse konulur.

•	Isınma amaçlı veya enerjik etkinlikler yapılır.

 Nefes ölçeği kullanılarak etkinlik öncesi 
ve sonrasında değişimlerin ne olduğunu 
öğrencilerden açıklamalarını isteyin.

Çok	Yavaş	-	Sessiz Çok	Hızlı	-	Gürültülü Derin

Nefes	Ölçeği

Sağlık	Anlayışı

Dersi	Destekleyecek	Fikirler	1



	 Vücut	Sıcaklığı	Nasıl	Gözlenir?
 Etkinlik öncesi, sırasında ve sonrasında vücut ısısında değişiklikler 

olur. Bu değişiklikleri anlamak için;

•	elle alnı kontrol etmek,

•	termometre şeridi alna koymak,

•	eşin yüzünü gözlemek gerekir.

 Farklı tempo ve şiddette çalışmalar yaptırarak vücut ısısında olan 
değişimin farkına varmaları sağlanmalıdır.

 Vücut ısısındaki değişimi açıklamak için sıcaklık ölçeği kullanılabilir. 

	 Kalp	Atışı	Nasıl	Gözlenir?
 Bir el göğsün ortasına, göğüs kemiğinin altına konur.

 Dinlenme durumunda, yürürken veya enerjik etkinliklerde kalp 
atışındaki değişikleri gözlemek için öğrencilerden kalp ölçeği 
kullanmalarını isteyin.

 Kalp ölçeğini kullanarak etkinlik öncesi, sırası ve sonrası;

•	 Kalbiniz ne kadar hızlı atıyor?

•	Kalbiniz	ne	kadar	şiddetli	atıyor?	

•	Hangi	hareketlerde	daha	hızlı	veya	yavaş	attığını	açıklamalarını			
 isteyin.

Donma Kaynama

Sıcaklık	Ölçeği

Çok	Yavaş	-	Tap - Tap Çok	Hızlı	-	Güm - Güm

Kalp	Ölçeği

Sağlık	Anlayışı

Dersi	Destekleyecek	Fikirler	1



	 Etkinlik	Hakkındaki	Duyguları	Gözlemleme
Çocuklardan;
•	Etkinlik öncesi, sırası ve sonrasındaki duyguları açıklamaları,

•	Etkinlik öncesi, sırası, sonrasında arkadaşlarının yüz ifadelerini   
 gözlemleyip açıklamaları,

•	En çok sevdikleri/ beğendikleri etkinliklerden en az sevdikleri/   
 beğendikleri etkinliklere doğru sıralama yapmaları istenir. 

 Bireysel, eş veya 
grupla yapılan 
etkinliklerin hangisinde 
daha sağlıklı duygular 
yaşadıklarını 
açıklamaları istenir.

	 Beden	Parçalarını	Kullanma
 Öğretmen fiziksel etkinlik yapmanın ve aktif olmanın bedenin 
büyümesine, gelişmesine ve iyi çalışmasına etkisini açıklar.

Etkinliklerde;

•	Üst beden,

•	Alt beden,

•	Tüm beden kullanılabilir. 

Çocuklardan etkinlik sonrası;

•	Bedenlerinin hangi bölümlerini kullandıkları,

•	Bedenin birçok parçasını kullanacakları üç etkinlik söylemeleri   
 istenir.

kollar

bacaklar

dizler

dirsekler

bilekler

omuzlar

kemikler

kaslar

eklemler

kalp

akciğerler

sırt

Sağlık	Anlayışı

Dersi	Destekleyecek	Fikirler	2



	 Katılım	Sağlamak	ve	Artırmak
 Öğretmen fiziksel etkinliklere katılımın çocuk gelişimi ve sağlık 
üzerine etkisini açıklar.

 Beden eğitimi dersine katılımı sağlamak ve artırmak için 
öğrencilerden öneriler istenir.

 Öğrencilerden, beden eğitimi dersi dışında başka nerelerde, nasıl 
aktif olabileceklerini açıklamaları istenir.

 Öğrencilerden bir hafta boyunca yaptıkları fiziksel etkinlik 
çeşitliğini gösteren şema/grafik hazırlamaları ve arkadaşlarının 
etkinlikleriyle karşılaştırmaları istenir.

	 Soğuma
 Öğretmen, fiziksel etkinliklerden sonra  neden soğuma yapılması 
gerektiğini ve nasıl yapılacağını açıklar.

  Soğuma için; 

•	Sakin	ve	düşük	hızda	gerçekleştirilebilecek	etkinlikler

•	6	-10	saniye	nefesi	tutmadan	hareketsiz	kalınarak	yapılan		 	
 esnetme çalışmaları,

•	Düşük	tempoda	koşular	(jogging)	ve	oyunlar	kullanılır.

 Fiziksel etkinlik sırasında ve sonrasında çocuklardan nefesteki 
değişim, kalp atışı ve vücut ısısındaki değişimleri, ölçekleri (nefes 
ölçeği, kalp ölçeği ve sıcaklık ölçeği) kullanarak belirlemeleri istenir.

Sağlık	Anlayışı

Dersi	Destekleyecek	Fikirler	2



1 Fiziksel	Etkinlik	Piramidi

Hareket	Analiz	
Diyagramı
Kaynak: Pangrazi, 
(2007). Dynamic physical 
education for elemantary 
school children (15th ed.). 
San Fransisco: Person, 
Benjamin Cummings.



2 Beslenme	Piramidi

 Tahıllar
 Tam buğday ekmeği, 
makarna, pirinç, 
kuskus ve 
diğer kepekli 
tahıllar 
bu gruba 
dahildir.

 Sebzeler
 Lezzetli ve farklı 
renkteki sebzelerden 
hergün tüketilmelidir.

 Meyveler
 Meyveler doğal, tatlı 
ve lezzetli besinlerdir. 
Hergün mevsimine 
uygun farklı meyveler 
yenmeli ve tüketilen 
meyve suları ise % 
100 doğal olmalıdır.

	 Süt	ve																		
Süt	Ürünleri
 Kalsiyumdan zengin 
besinlerdir. Kalsiyum 
güçlü kemikler için 
gereklidir. Süt, yoğurt, 
peynir vb. 
besinler 
hergün 
yenmelidir.

	 Et	ve	Baklagiller
 Kırmızı et, sakatat, 
balık, tavuk, bezelye, 
fasulye, nohut, 
kuruyemiş protein 
kaynaklarıdır. Et 
ürünleri haşlanmış 
ya da ızgara 
şeklinde yenmeli, 
kızartmadan 
kaçınılmalıdır.

2 - 3 porsiyon2 - 3 porsiyon2 - 4 porsiyon3 - 5 porsiyon6 porsiyon

1700 kalorilik bir diyette çeşitli besin gruplarından aşağıdaki miktarlar kadar almalısınız.

 Çok hareket edin. 
Hergün minimum 
60 dk. hareket edin. 
Yürüme, dans, 
bisiklete 
binme, paten 
kayma vb. 
etkinliklerde 
bulunun.

Kaynak:	Pangrazi, 
(2007). Dynamic 
physical education 
for elemantary school 
children (15th ed.). 
San Fransisco: Person, 
Benjamin Cummings.

 Tatlıda limitinizi bilin. 
Tatlı içeren yiyecekleri 
(şeker, çikolata, 
pasta vb.) az 
tüketin.



1 Temel	Hareket	Kavramları	I

Hareket	Analiz	Diyagramı
Kaynak: Graham, G., H volt / Hale 
S.A. and Parker, M. (2010). Children 
Moving: A Reflective Approach to 
Teaching Phsical Education,Eighth 
Edition, Me Graw Hill, 2010, s:32



2 Temel	Hareket	Kavramları	II

 Vücut	Farkındalığı: Vücut 
ne yapabilir?

 a. Vücudun bölümlerini 
tanıma (kol, el, dirsek, bacak, 
diz, ayak, gövde, baş vb.)

 b. Vücudun bölümlerinin 
ve tamamının yapacağı 
hareketleri açıklama

 c. Vücut ağırlığının transferi

 Alan	Farkındalığı: Vücut 
nerede hareket eder?

 a. Alan:	 Kişisel Alan
  Genel alan

 b. Yönler:	 Yukarı - aşağı
  Öne - geriye
  Sağ - sol
  Saat yönü - saat  
  yönünün tersine

 c. Seviyeler:	Düşük
  Orta
  Yüksek
  Derin

	 d. Yol:	 Düz
  Eğimli
  Dairesel
  Zigzag

	 e. Uzamsal:	Geniş - dar
  Yakın - uzak

	 f. Ebat:	 Büyük - küçük

 Efor	(çaba):	Vücut nasıl 
hareket eder?

 a. Zaman:	 Kısa
  Orta
  Uzun

 b. Tempo:	 Hızlı - yavaş

 c. Güç:	 Güçlü - güçsüz

	 d. Akıcılık:	Serbest
  Zorunlu   
  (yönergeler   
  doğrultusunda)

 Hareket	İlişkileri: Vücut 
parçaları ile, nesne veya 
bireyle, eş veya grupla neler 
yapabilir?

 a.	Vücut	parçaları	ile:	
Dairesel, dar - geniş, salınarak, 
simetrik - asimetrik

 b.	Nesne	ve	/	veya	bireyle:	 
Üzerinde - altında, İçinde - 
dışında, yakın - uzak, ön - arka, 
birlikte - aracılığıyla, birlikte 
- ayrı, çevresinde, yanında, 
etrafında, boyunca

 c.	Eş	-	grup	ile: Yönetme / 
takip etme, ayna / eşleştirme, 
beraber / karşı, gruplar arası, 
grupla, eşler, bireysel, grup 
içinde bireysel


