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AÇIKLAMALAR 
KOD 141EO0002 
ALAN Eğlence Hizmetleri 
DAL/MESLEK Animatörlük / Çocuk Animatörlüğü 
MODÜLÜN ADI Fiziksel Gelişim. 
MODÜLÜN TANIMI Çocuk animatörlüğünde 0-12 yaş çocuklarının fiziksel 

gelişim özelliklerini tanıma ve uygun aktiviteleri planlama 
konularının verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Çocukların gelişim özelliklerine uygun aktivite 
programları hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile eğlence hizmetleri departmanında 0-12 
yaş çocuklarının fiziksel gelişim özelliklerine uygun 
aktiviteler hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 
 Eğlence hizmetleri departmanında 0-12 yaş çucukları için 
fiziksel gelişim özelliklerine uygun aktivite planı 
hazırlayabileceksiniz. 

 Eğlence hizmetleri departmanında 0-12 yaş çocukları için  
fiziksel gelişim özelliklerine uygun araç-gereçler 
hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam 

Sınıf, atölye, sektör 

Donanım 

Bilgisayar donanımları, VCD, DVD, televizyon 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Her öğrenme faaliyeti sonrasında o faaliyetle ilgili 
değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 
değerlendirebileceksiniz. Bunun için cevap anahtarları 
hazırlanmıştır. 

Ölçme değerlendirme faaliyetleri esnasında önerilere 
uymanız modülü daha iyi öğrenmeniz için önemlidir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci 

Bilgiye dayalı olarak gelişen ve hızla değişen dünyaya çocukların uyum 
sağlayabilmeleri için, öncelikle sağlıklı bir beden yapısına sahip olmaları gerekmektedir. 
Çocuğun çok yönlü gelişimi; kalıtımsal ve çevresel etmenlerin bir ürünüdür. Fiziksel 
gelişim, bireyin beden sağlığını ve davranış kazanmasını doğrudan etkilemektedir. Çocuğun 
büyüme sürecinde yaşına ve gücüne uygun fiziksel aktivitelere katılımı her zaman her yerde 
düşünülmeli ve desteklenmelidir. 

Tatil için gidilen işletmelerde çocukların ihtiyaçları ve istekleri mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Çocukların yaş gruplarına göre düzenlenen çeşitli fiziksel aktivitelerin, hizmetin 
içinde yer alması gerekmektedir. Bu aktiviteler çocukların hem fiziksel gelişimini 
desteklemeli hem de onların eğlenmelerini sağlayacak şekilde planlanmalı ve 
uygulanmalıdır. Çocuğun fiziksel gelişimine uygun bilinçli yapılan aktiviteler sonucunda; 
çocuk vücut konrolünü ve fiziksel yeteneklerini geliştirir, aktif yaşam sitili kazanır, kendine 
güveni ve hoşnutluğu artar, yaratıcı doğal yeteneklerini keşfeder ve geliştirir. Bütün bunlara 
dayalı olarak tatilini eğlenerek ve gelişimine fayda sağlayarak geçiren çocuğun ailesinin de 
memnuniyeti artacak ve işletmeye artı kazançlar sağlayacaktır. 

 

 
Resim 1 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYET–1 
 
 

 
Eğlence hizmetleri departmanında 0–12 yaş çocukları için fiziksel gelişim 

özelliklerine uygun aktivite planı hazırlayabileceksiniz. 

 
 
 

Çevrenizden 0–2 yaş, 2–6 yaş ve 6–12 yaş çocuklarının fiziksel gelişim özelliklerini 
araştırıp bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 
 

1. FİZİKSEL GELİŞİM 
 
1.1. Tanımı 

Bireyin sağlıklı yaşaması ve davranış kazanması bedensel gelişimi ile yakından 
ilgilidir. Fiziksel gelişim; bedenin ağırlıkça artması ve boyca uzaması yanında, bedeni 
oluşturan tüm alt sistemlerin de büyümesi ve olgunlaşmasını içeren bir gelişim alanıdır. Alt 
sistemler kapsamında; kemiklerin büyümesi(iskelet oluşumu), kasların büyümesi(kemiklerin 
hareket kazanması), beynin büyümesi ve gelişimi, dişlerin, duyu organlarının ve iç salgı 
bezlerinin ve tüm iç organların ağırlık ve hacim yönünden gelişimi yer almaktadır. 

Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür. 

 Çocuğun fiziksel gelişiminin sağlıklı olabilmesi için 
• Yeterli ve dengeli beslenmeye, 
• Düzenli uyku ve dinlenmeye, 
• Temizlik ve hastalıklardan korunmaya, 
• Açık hava ve bedensel aktivitelere ihtiyacı vardır. 

Çocuklarda vücudun kontrolü, fiziksel hareket ve yeteneklerinin gelişimi ile aktif 
yaşam stili kazanmaları önemsenmeli ve desteklenmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Çocuğun aktif yaşam sitili kazanmaları önemsenmelidir. 

 
1.2. Özellikleri 
 
1.2.1. 0-2 Yaş 

Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğumda 3–3,5 kg ağırlığında olan 
bebeğin ağırlığı, doğumdan sonra hızla artmaya başlar. İlk dört ayın sonunda bebeğin 
ağırlığı, doğum ağırlığının yaklaşık iki katı olur. İlk yılın sonunda(1 yaşında) ağırlık, doğum 
ağırlığının yaklaşık üç katına ulaşır(9–10 kg). İkinci yılda ağırlık artış hızı biraz yavaşlar. 
Bunun nedeni; yürüme, koşma gibi enerji harcatan etkinliklerin başlamasının yanı sıra 
büyüme hızının yavaşlaması gösterilir. 

Doğduğunda 48–53 cm olan boy uzunluğu, ilk yıllar hızla artar. Ancak yaş ilerledikçe 
bu hızda gittikçe yavaşlama görülür. İlk yılın sonunda bebeğin boyu ortalama 73–78 cm’ye 
ulaşır. İkinci yılın sonunda ise ortalama 83–88 cm’ye ulaşır. 

Erkek bebeklerin ağırlığı ve boy uzunluğu kız bebeklere göre biraz daha fazladır. 

Kemiklerin büyümesi ve gelişmesi, hareket gelişimi için çok önemlidir. Doğumda, 
bebeklerin kemikleri olgunlaşmadığı için kıkırdak halindedir. Kıkırdakların kemiğe 
dönüşmesi ilk iki yıl süresince devam eder. Bu nedenle parmak, kol, el gibi organlarda kolay 
incinme ve çıkma görülebileceğinden çok dikkatli olmak gerekmektedir. 
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Kaslar kemiklerin hareketini sağlar ve uzayıp kısalarak organları hareket ettirirler. Kas 
gelişimi yetişkinliğe kadar devam eder. Bebeklikte baş ve boyuna yakın kaslar, gövde, kol ve 
bacak kaslarına oranla daha gelişmiş durumdadır. 

 Gelişim baştan ayağa ve içten dışa doğrudur. 
 Gelişim nöbetleşe devam eder. 

 
Ayrıca süt dişlerinin hepsi bu dönemde gelişimini tamamlar. Oturma, emekleme, 

yürüme, koşma gibi fiziksel-motor hareketlerin gelişimi de bu dönemde görülmektedir. 

 

 
Resim 1. 2: Masa ve sandalyeler, çocuğun boyuna ve gücüne uygun olmalıdır. 

 
1.2.2. 2-6 Yaş 

Bu dönemde fiziksel gelişim hızı, 0–2 yaşa göre azalmıştır. Sinir sistemi gelişimi 
büyük ölçüde tamamlanır. Kalbin büyümesi altı yaşına kadar çok hızlıdır. Kalp atış hızı da 
giderek azalır, altı yaşın sonunda yetişkinlerinkine benzer hale gelir. Solunum sisteminin 
özellikle de akciğerlerin kapasitesinin gelişimi oldukça yavaştır. Sindirim sistemi yiyecekleri 
sindirebilir hale gelmiştir. 

2–6 yaş çocukları büyük kaslarını küçük kaslarına göre daha iyi kullanırlar. Bu 
dönemde çocuğun hareketlerinin sayısında ve niteliğinde bir artma gözlenir.   

Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir. 
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Resim 1. 3. 2-6 yaş çocuklarının hareketlerinin sayısında ve niteliğinde artma görülür. 

 
 Gelişim, genelden özele doğrudur. 
 Gelişim bir bütündür. 
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Dönemin başında çocuğun görme duyumu ve küçük kasları tam olarak gelişmemiştir. 
Bu nedenle 2-4 yaş çocukları el-göz koordinasyonu gerektiren etkinliklerde zorlanırlar ve 
daha uzun süre çalışarak yaparlar.  

Çocukları el-göz koordinasyonu gerektiren etkinlikler sırasında gözlemleyiniz. 

1.2.3. 6-12 Yaş 
İlköğretimin birinci kademesini kapsayan bu dönemde fiziksel gelişim, yavaşlamıştır. 

Bu yaş grubundaki çocukların ortalama yıllık boy artışı 5,5 cm civarındadır. Ağırlık artışı ise 
başlangıçta yavaş iken 10–12 yaş kız çocuklarında dikkat çekici değişimler görülmektedir. 
Bu farklılığın nedeni de kızların erkek çocuklarından yaklaşık iki yıl önce ergenlik çağına 
giriyor olmalarındandır. 

Kızlar ergenlik dönemine 10–12 yaşlarında, erkekler ise 12–16 yaşlarında girerler. 

Dönemin başlangıcında çocukların bilek ve parmak kemikleri ile ince kaslar, 
gelişimini tamamlamamıştır. Bu nedenle üst düzey denge gerektiren beden hareketleri ile 
uzun süreli küçük puntolu yazı yazma gibi etkinliklerde zorluk çekerler. İnce motor kasların 
gelişimi erkeklerde kızlara göre daha yavaştır; ama dönemin sonunda gelişimleri 
tamamlanır.Dönemin sonlarına doğru hem kemik ve kaslarındaki gelişim hem de öğrenme 
yaşantılarının etkisi ile çocuklar, özen ve ayrıntı gerektiren etkinliklerle uğraşmaktan 
hoşlanmaya başlar. Bu hoşnutluk onları beden hareketleri ve el becerilerini kullanmayı, 
geliştirmeyi sağlayan etkinliklere çeker. Bu sayede çocuk çeşitli ilgi alanlarını keşfeder ve 
geliştirir(el sanatları, ritmik dans, kayak, tenis, yüzme, top oyunları vb).  

 
Resim 1.4: Top oyunları, 6–12 yaş çocuklarının en çok ilgisini çeken aktiviteler arasında yer 

alır. 
 

 Gelişimde kritik dönemler vardır. 
 Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. 
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Resim 1. 5: Tenis aktivitesi, kompleks denge ve çabukluk içeren beceriler gerektirir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

0-2 yaş, 2-6 yaş, 6-12 yaş çocuklarının fiziksel gelişim özelliklerini dikkate alarak 
eğlence hizmetleri departmanda uygulayabileceğiniz çocuk aktivitelerinden oluşan bir proje 
hazırlayınız. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını yerine getiriniz. 
Hazırladığınız programı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 0-2 yaş, 2-6 yaş ve 6-12 yaş gruplarına 

göre çocukların fiziksel gelişim 

özelliklerini inceleyiniz 

 0-12 yaş çocuklarının hoşlandıkları ve 

yaptıkları fiziksel aktiviteleri gözleyiniz. 

 2-6 yaş ve 6-12 yaş çocuklarını oyun 

parklarında ve çocuk kulüplerinde 

oynarlarken gözleyiniz. 

 0-12 yaş çocuklarının fiziksel gelişim 

özelliklerini dikkate alarak 

gözlemlerinizi değerlendiriniz 

 0-2 yaş, 2-6 yaş ve 6-12 yaş 

çocuklarının fiziksel gelişim 

özelliklerine uygun aktiviteler 

belirleyiniz. 

 Çevrenizden 0-12 yaş grubuna giren 

çocukları tespit ediniz. 

 Gözlem ve inceleme için uygun zamanı 

seçiniz. 

 Güleryüzlü ve sempatik olunuz. 

 Sabırlı olunuz. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Olumlu iletişim içinde olunuz. 

 Güvenilir olunuz. 

 Araştırmacı olunuz. 

 Çocuk gelişimi konulu yayınlar 

okuyunuz. 

 Çocukların yaptıkları fiziksel aktivitelere 

siz de katılınız. 

 İzin isteyerek görüntü ve fotoğraf çekimi 

yapınız, notlar alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın 
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Buna göre, “Evet / Hayır” seçeneklerinden uygun olanı 
işaretleyiniz. 

 
DEĞERLENDİRME  ÖLÇEĞİ 

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 
1 Yapacağınız çalışmanın amacını belirlediniz mi?   

2 0-2 yaş çocuğunun fiziksel gelişim özelliklerini incelediniz mi?   

3 2-6 yaş çocuğunun fiziksel gelişim özelliklerini incelediniz mi?   

4 6-12 yaş çocuğunun fiziksel gelişim özelliklerini incelediniz 

mi? 

  

5 Her yaş grubu için fiziksel gelişim özelliklerine uygun 

aktiviteleri araştırdınız mı? 

  

6 Her yaş grubu için uygun aktiviteleri belirlediniz mi?   

7 Eğlence hizmetleri departmanında 0-12 yaş çocukları için 

uygulanabilecek aktiviteleri seçtiniz mi? 

  

8 Elde ettiğiniz sonuçlarla hedeflediğiniz amaca ulaşabildiniz 

mi? 

  

 
İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu belirlediğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi tamamlayınız. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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A-ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
Aşağıdaki sorularda yer alan doğru seçeneği kurşun kalem kullanarak işaretleyiniz. 

 
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel gelişim ile ilgilidir? 

A) Zeka gelişimi 
B) Motor becerilerin gelişimi 
C) Duyguların gelişimi 
D) Kemik ve kas gelişimi 

 
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir yaşında çocuğun ağırlığı, doğum ağırlığının dört katına ulaşır. 
B) Bebeğin kemikleri olgunlaşmadığı için kıkırdak halindedir. 
C) Kaslar kemiklerin hareketini sağlar. 
D) Büyüme yetişkinliğe kadar devam eder. 

 
3) Çocuğun sağlıklı fiziksel gelişimi için önemli ihtiyacı nedir? 

A) İyi beslenme 
B) Bedensel hareketler 
C) Uyku ve dinlenme 
D) Hepsi 

 
4) El-göz koordinasyonu gerektiren etkinliklerde zorlanma, hangi yaş grubunda daha çok 

gözlenir? 
A) 6-8 yaş 
B) 2-4 yaş 
C) 4-6 yaş 
D) 6-12 yaş 

 
5) Aşağıda yazılı fiziksel özelliklerden hangisi 6-7 yaş çocuklarında gözlenir? 

A) Ağırlık ve boy uzunluğu artışı çok hızlıdır. 
B) Bilek ve parmak kemikleri gelişimini tamamlamamıştır. 
C) Kalp atış hızı yetişkinlere göre çok fazladır. 
D) Hepsi 

 
6)   Fiziksel gelişimi hangi gelişim ifade eder? 

A) Motor gelişimi 
B) Sosyal gelişim 
C) Bedensel gelişim 
D) Cinsel gelişim 
 

7) 0-2 yaş çocuklarında aşağıdaki gelişimlerden hangisi görülmez? 
A) Oturma 
B) Yürüme 
C) Koşma  
D) Atlama 
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8)  Bebeklerde kemiklerin olgunlaşmamış kıkırdak halinde olması ne gibi sonuçlara yol 
açabilir? 
A) Kolay incinme 
B) Çıkma 
C) Kırılma 
D) Hepsi 

 
9)  Çocukların en hareketli oldukları dönem, daha çok hangi yaşlarda görülür? 

A) 0-2 yaş 
B) 2-6 yaş 
C) 6-9 yaş 
D) 9-12 yaş 

 
10)  Fiziksel gelişim, hangi dönemde yavaşlar? 

A) Okul öncesi dönem 
B) İlköğretimin birinci kademesi 
C) İlköğretimin ikinci kademesi 
D) Ergenlik dönemi 

 
B- DOĞRU – YANLIŞ 
 
1.  (     )  Bireyin sağlıklı yaşaması fiziksel gelişimi ile yakından ilgilidir. 
 
2.  (     )  Erkek ve kız bebeklerin ağırlık ve boy uzunlukları farklı değildir. 
 
3.  (     )  2-6 yaş döneminde fiziksel gelişim 0-2 yaş dönemine göre daha hızlıdır. 
 
4.  (     )  Bebeklikte baş ve boyun kasları gövde, kol ve bacak kaslarına göre daha gelişmiş 
durumdadır. 
 
5.  (     )  2-6 yaş döneminde solunum sistemi gelişimi yavaştır. 
 
6.  (     )  Çocuğun yaşı ilerledikçe hareketlerinin sayısında ve niteliğinde bir artma görülür. 
 
7.  (     )  İnce motor kasların gelişimi kızlarda, erkeklere göre daha yavaştır. 
 
8.  (     )  Kızlar, ergenlik dönemine (10-12 yaşlarında) erkeklerden 1-2 yaş daha erken 
girerler. 

 
9.  (     )  Büyük kas becerilerinin gelişimi küçük kas becerilerinden önce görülür. 
 
10.  (     )  10-12 yaş çocukları özen ve ayrıntı gerektiren etkinliklerle uğraşmaktan 
hoşlanmazlar. 

 
TOPLAM :  Doğru (     ) ,  Yanlış (     ) 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 
 

Eğlence hizmetleri departmanında 0-12 yaş çocukları için fiziksel gelişim özelliklerine 
uygun aktivite ve araç-gereçlerini hazırlayabileceksiniz 

 
 
 

0-12 yaş çocuklarının fiziksel gelişim özelliklerine uygun aktiviteleri araştırınız. 
Uygulanabilecek aktiviteleri ve araç-gereçlerini belirleyip fotoğraflayarak rapor haline 
getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. FİZİKSEL GELİŞİME UYGUN 
AKTİVİTELER 

 
2.1. Fiziksel Gelişime Uygun Aktiviteler 

Çocuğun yaşına ve gücüne uygun aktiviteleri belirleyebilmek için fiziksel gelişim 
özelliklerini dikkate almamız gereklidir. Çocuk için beden hareketleri, onun beslenmesi 
kadar zorunlu bir ihtiyaçtır. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim döneminde hareket becerisi; 
yaşamın sonraki yıllarında ihtiyaç duyulan hareket gelişiminin temelini oluşturur. Örneğin; 
voleybol, basketbol gibi top oyunları bu dönemde kazanılan top yakalama ve topa vurma 
becerilerinin geliştirilmiş şeklidir. Yine bu dönemde kazanılan denge, top atma, yakalama, 
fırlatma gibi beceriler çocuğun ileriki yıllarda sportif etkinliklerde başarılı olmasını sağlar. 
Ancak bazı aktivitelerde yapılan ve yaptırılan yanlış hareketler, çocuğun bedensel gelişimine 
zarar vermektedir. 

Çocuğun fiziksel gelişimine bağlı büyük ve küçük kasların koordinasyonu uygun 
aktivitelerle geliştirilir. Oyun ise çocuğun büyük kas gelişimi ve hareket becerisini 
geliştirmesinde önemli rol oynar (atlamak, zıplamak, koşmak gibi).İyi havalarda çocuğu 
oyun parkına ya da rahat hareket edebilecekleri alanlara götürmek önemlidir. Bisiklete 
binme, skotter ya da kaykaylar çocuğun öncelikle dengede durmasını, vücudunu istenilen 
şekilde hareket ettirmesini ve bacak, bel, sırt kaslarının güçlenmesini sağlar. Yüzme ve 
hareketli oyunlar yine büyük kasların gelişimi için önemli aktivitelerdir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2. 1: Yüzme ve diğer havuz aktiviteleri 

 

 
Resim 2.2: Açık hava da resim ve el işi faaliyeti 

Çocuğun küçük kas gelişimini desteklemek için de resim ve kağıt kesme çalışmaları 
yaptırmak, değişik geometrik şekiller çizdirmek, oyun hamurlarıyla çalışmalar yaptırmak, 
parçalı oyuncaklarla (puzzle) oynamasını sağlamak önemlidir. 
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Ayrıca açık havada uygulanan aktiviteler, çocuğun güneş ve oksijen ihtiyacını 
karşılamakta ve ter attığı için de vücudunu rahatlatmaktadır. 

 
 0-2 yaş çocukları 

• Yürüme ve koşma, 
• Eliyle tutma ve kavrama becerilerini gösterir. 

 
 2-3 yaş çocukları 

• Tek başına merdiven inip-çıkma,  
• Yüksek bir yerden iki ayağı ile döşemeye atlama,  
• Havadaki topa gecikmeli kol hareketi tepkisinde bulunma,  
• Herhangi bir objeye dümdüz bacakla vurma becerilerini gösterir. 

 
 3-4 yaş çocukları 

• Bir ayağının üzerinde üç kez zıplama, 
• Vücudunu kullanarak basket topunu yakalama, 
• Küçük bir topu elleriyle yakalama, 
• Bacağını esnetip geriye ve ileriye sallayarak vurma,  
• Kalın boya ve fırçaları kullanma, kağıt makası tutma becerilerini gösterir. 

 
 4-5 yaş çocukları  

• Düzgün belli bir hızda koşma, 
• Belli bir uzaklığa (ortalama 90 cm lik) atlama, 
• Aynı ayakla yedi sekiz kez zıplama,  
• Bir ayakla rahat sıçrama, 
• Topu atarken kollarının yanında bedenini de kullanma,  
• Taşıt ve hayvan yürüyüş taklitleri yapma, 
• Oyun hamuru ile şekiller oluşturma, 
• Resim yapma beceri ve aktivitelerini gösterir. 

 
 6 yaş çocukları  

• Çeşitli ritmlere uygun hareket etme, 
• Düzgün bir biçimde elinde ki nesneyi atma, fıtlatma, 
• Müziğin ritmine göre dans etme, 
• Düzgün bir biçimde topa vurma, yakalama,  
• İki tekerlekli bisiklete binme, 
• Skotter ya da kaykay kullanma,  
• İp atlama, tek ayak üzerinde durma, 
• Verilen sıralamaya göre ipe boncuk  dizme, 
• Giysilerinin düğmelerini çözme ve ilikleme, 
• Her türlü çizgiyi (yatay, eğik, dikey) çizme, 
• Koşma, tırmanma, 
• Top oyunları ve yüzme aktivitelerinde beceri kazandıkları görülür. 
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Resim 2.3: Sahilde firizbi oynamak çok zevkli bir aktivitedir. 

 
 7 yaş çocukları 

• 6 yaşa oranla küçük kaslar daha çok gelişmiştir, ancak desteklenmeye 
hala ihtiyacı vardır.  

• Büyük kaslar gelişme halindedir.  
• Çok hareketlidir; ama çabuk yorulur. 
• Bireysel aktivitelere ağırlık verilir.  
• Tırmanma, atma, ritm tutma, dans vb aktivitelerde yeteneklerini test etme 

olanağı verilmeli; paylaşma, kazanma ve kaybetmenin önemini anlaması 
sağlanmalıdır. 

 
 8-9 yaş çocukları 

• Koşma, tırmanma yüzme vb aktivitelere devam edilmeli,  
• Temel spor yeteneklerini ortaya koyan aktivitelere, 
• Kompleks denge ve çabukluk içeren tenis, folk ve ritmik dans 

aktivitelerine yer verilmelidir. 
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 10-12 yaş çocukları 
• Güç ve enerji gerektiren aktivitelere, 
• Özellikle kız çocuklarında esneklik çalışmalarına, 
• Kişisel ve takım sporlarında yarışmalara,  
• Engelli yürüyüş, atlama ve koşu aktivitelerine, 
• Yetenek ve ilgilerine göre kompleks hareket içeren aktivitelere (dart, 

bocca, yüzme,tenis, folklor, dans vb.) yer verilmelidir. 
 

 
Resim  2.4: Mini kulüp disko aktivitesi 

Çocukların fiziksel becerilerini dikkate alarak çocuk kulüplerinde, oyun ve yarışmalar 
içeren aktivitelere yer verilmelidir. Tüm bu aktiviteler yapılırken belli bir program dahilinde 
yapılmasına ve çocuk için hem eğitici hem de eğlendirici özelliğe sahip olmasına dikkat 
edilmelidir. 

 
ÇALIŞMA KONUSU 

6-12 yaş çocuklarına uygun topla oynanan oyunları araştırınız. Top oyunları sırasında 
çocuğun geliştirebileceği davranışları gözleyiniz, gözlem sonuçlarınızı sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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2.2. Fiziksel Gelişime Uygun Araç-Gereçler 
 

 
Resim 2.5: Açık hava çocuk oyun parkı 

 
 Genel kullanıma açık olan rekreasyon alanları araçları  

 
• Tenis kortları, 
• Yürüyüş ve koşu parkurları,  
• Futbol, basketbol, voleybol sahaları, 
• Plajlar, 
• Oyun parkı araç-gereçleri (kaydırak, trambolin, tahtaravalli, denge 

araçları, tırmanma merdiveni , tırmanma duvarı vb.) 
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Resim 2.6: Bisiklete binmek, denge gerektiren bir aktivitedir. 
 

 Kişisel kullanılan araç-gereçler  
• Bisiklet, 
• Skotter,  
• Çember,  
• İp ve halat çeşitleri, 
• Kay kay,  
• Top ve balonlar,  
• Raket, tenis topu vb. 
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Resim 2.7: Tırmanma duvarı  

 
 Grupla veya kişisel oynanan oyun ve yarışma araç-gereçleri  

• Denge çubukları ve tahtası, 
• Mini tırmanma duvarları, 
• Mini golf sahası ve araçları, 
• Mini dart, mini bocca (ağırlık kaldırma ve hedefe atma) oyun araçları, 
• Top çeşitleri, basket potası,  
• Balonlar vb. 
• İp ve halat çeşitleri. 
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Resim 2.8: Legolarla oynamak, küçük kasların gelişimini destekler. 

 
 El-işi ve resim faaliyetleri için 

•  Kapalı mekanlarda çocuğun boyuna ve yaşına uygun masa, sandalyeler, 
•  Oyun hamurları, boya çeşitleri ve artık materyeller, 
•  Masa oyuncakları (puzzle, lego vb), 
•  Basket atışları için duvar potası topu ve zıplama topları bulundurulabilir. 

 
Araştırma ve tartışma konusu  

Efe, 8 yaşında çok hareketli bir çocuktur. Ailesi ile birlikte bir otelde tatil 
yapmaktadır. Efe bir gün animatörlerden birine bocca oynamak istediğini söyler. Ancak, 
onların elinde ağırlığı ve boyutları yetişkinlere göre olan bocca topları vardır. Animatör, 
konuk memnuniyeti için çocuğu kırmaz ve isteğini yerine getirir. 

Bu durumun sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız 
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Resim 2.9: Tahtaravalliye binmek vücut kontrolü için önemlidir. 

 

 
Resim 2.10: Çocuk kulübü aktiviteleri hakkında bilgilendirme tabelası (Mini Club İnfo). 
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2.3. Fiziksel Gelişime Uygun Aktivite Planlama 
 
Çocuk yaş grubu  : 
 
 
Aktivitenin adı  : 
 
 
Aktivitenin amacı  : 
 
 
Aktivite alan  : 
 
 
Aktivite araç-gereçleri  : 
 
 
Aktivite kuralları ve uygulama : 
 
 
Çocuk için yararları  : 
 
 
Sonuç ve Değerlendirme : 
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Resim 2.11: Oyun parkında büyük kas becerilerini geliştirme araçları 

 
 Büyük Kas Becerileri Ve Uygulamaları 

 
• Yürümek; Yönünü bularak yürüme,  

Düzgün, belli bir çizgi üzerinde yürüme, 
Zig-zag yürüme, 
Yürüyüş platformunda ayak resimlerine ayağını yerleştirerek yürüme, 
Verilen yönergelere göre ileri, geri ve yanlara eşi ile yürüme. 

 
• Koşmak;Düzgün koşma, 

Koş, ileri, geri, sağ, sol, dur komutlarına göre koşma, 
Zig-zag koşma, 
Gölgeye basarak koşma, 
Grupla, verilen komutlara (koş, başla, dur, hızlı) göre koşma. 

 
• Atlamak; Çift veya tek ayakla sağa, sola, ileri, geri atlama, 

Atlama sekseği, 
Dereden (karşıya) atlama, 
Tahta bloklar üzerinden atlama. 
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• Sıçramak; “ Bir ayak üzerinde yerden havalanma ve aynı ayak üzerinde 
yere konmadır.” 
İp üzerinde sıçrama, 
Yükseğe sıçrama, 
Verilen komutlara göre çift yada tek ayakla öne,geri, sağa, sola sıçrama. 

 
• Hoplamak; “ Sıçrama ve adım atmanın karışımıdır.” 

Çemberden çembere hoplama, 
At koşusu. 

 
• Sekmek;” Önce bir ayağı sonra da diğerini içine alan sıçrama ve 

adımlamanın birleştirilmesidir.” 
Yürüme sekseği, 
Kıvrılarak (yılan) sekme, 
Sek sek. 

 
• Tırmanmak;” Belirli bir yüksekliğe çıkabilmek için başvurulan hareket 

türüdür.” 
Tırmanma merdivenine çıkıp inme, 
Farklı yüksekliklere tırmanma, 
Engelli tırmanma, 
Mini tırmanma duvarları. 

 
• Kaymak; Eğik bir düzlemde kayma, 

Buz pateni ile kayma, 
Tekerlekli patenle kayma. 

 
 Denge Becerileri Ve Uygulamaları 

 
• Yuvarlanmak; Yanlara, sağa, sola yuvarlanma, 

Yüzüstü, sırtüstü, ileri, geri yuvarlanma. 
• Emeklemek ve Sürünmek; Verilen komutlara göre (sağ-sol, ileri-geri, 

zig-zag)  
emekleme, 
Yapay tünellerden sürünme ve emekleme, 
Pencere, merdiven ve boş kutular içinden sürünerek ve emekleyerek 
geçme, 

• Denge Hareketleri;” Dikey bir eksenin her iki yanına ağırlığı eşit olarak 
dağıtmak demektir.” 
Vücut dengesini koruma; 
Bir yere tutunmadan sağ ve sol ayak üzerinde kolları yana açarak durma, 
Ayak parmak uçları üzerinde durma, 
Tahta bloklar üzerinde durma, 
İp, halat üzerinde durma, 
Denge tahtası üzerinde durma, 
Uzay yürüyüşü. 
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• Asılmak ve Sallanmak; İpe tutunarak asılma ve sallanma, 
Sarkaç ve salıncakta sallanma, 
İki ayrı halata asılarak sallanma. 

 

 
Resim 2.12: Vücut dengesini sağlayabilirsen sallanmak çok eğlencelidir. 

 
 Küçük Kas (Manipülatif) Becerileri ve Uygulamaları 

 
• Yuvarlamak; Topları çaşitli yönlere yuvarlama, 

Hedefe yuvarlama, 
Bovling. 

 
• Atmak ve Yakalamak; Topu uzağa, yakına, yükseğe atma, 

Topu at-otur, 
Hedefe at, 
Balonları yakala. 

 
• Fırlatmak; Uzağa fırletma, 

Farklı hızlarda fırlatma, 
Hedefe fırlatma (bocca). 

 
• Zıplatmak; Deniz topunu zıplatma ve yakalama, 

Eli ile yada küçük tenis raketleri ile hafif topları zıplatma, 
Yükselterek veya alçaltarak zıplatma, 
Dönerek zıplatma. 
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• Vurmak;Balona parmaklarla vurma, 
Eşli vole (balonla), 
Deniz topuna vole, 
Balon tenisi, 
Beyzbol (köpük sopa ve top), 
Golf (plastik golf sopası ve top). 

 
ÇALIŞMA KONUSU : Çocukların büyük-küçük kas ve denge becerilerini dikkate 

alarak aktiviteler (yarışmalar, grup oyunları ) hazırlayınız.     
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kendi seçeceğiniz çocuk yaş grubunun fiziksel gelişim özelliklerine uygun olarak 
eğlence hizmetleri departmanında (çocuk kulüplerinde) uygulayabileceğiniz bir aktivite 
programı hazırlayınız. Bu çalışmayı gerçekleştirirken aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat 
ediniz. Hazırladığınız programı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER  

 Çocuk yaş grubunu 
belirleyiniz. 

 Dikkatli ve titiz çalışmalısınız. 
 0-2,  2-6,  6-12  yaş gruplarından birini seçmelisiniz. 
 Seçeceğiniz yaş grubu çocuklarının fiziksel 
özelliklerini hatırlamalısınız. 
 

 Aktivitenin adını 
belirleyiniz. 

 Aktiviteyi yaş grubu özelliğine uygun olarak 
seçmelisiniz. 

 İlgi çekici bir aktivite olmasına dikkat etmelisiniz. 
 

 Aktivitenin amacını 
belirleyiniz. 

 Çocuk için yararlarını düşünmelisiniz. 
 İşletme ve sizin için önemini dikkate almalısınız. 
 

 Aktivite alanı ve özelliğini 
belirleyiniz. 

 Aktivitenizi uygulayabileceğiniz en uygun alan 
olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Araştırmacı olmalısınız. 
 

 Aktivitede çocuğun 
fiziksel gelişimine uygun 
kullanabileceğiniz araç-
gereçleri hazırlayınız. 

 Araç-gereçleri eksiksiz hazırlamalısınız. 
 Kesici, batıcı, paslı, bozuk, kırık vb özelliklerinin 
olmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Araç-gereçleri dikkat çekici hazırlamalısınız. 
 Araç-gereçleri kullanabileceğiniz şekilde 
yerleştirmelisiniz. 

 Sabırlı ve dikkatli olmalısınız. 
 

 Aktivitenizin kurallarını 
açıklayınız. 

 Güleryüzlü ve hoşgörülü olmalısınız. 
 Anlaşılır ve sempatik olmalısınız. 
 Çocukların seviyesine inebilmelisiniz. 
 

 Aktivitenizin 
değerlendirmesini yapınız. 

 Amacınıza ulaşıp ulaşamadığınızı kontrol ediniz. 
 Çocukların ilgisini çekip çekmediğine bakınız. 
 Kendi eksik ve yeterliklerinizi gözden geçiriniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

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

 
DEĞERLENDİRME  ÖLÇEĞİ 

 
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 

1 0-12 yaş çocuklarının büyük ve küçük kas gelişimine yönelik 
becerilerini incelediniz mi? 

  

2 0-12 yaş çocuklarına çocuk  klüplerinde uygulanabilecek 
aktiviteleri araştırdınız mı? 

  

3 Çocuk aktivite programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandınız 
mı? 

  

4 Fiziksel aktivitelerde gerekli olabilecek araç-gereçleri 
belirlediniz mi? 

  

5 Aktivite uygulama kurallarını tespit ettiniz mi? 
 

  

6 Aktivite programı hazırlamada kendinizi değerlendirdiniz mi? 
 

  

7 Hedeflediğiniz amaca ulaşabildiniz mi? 
 

  

 
 
 

İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 
eksikliklerinizi tamamlayınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki ifadelerde yer alan doğru seçeneği kurşun kalem kullanarak işaretleyiniz. 
 
DOĞRU-YANLIŞ 
 
1.  (     )  Çocuğun fiziksel gelişiminde, büyük ve küçük kasların koordinasyonu sağlanır. 
 
2.  (     )  Oyun, çocuğun hareket becerisinin geliştirilmesinde önemli değildir. 
 
3.  (     )  Yüzme, daha çok küçük kasların gelişimi için önemlidir. 
 
4.  (     )  Yalnız başına merdiven inip çıkma , 1 yaşında gözlemlenir. 
 
5.  (     )  3-4 yaş çocukları bir ayağı üzerinde 3 kez zıplayabilir. 
 
6.  (     )  Ucu küt kağıt makası kullanma, 6 yaşından önce görülmez. 
 
7.  (     )  4-5 yaş çocukları, düzgün belli bir hızda koşabilir. 
 
8.  (     )  6 yaş çocukları, müziğin ritmine uygun dans edebilirler. 
 
9.  (     )  Denge çalışmalarına 2-3 yaşlarında başlanmalıdır. 
 
10. (     )  7 yaş çocukları, çok hareketlidirler; ama çabuk yorulurlar. 
 
11. (     )  Kompleks hareketler içeren aktivitelere, her yaşta yer verilmelidir. 
 
12. (     )  Bisiklet, skotter, kaykay gibi araçlar bireysel aktivitelerde kullanılır. 
 
13. (     )  Bocca; ağırlık kaldırma ve hedefe atma becerisi gerektiren bir oyundur. 
 
14. (     )  Aktivite programında, çocuk yaş grubunu belirtmeye gerek yoktur. 
 
15. (     )  Denge araçları, kaydırak, tırmanma merdiveni ve tahtaravalli gibi araçlar çocuk 

oyun parkları içinde yer alır. 
 

TOPLAM : Doğru (     ) ,  Yanlış (     ) 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Sizden, çocuk kulüplerinde  2-12 yaş çocuklarına uygulanabilecek bir günlük aktivite 

programı istendi. Çocukların fiziksel gelişim özelliklerini ve yaşına uygun becerilerini 
dikkate alarak çeşitli aktivite program örneklerini  kapsayan bir proje hazırlayınız. 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 

1 
0-2 yaş, 2-6 yaş, 6-12 yaş çocuklarının fiziksel gelişim 

özelliklerini inceleyip karşılaştırdınız mı? 

  

2 
Bu yaş gruplarının fiziksel gelişim özelliklerine uygun 

aktiviteleri tespit ettiniz mi? 

  

3 
Her bir aktivite (faaliyet) için, çocuğun göstermesi gereken 

davranış ve becerileri belirlediniz mi? 
  

4 
Çocuk kulüplerinde bir günde uygulanabilecek örnek 

aktivitete programı oluşturdunuz mu? 
  

5 
Her bir faaliyet için, uygulamada gerekecek araç-gereçlerin 

listesini yaptınız mı? 
  

6 
Aktivite sırasında oluşabilecek problemleri ve çözüm yollarını 

göz önünde bulundurdunuz mu? 
  

7 
Çocuk kulübü şef animatörleri ile konunuzla ilgili görüşme 

yaptınız mı? 
  

8 
Çocuk kulüplerinde uygulanan aktivite fotoğrafları çektiniz 

mi? 
  

9 
Çocuk kulübü, fiziksel gelişim aktivitelerinden oluşan 

(fotoğraflarla örneklendirilmiş) bir dosya oluşturdunuz mu? 
  

 

Uyguladığınız performans değerlendirmede  “HAYIR” cevaplarınız var ise modülü 
tekrar ediniz. Modülü başarı ile bitirmişseniz ve amaçlanan yeterliği kazandıysanız bir 
sonraki modüle geçebilirsiniz. 

Modüldeki yeterliliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 

 
A-ÇOKTAN SEÇMELİ 

 
1 D 
2 A 
3 D 
4 B 
5 B 
6 C 
7 D 
8 D 
9 B 

10 B 
 

B- DOĞRU – YANLIŞ 
 

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

10 Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

DOĞRU  -  YANLIŞ 
 

1 D 
2 Y 
3 Y 
4 Y 
5 D 
6 Y 
7 D 
8 D 
9 Y 
10 D 
11 Y 
12 D 
13 D 
14 Y 
15 D 

 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

“Doğru / Yanlış “ Ölçme testindeki cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve 
doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla 
ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tüm cevaplarınız doğru ise diğer faaliyete geçiniz. 
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