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AÇIKLAMALAR

KOD 761CBG043

ALAN Aile ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK Sosyal Destek Hizmetleri

MODÜLÜN ADI Sportif Etkinlikler

MODÜLÜN TANIMI

Bireyin özelliklerine göre sportif etkinliklerin öneminin,
sportif etkinliklerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşların
ayrıca sportif etkinliklerin çeşitlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Sportif etkinlikler planlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Sportif etkinlikleri bireysel özellikleri göz önünde
bulundurarak planlayabileceksiniz.
Amaçlar

1 Bireyleri özelliklerine göre sportif etkinliklere
yönlendirebileceksiniz.

2 Bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak sportif
etkinlikleri takip edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Uygun koşullarda sınıf ortamı
Donanım: İnternet, yazılı ve görsel yayınlar, tepegöz,
konuyla ilgili afiş, broşür vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İnsanların sağlıklı yaşamaları için spor en çok ihtiyaç duyulan ögelerden biridir. Spor,
toplum yaşamına çok değişik yollardan girmiştir. Gerek basın yayın organlarının spora
yaklaşımı gerekse insanların stresten kurtulma, vücutlarını formda tutma çabaları ve hepsinin
ötesinde sporda kazanılan uluslararası başarılar, toplumun günlük yaşamında ve moral
düzeyinde sporu önemli hâle getirmiş, spora güncel bir boyut kazandırmıştır.

Spor bedeni ilgilendirdiği kadar insan ruhunu da ilgilendirmektedir. Spor çocuklarda
ve gençlerde saldırganlığı (agresifliği) önlemekte, yetişkinlerde enerjik görünmeyi,
yaşlılarda dinç olmayı sağlamaktadır. Stresi engellemek için en etkili yöntemdir ve spor
yapan bir insan normal hâlinden daha iyi düşünür ve daha sakindir.

Spor insanlardaki sorunların ilacıdır. Unutkanlığı önlemesi en güzel örnek olabilir.
Spor yapma yaşı ilerleyen insanlar için zorunlu olan bir kavramdır. Yaşlılar için hem beden
hem de ruhen önemlidir. Spor yapan yaşlı insanlar depresyona girmezler, kendilerini mutsuz
ve yalnız hissetmezler.

Spor yapmak gençlerin sorumluluk duygularını artırır. Öfkenin kontrol edilmesini
sağlar. Spor yapan çocuklar, günlük hayatta ve derslerinde daha başarılı olurlar ve kendi
yaşıtlarına oranla daha az hastalığa yakalanırlar. Ayrıca sporun sosyalleşme, kendine güven,
iyi ilişkiler kurma gibi önemli rolleri vardır.

Özellikle genç neslin yapıcı ve yaratıcı olmasında sosyal kaynaşma ve millî
dayanışmanın sağlanması açısından da sporun sosyal ve kültürel kalkınmaya katkısı
olduğuna şüphe yoktur. Spor yapmak ruh sağlığının ve beden sağlığının uzun yıllarca
korunmasında en etkili yoldur.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bireyleri özelliklerine göre sportif etkinliklere yönlendirebileceksiniz.

 Yaşadığınız çevrede sportif faaliyetlerde bulunan spor salonu ve sahaları ziyaret
ederek yapılan sportif etkinlikleri gözlemleyiniz.

 Okulunuzda ve arkadaş çevrenizde gençlerin en çok hangi spor dalı ile
ilgilendiğini araştırarak tespit ediniz.

1. SPORTİF ETKİNLİKLER

Yapılan araştırmalar, sportif faaliyetleri tercih eden insanların sayısının, diğer
faaliyetlere katılanların sayılarından daha fazla olduğunu göstermektedir. Boş zamanlarda
sportif faaliyetlere aktif katılmayı tercih etme oranının yüksek olmasındaki temel nedenler,
sporun kişisel ve toplumsal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca sportif faaliyetlerin
katılım kolaylığı, çalışma rahatlığı, her yaşın, her cinsin ve herkesin zevk ve isteklerine yanıt
veren, tercih olanağı sunan özelikleri vardır. Sosyalleştirici, toplumsal birliği sağlayıcıdır.
Sağlık için önemli bir yere sahiptir. Sanatsal ve folklorik değeri vardır.

1.1. Spor

Çağımızın tekdüze günlük yaşamı içerisinde insanların yaşam zorunlulukları dışında
kalan zamanlarını değerlendirmeleri ve sağlıklı kalabilmeleri için çok önemlidir. Teknolojik
gelişmelere bağlı olarak çalışma saatleri giderek azalmakta ve insanların kendilerini
gerçekleştirmek için sahip oldukları zaman artmaktadır.

Günümüzde rekreasyon amaçlı spor yapan insanların sayısı giderek artmaktadır.
Rekreasyon; insanın öz benliğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile
monoton modern hayat ve yaşam kavgasının sıkıcı havasından sıyrılarak kendisini bulması
ve kendi duygularına ortak olacak diğer insanlarla kaynaşarak zevk içinde sosyal bir kişilik
kazanmasıdır.

Yabancı terminolojide ise bir hastalıktan sonra eski hâline gelmek, tazelenmek,
yorgunluğu gidererek eski iş ve başarısını kazanmak anlamlarına gelen rekreasyon, zamanla
eğitime de girmiş ve bir anlamda insanların boş zamanlarının değerlendirilmesini ifade
etmeye başlamıştır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Resim 1.1: Sağlıklı kalabilmek için sporun önemi

İnsanların boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarının gündeme geldiği ilk yıllardan
günümüze kadar spor aktivitelerine seyirci olarak katılım çok yoğun bir şekilde devam
etmektedir. İnsanların sadece seyirci oldukları birtakım spor dallarının cazibesine kapılarak
zamanla o dallardan bazılarına sporcu olarak yönelmeleri göz önüne alındığında pasif
katılımın, aktiviteye geçişi özendirici bir durum olduğu da ortaya çıkmaktadır. Spor
seyircisinin bu özellikleri onu bir sinema veya tiyatro seyircisinden ayırmaktadır.

İnsanlar, giderek hekimlerin önerileriyle teknolojik gelişmelerin yol açtığı
hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunları karşısında spora aktif olarak katılmayı
tercih etmektedirler. Sporcuların toplum içindeki statülerinin yükselmesi de ebeveynlerin
çocuklarını öğrenimleri dışında spora katılmaya teşvik etmesine yol açmış, çocukların boş
zaman etkinliklerinde spor ilk sıralarda yerini almıştır.

1.2. Spor Yapmanın Önemi

Günümüzde fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik için sağladığı yararlar giderek daha
iyi anlaşılmaktadır. Düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı kilonun sürdürülmesi, dayanıklılık,
güç ve esnekliğin artmasındaki rolünün yanı sıra günümüz hastalıkları olarak kabul edilen
kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığı açıkça bilinmektedir. Sporun yaralarını sadece
bireysel düzeyde değerlendirmek doğru değildir.

Toplumda bireyleri spora yönlendirmenin ekonomiye katkıları da azımsanmayacak
kadar çoktur. Dünyanın her yerinde giderek maliyeti artan sağlık hizmetleri yönünden de
sporun önemi büyüktür. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sportif aktivitenin sağladığı
yararlar, önemli bir tasarruf kaynağı oluşturmaktadır.

Bireyleri hangi yaşta olursa olsun yaşamın bir parçası olarak fiziksel aktivite ve spora
katılımları için motive etmek gerekmektedir. Fiziksel aktivitenin yaşam boyu
sürdürülmesinin herkese, her yerde, her zaman yararlı olacağı gerçeğini bireylere anlatmak
toplumsal bir sorumluluktur. Sağlıklı, uzun ve kaliteli bir yaşam sürdürmek için "herkes için
spor" kavramı yaygınlaştırılmaya çalışılmalıdır.

Etkilerini ölçmek zor olmasına karşın yapılan çalışmalar fiziksel aktivitenin yararlı
psikososyal etkileri olduğu konusunda birleşmektedir. Kaygı, stres depresyonun azaltılması,
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zihinsel sağlığın sürdürülmesi, psikolojik zindeliğin sağlanmasında pozitif etkiler
yaratmaktadır. Özet olarak fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde
etkilemektedir.

Resim 1.2: Sosyalleştiren ve toplumsal birliği sağlayan spor

Sporun sağlığa getirdiği katkılardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 Hareket sistemi: Hareket sistemine sportif aktivitenin çok büyük yararları
vardır. Kas düzeyinde çalışan kasların tonusunda ve kuvvetinde artış görülür.

 Sportif aktivite, eklemlerin doğal genişlik derecesinin korunmasına ve
gelişmesine olanak sağlar, eklemlerin katılaşmasına karşı mücadele eder.

 Beslenmeyi ve kıkırdakların devinme yeteneklerini kolaylaştırarak
eklemlerin en iyi şekilde korunmasını ve bakımını sağlar.

 Kemik düzeyinde kalsiyum tutulmasını kolaylaştırır, yaşlı insanlarda
sıklıkla görülen osteoporoz hastalığına karşı mükemmel bir korunma
aracıdır.

 Kas tonusunun iyileşmesi sayesinde sportif aktivite kalça, dizler ve
özellikle omurga düzeyindeki ağrıların önlenmesine olanak sağlar.

 Bel ağrılarına karşı en iyi ilaçtır ancak omurganın durumuna uygun
olmayan sporlar ya da jimnastik hareketleri zararlı da olabilir.

 Kalp-damar sistemi: Önerilmeyenler hariç düzenli antrenmanlar, kalp-damar
sisteminin işlevi üzerine yararlı etkilere sahiptir. Kas yapıda olan kalp, kasılma
kapasitesini yükseltir ve büyük bir etkinlik gücüne ulaşır. Böylece kan
organizmanın dokularına en iyi bir şekilde dağılım gösterir. Diğer taraftan fiziki
aktivite, iki önemli kalp-damar hastalıkları risk faktörüne karşı etkili biçimde
mücadele eder. Dolaşımı iyileştirir ve sporcunun beslenmesine dikkat etmesini
zorunlu kılar. Böylece damar sistemi üzerine zararlı etkileri çok iyi bilinen alkol
ve sigara gibi toksik etkileri olan maddelerden uzak durulur.

 Dış görünüm: Spor, bedeni geliştirir ve belli bir görünüş sağlar. Terleme ile
kilo kaybı düşünülmemelidir. Ter ile kaybedilen su daha sonra geri alınır. Fiziki
aktivite selülite karşı etkili mücadele yöntemidir. Kasları uyumlu hâle getirir,
aşırı kilo alımına yol açmaz (body-building ile uğraşılmıyorsa).

 Psikolojik yararlar: Bu etkiler, uygulanan spor türüne bağlıdır ve bunlar en az
fizik etkiler kadar önemlidir. Yararları:
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 Kendine güveni uyandırır, hırsı artırır.
 Heyecanı ve stresi azaltır.
 Bedenin bilincine varılır.
 Beynin daha iyi oksijenlenmesi sayesinde zekâsal etkinliği yükseltir.
 Gurup düşüncesi, bireyler arasında ilişkiler, karşılıklı olarak saygı

kavramı gelişir.
 Zevk alma duyusu gelişir. Bunun sebebi beyinden salgılanan endorfin

hormonlarıdır. Ailevi ve mesleki kaygılardan kurtulmaya olanak sağlar.

1.2.1. Çocuklar Açısından Sporun Önemi

Spor özellikle de grup sporları, çocuğun kendi yeteneklerinden haberdar olmasına ve
yeteneklerini başkalarının yetenekleriyle karşılaştırabilmesine fırsat verir. Çocukların
bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Spor sağlığı koruma ve güçlendirme
amacı taşıdığı gibi bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılmasına da katkıda
bulunur.

Altı veya yedi yaşından itibaren çocuk, kendi yeteneğini akranlarının performansına
bağlı olarak değerlendirmeye başlar. Bu dönemde anne-baba ve öğretmen, performans yerine
çaba ve beden gelişiminin önemini vurgulamalıdır. Böylece çocuğun gözünde kazanma ve
kaybetme daha az önem taşıyacaktır. Bu bağlamda anne ve baba “Önemli olan performans
değil çabadır.” düşüncesinden hareketle çocuğu bedensel gelişimine katkısı nedeniyle spor
yapmaya özendirmeli ama kaybettiği maç skorunu önemsemeden onu çabasından dolayı
takdir etmelidir.

Bireysel özelliklere veya yakın çevre etkilerine bağlı olarak sergilenen uyum ve
davranış bozukluklarının tedavisinde spor, önemli bir görev üstlenmektedir. Spor yoluyla
birey, gerilimden arınarak bir boşalım ve buna bağlı olarak rahatlama yaşamaktadır. Tırnak
yeme, altını ıslatma, dışkı kaçırma, çalma, okuldan kaçma vb. gibi davranış bozukluğu
gösteren çocuklarda spor, kendine güven ve uyum gibi önemli görevleri yerine
getirmektedir.
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Resim 1.3: Spor ortamında çocuğun yeteneklerini bilip kendini tanıması

Spor yapmak bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden iyi bir kişilik gelişimi ve
ruh sağlığı bakımından yararlıdır. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine
güveni artar. Psikolojik açıdan da kendini kontrol etme, bir konuda konsantre olabilme,
iradesini kullanabilme ve başarıya güdülenebilmeyi öğrenir.

Okul çağındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırıldığı takdirde bu
alışkanlık ileriki yıllarda da sürmektedir. Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde çocuğun
bedeni çok değişkenlik gösterir. Genç yaşlardaki fiziksel bozuklukları önlemede ve
geciktirmede spor önemli bir rol oynar. Özellikle küçük yaşlarda yapılan spor büyük önem
taşımaktadır. Spor yapan kişinin potansiyelinin en üst noktasına erişmesi mümkündür.
Çocuğun spora ve düzenli egzersizlere özellikle jimnastik ve yüzme gibi sporlara en erken
başlama yaşı dörttür.

Çocuklara sevdikleri sporu yapmalarına izin verilmelidir. Aile kendi istediği spor
dalları için diretmemeli, spor alışkanlığı kazandırılmalıdır. Spordan iyi verim almak için
bireysel çalışmalardan önce grup çalışmaları tercih edilmelidir. Özellikle okul öncesi
yaşlarda çocuğun doğal hareketlerine paralel, spora yönelik hareketlerin geliştirilmesine ve
pekiştirilmesine dikkat edilmelidir. İlköğretim çağında önceden kazanılmış motor becerileri
temel alınarak atletizm, oyun, jimnastik, yüzme ve kayma sporlarının temel hareket formları
geliştirilmelidir. –

Uzmanların yaşa göre aktivite ve spor önerileri şöyledir:

 Bebeklik (0–2 yaş): serbest oyun vb.

 Erken çocukluk (3–5 yaş): yürüme, koşma, yüzme, fırlatma, yakalama, yapboz
oyunları, elim sende oyunu, körebe oyunu, ip atlama, sek sek oyunları,
jimnastik kursları, danslı oyunlar, yumuşak toplu oyunlar vb.

 Çocukluk (6–9 yaş): yüzme, koşma, jimnastik vb.
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 Geç çocukluk (10–12 yaş): giriş düzeyinde futbol, basketbol, güreş ve diğer
temas sporları vb.

Yüzme, sakatlanma riski en az olan sporların başında gelir. Ayrıca vücuttaki birçok
kasın çalışmasını sağlayan bir spordur. Yüzme sporuna küçük yaşta başlamanın faydaları
şunlardır:

 Yüzme vücuda esneklik ve dayanıklılık kazandırır.

 Kalbi güçlendirir.

 Dolaşımı düzenler.

 Vücut direncini yükseltir ve kassal anlamda güçlenmesini sağlar.

 Çocuğun hareket kabiliyetini anlayıp geliştirmesine yardımcı olur.

 Psikolojik açıdan çocukta kendine güven, konsantrasyon, güçlü iletişim, stres
gibi kavramları pozitif anlamda dengeler.

Spor yapmak çocukların okul başarılarını ve özgüvenlerini etkileyen önemli bir
faktördür. Bu nedenle anne ve babalar, çocuklarını spor yapmak konusunda
cesaretlendirmeli, programlı bir yaşam için dersin yanı sıra aktif bir spor etkinliğine zaman
ayırmaları konusunda yardımcı olmalıdırlar.

1.2.2. Gençler Açısından Sporun Önemi

Spor, özellikle ergenlikte artan beden enerjisinin en uygun biçimde kanalize edileceği
alandır. Aktif spor yapan genç, bir gruba ait olarak ve o grupla dayanışmaya girerek sosyal
bir işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle spor, toplumla bir uyum sağlamış ve bütünleşmiş
kişiliklerin oluşmasına katkıda bulunur.

Gençler sporun yapısını öğrendikten sonra diğer oyunculara yanıt vermeye başlar.
Gencin kuralları anlayarak yanıt vermesi toplumsal normları anlamakla eş değerdedir. Başka
bir deyişle bu günün sporun kurallarını öğrenerek uygulayan genç, yarının toplum ve hukuk
kurallarını benimsemeye ve uygulamaya aday bir yetişkindir. Grup sporu yapan çocuk veya
genç, yüksek başarının koşulları arasında olumlu grup içi ilişkilerle gerilimsiz bir ortamın
sağlanması gerektiği bilinci içindedir. Bu nedenle yapılan sporun amacına dönük olarak
arkadaşlarıyla olumlu bir diyalog kurmanın önemini kabul etmiştir. Çünkü başkalarıyla
uyumlu ve olumlu etkileşim başarılı sporcu için esastır.

Güven, istenilen davranışı başarıyla sergileyebilme konusunda bireyin inancıdır. Spor
ortamında çocuk veya genç, gerçekçi bir biçimde yeteneklerini bilir, kendini iyi tanır ve
kabul eder. Sorumluluklarının bilincindedir.

Öz güveni olan genç sporcu, başarma konusunda yüksek bir güdüye (motivasyon) ve
başarıda yüksek bir beklentiye sahiptir. Bunun yanı sıra spor yapmakta olan genç, dikkatini
iyi kullanmayı öğrenir. Gerektiğinde dikkatini daraltma ve genişletme becerisini çok iyi
kullanır. Bunları yaparken düşünmez, hisseder ve yapar. Duyguları kontrol edebilmeyi
öğrenmiştir. Hakeme veya koçuna kızdığında çileden çıkmaz, olumsuz duygularını kontrol
etmeyi bilir. Spor yapmakta olan genç, her zaman yapabileceğinin en iyisini ortaya koymaya
odaklanır. Gençliğin aşırı heyecanını spora aktarmak olaylara yaklaşımlarda daha serinkanlı
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olmayı sağlar. Aynı zamanda gençler için çok gerekli olan kendine güven duygusu ve ifade
yeteneği artar.

Spor, genç yaş gruplarında sorumluluk duygusunun yanı sıra öfkeyi kontrol edebilme,
saldırganlığı frenleme ve dikkat dağınıklığını önleme gibi yararlar da sağlar. Takım ruhuna
sahip oldukları için de gençler yalnızlık hissetmezler. Gençlik döneminde bu çağın
dinamizmini sporla değerlendirdikleri için alkol ve sigaradan uzak kalırlar. Yediklerine,
içtiklerine, uykularına dikkat eder ve iyi beslenirler. Sporun gençlere kazandırdıkları şöyle
sıralanabilir:

 Fiziksel gelişimin yanı sıra hızlı karar verme, cesaret, özgüven gibi özellikler
kazandırır.

 Takım sporları, gençlere diğer arkadaşlarıyla nasıl geçineceklerini öğretir.

 Basketbol, voleybol, futbol gibi takım sporları, ortak bir amaca yönelik
çalışmanın değerini gösterir. Özgüveni ve yardımlaşmayı geliştirirken paylaşımı
da güçlendirir.

 Başarılarda alınan alkışlar, ödüller sporcunun özgüvenini artırırken takım için
yapılan mücadele sorumluluk duygusu yaratır.

 Spor yapan kişide fiziksel ve psikolojik enerji açığa çıktığı için yorgun düşen
kişi kötü düşüncelerden uzak kalır.

 Takım sporları çocuklara her zaman kendi ihtiyaçlarının öncelikli olmadığını,
başkalarını da anlamayı öğretir.

 Başarı kazanmak için birlikte mücadele etmeleri bencilliği yok eder.

 Spor, vücudu zinde kılarak topluma sağlıklı ve başarılı bireyler kazandırır.

1.2.3. Yaşlılar Açısından Sporun Önemi

Spor, her yaşta insanların hayatını kolaylaştıran, yaşamın niteliğini arttıran bir
uğraştır. Spora başlama yaşı olmadığı gibi bitiş yaşı da yoktur. Önemli olan uygun sporun
seçilmesidir. Basit ve düzenli yürüyüşler yaşlılarda yaşamı uzatabilir. Direnç (ağırlık
kaldırma) antrenmanları yaşlı bireyler için önemlidir çünkü çalışması azalan kas kitlesini,
kemik yoğunluğunu ve kuvveti geri dönüştüren ve kötüye gidişatı azaltan tek yoldur.
Esneklik egzersizleri, yaşlılığın getirdiği bozulmuş dengesizliği ve kas katılığını azaltır.

Spor, yaşlılar için sadece bedensel yetilerle sınırlı kalmaz bu yaş grubundakiler için
çok önemli olan ruh sağlığına da etki eder. Spor yapan yaşlılar, bu yaş grubunda sık görülen
depresyona daha az yakalanır, kendilerini yalnız ve mutsuz hissetmezler. Fiziksel
kapasitelerini ileri yaşlara kadar muhafaza ettikleri için kemik erimesi, kalp damar
hastalıklarına yakalanma riskleri azalır. Dinç yapıları ile toplum içinde sevilen kişiler hâline
geldikleri için çevredekilerin takdirini kazanırlar. Yaşlıların beyin aktivitelerini artıran spor,
unutkanlıkları da azaltır.

Genç insanlarda olduğu gibi 50 yaş üzeri insanlarda da devamlı ve düzenli olarak
yapılan spor, fiziksel ve psikolojik rahatlama sağlamaktadır. Yaşlanmanın vücutta meydana
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getirdiği birçok yıpranma, başta hareket sisteminin temeli olan kas ve kemik dokularını
etkilemektedir.

Bunlara paralel olarak metabolizma yavaşlamakta, yağ dokusu artmakta, dolaşım ve
solunum sistemi rahatsızlıkları başlamaktadır. Bütün bunlar, yaşam sevincini ve hayatı
giderek hüzne dönüştüren olumsuz faktörlerdir. Kendini bırakmış kaslar, azalan dayanıklılık
ve dirilik yaşlılığın doğal belirtileri değildir. Vücutça aktif insanlar çok yaşlandıklarında bile
her zaman hareketli, aktif ve dinç olabilirler.

Vücut geliştirme sporu ve bu sporun türevleri olarak yapılan aletli-aletsiz fitness ve
ağırlık çalışmaları her yaş gurubunda uygulanabilen ve sağlığı olumlu yönde etkileyen
aktivitelerdir. İnsanlar her dönemde sağlıklı, zinde ve formda kalmak ve yaşamı daha güzel
hâle getirebilmek için spora yönelmekte ve bunu yaşam biçimi hâline getirmekte,
yaşlanmaya karşı meydan okumaktadırlar. Her geçen gün yaşlılar, daha iyi vücut görünümü
ve daha sağlıklı bir yaşam için vücut geliştirme, fitness ve aletli çalışmalara
yönelmektedirler.

Vücut geliştirme, fitness ve ağırlık sporuna uzmanların tavsiyesi ile ileri yaşlarda
başlayanların çoğu ağır hastalıklardan, kalp krizinden, duruş bozukluklarından veya birçok
fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklardan kurtulmak ve iyileşmek amacı ile başlamaktadırlar.

50 yaşın üzerindeki insanlar, vücut geliştirme ve fitness yaparken zorlanabilir.
Yaşlandıkça maksimal kalp frekansı düşer, akciğer ve kan hücrelerinin elastikiyeti azalır. 30
ile 80 yaş arasında istirahat hâlindeki nabız % 20 - % 30 oranında azalır. Örneğin 80
yaşındaki bir insan, genelde 30 yaşındaki bir insanın akciğer kapasitesinin % 40'ına sahiptir.
Çünkü kalp ve akciğerler, hücreleri çok oksijen ile besler ve yaş ilerledikçe zindelik azalır ve
yorulma hızlanır.

Kas kuvveti, erkek ve kadınlarda 20 ile 30 yaşları arasında en üst düzeydedir. Çünkü
bu dönemler kasların yoğunluğunun en fazla olduğu dönemlerdir. 30 yaşından itibaren kas
hücreleri azalmaya başlar ve 50 yaşından itibaren yavaş yavaş zayıflık meydana gelir.

Sabahları yataktan kaskatı kalkma hissi birçok yaşlı insanın sorunudur. Yaşlanma
süreci başladığında uyku sırasında veya hareketsizlikte kas hücrelerinde kimyasal bileşimler
oluşur. Bunlara "yan zincirler" denir. Bunlar kas kasılmasını (kontraksiyon) zorlaştırır.

Vücutça aktif insanlarda bile sabahları hissedilen vücut katılığı 40 yaşından itibaren
başlamaktadır. Yaşlanma sürecinin sonucu olarak kasların birbirleri ile ve kemiklerle ve yine
kemiklerin kemiklerle olan bağlantı noktalarına daha az kan pompalanmaya başlar. Bu
bölgelerde yırtıklar çoğalır. Ayrıca kemikler incelerek bantların sertleşmesiyle yırtılmalar
için uygun bir zemin hazırlanır.
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Resim 1.4: Yaşlılar için bedenen ve ruhen önemli olan spor

Spor insanlardaki sorunların ilacıdır. Unutkanlığı önlemesi en güzel örnek olabilir.
Spor yapma, yaşı ilerleyen insanlar için zorunlu olan bir kavramdır. Yaşlılar için hem beden
hem de ruhen önemlidir. Spor yapan yaşlı insanlar, depresyona yakalanmazlar ve kendilerini
mutsuz ve yalnız hissetmezler.

1.2.4. Engelli Bireyler Açısından Sporun Önemi

Spor iç disiplin, yarışmacı ruh ve dostluk aşılar. Sağlığın, fiziksel, gücün,
dayanıklılığın, sosyal uyumunun ve psikolojik iyi olma hâlinin spor ile arttığından şüphe
yoktur. Sporun engelli insanlar içinde ne kadar yararlı olduğunu anlamak güç değildir.

Spor, engelliyi bedensel güç sarf ettirdiği için tıbbi açıdan rehabilite eder. Ancak daha
da önemlisi kendine güven duygusunun yeniden kazanılması, günlük hayatın içinde olmayı
sağlaması ve başarma duygusunu yaşatması açısından özürlüler için gerçek bir sosyal
iyileştirme aracıdır.

Bazı özel spor aktiviteleri, normal sporları yapamayacak engelli insanlar için
geliştirilmiştir. Yeterli önlem alınır ve uygun tavsiyeler verilirse engelliler de normal
insanların katıldığı aktivitelere katılabilirler.

Yıllar boyunca engelli insanlar spora ilgi duymuşlardır. Geçmişte bazı sporları yapma
imkânı olsa da günümüzde konunun üzerinde durulmuş ve engelli kişilerin faydalanabileceği
federasyonlar oluşturulmuştur.

Birçok spor aktivitesinin engelli insanların rehabilitasyon ve rekreasyonunda
kullanımı artık mümkündür. Spor, konvansiyonel fizik tedavi metotlarını tamamlayıcı bir
tedavi olarak giderek daha yaygın kullanılmaktadır. Gücün, koordinasyonun ve
dayanıklılığın gelişimine yardım eder.
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Bazı sporlar belirli kas gruplarını geliştirir. Örneğin ağırlık kaldırma ve okçuluk,
paraplejik hastalarda kol kaslarının gelişimine yardım ederek kendilerine bakma konusunda
bağımsızlık kazanmalarını sağlar. Tekerlekli sandalyede basketbol, bedensel engelliler için
rehabilitasyonda çok önemli olan ve ülkemizde en yaygın yapılan bir spor dalıdır. Gerek sarf
edilen efor gerekse bir takım oyunu olması engelliler için bireysel anlamda gelişim
sağlamasının yanında onun sosyalleşmesini ve bir toplulukla kaynaşmasını sağlamaktadır.
Bu nedenle engelli, sportif bir faaliyette bulunmanın ötesinde toplum hayatına adapte
olmanın ilk ve en önemli adımını atmaktadır.

Yüzme de kabul edilmiş değerli bir egzersiz ve tedavi şeklidir ve son yıllarda en
popüler spor dalı hâline gelmiştir.

Resim 1.5: Engelli bireyi tıbbi ve sosyal açıdan rehabilite eden spor

Sporun engelli insanlar için bir başka önemli yönü, sosyal ilişkilerin oluşmasını
sağlamasıdır. Kalıcı engellilik, engelli insanların kendilerine olan yaklaşımlarını bozar, içe
kapanıklılık ve sosyal izolasyona neden olur. Ayrıca psikolojik reaksiyonlar, bakmakla
yükümlü olan insanların onlardan utanması ile de daha da artabilir.

Yeni engelli hâle gelmiş insanlarda spor aktivetisine katılmak kendini önemseme
duygusunun yeniden kazanılmasına, pozitif mental davranışların ve tekrar sosyal hayata
entegrasyonuna yardımcı olur. Ayrıca psikodepressif durumlardaki engelli kişilerin spor
aktivitelerine katılmaları ile bu durumlarında düzelme görülmüştür.

Spora olan ilginin artması yarışma sporlarının gelişmesine neden olmuştur. Sporun
yarışmacı yanı yeteneğin ölçümünü gösterdiğinden önemlidir. Normal insanların sporlarında
olduğu gibi engelli insanların da sporlarında kurallar ve düzenlemeler yapılmıştır. Engelli
insanların eşit olarak yarışabilmeleri için farklı kurallar ve sınıflamalar oluşturulmuştur.
Engelliliğin sınıflaması fazla sayıdadır ve değişkenlik gösterir. Bu sınıflandırmaların bazıları
engelliliğin nedenine bazıları ise vücudun (kollar, bacaklar, kalp vb.) etkilenmiş bölümüne
dayanır. Engeli kişiler için sporlar şu şekilde sınıflandırılır.

 Fiziksel engelli bireyler: Şiddetli engellilik hâli olan kişilerin yapabileceği spor
sayısı sınırlıdır. Balık avlama, uçurtma uçurma ve kuş seyretme gibi spor
aktiviteleri çok az fiziksel aktivite gerektirirken; tekerlekli sandalye basketbolu,
binicilik veya yelken bir veya iki kolun gücünü ve koordinasyonunu gerektirir.
Kano ve sörf gibi sporlar ise ciddi fiziksel engeli olan hastalara tavsiye edilmez.
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Resim 1.6: Hareketlilik sınırları içerisinde spor faaliyetlerine katılan fiziksel engelli kişiler

Fiziksel engelli kişiler, hareketlilik sınırları içerisinde spor faaliyetlerine katılırlar. Bu
nedenle doktorlar, harekesizliğin sık görülen komplikasyonlarını önlemek ve spor aktiviteleri
sırasında oluşabilecek yaralanmaları tedavi etmekle uğraşırlar. Bazı engellilik hâlleri katılımı
engellemez fakat diğer kişilere göre daha fazla tedbiri gerektirir. Örneğin spazma yatkın olan
paraplejik kişilerde tekerlekli sandalyeden fırlamayı önlemek için kemerler gibi ekstra
tedbirler alınması gereklidir.

 Öğrenme güçlüğü olan bireyler: Zekâ özürlüğü olan insanların kendilerine
sunulan spor ve boş zaman aktivitelerine katılmasının akılsal, sosyal, ruhsal ve
fiziksel yararları vardır. Fakat bu katılımlarda bazı engeller vardır. Bu kişiler,
katılmaya istekli olmayabilir veya bakıcıları tarafından katılıma teşvik
edilmeyebilirler. Zekâ özürlü kişilerin sağduyu geliştirerek üstesinden
gelemeyecekleri az sayıda durum, spor aktivitelerine katılımlarını engeller.
Genetik hastalığa bağlı zekâ özrü olanlarda kongenital kalp hastalığı gibi
fiziksel anormallikler bulunabilir. Binicilik sporu, iletişim bozukluğu ve
davranış güçlüğü olan zekâ özürlülerde tavsiye edilmemesine rağmen son yirmi
yıldır binicilik teşvik edilmektedir. Edimsel, fiziksel özrü olan kişilerin bununla
ilgili edimsel zekâ özrü olabilir. Kavrama ve anlama kusuru sürtüşmelere ve
sonrasında davranış bozukluklarına yol açar.

 Epilepsisi olan bireyler: Epilepsi birçok sosyal dezavantaja yol açar. Araç
kullanmaları yasaktır ve belirli işleri yapamazlar. Epilepsi terimi farklı şiddette
farklı formları içerir. Fiziksel veya zekâ özrü olmayan epilepsi hastaları, spor
aktivitelerine katılabilirler fakat aktivitelerine sınırlama getirilebilir. Ara sıra
nöbet geçiren epileptik hastalar problem yaşayabilirler. Bu hastaların tüple
dalışına izin verilmez. Kano veya su kayağı gibi sporlar önerilmez. Yelken veya
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su kayağı gibi sporlarda can yeleği giymeleri gerekir. Mağaracılık eğer
merdiven inişi ve çıkışı yoksa yapılabilir. Fakat epilepsi atağı sırasında risk
doğacağından tavsiye edilmemelidir. Epilepsi hastalarına spor aktiviteleri
sırasında kendilerini ve diğerlerini tehlikeye atmayacakları sporlar tavsiye
edilmeli ve durumlarını bilen kişilerle spor yapmaları önerilmelidir.

 Görme engelli bireyler: Görme engelliler eğer başka sakatlıkları yoksa
genellikle fiziksel olarak formdadırlar. Fakat hareketleri normal insanlarınki
kadar serbest değildir. Düşme veya sert objelere çarpma korkusu ile hareketler
tutuktur ve yürüme ayak sürme şeklindedir. Ayrıca akut görme kaybının
psikolojik yan etkenleri olabilir. Spor ve fiziksel aktivite, boşlukta orientasyon
duygusunu ve dinamik dengeyi geliştirir. Görme engelli olan kişiler pist ve saha
oyunlarına katılabilirler. Cirit atma ve gülle atma gibi sporlar görme engelliler
tarafından uzun zamandan beri yapılmaktadır. Ayrıca koşu, yüksek atlama, uzun
atlama gibi sporlara da katılabilirler. Görme engelliler, özellikle spor aktivitesi
sırasında saha dışına çıkabilmektedir. Bu durum çağrı sistemleri ile
düzeltilebilmektedir. Görme engeli kişiler yüzebilir ve eğitimleri normal
insanlardan farklı değildir. Görme engelliler için rollball gibi özel sporlar da
geliştirilmiştir.

 Duyma engelli bireyler: Duyma engelliler, normal duymaya sahip tüm
insanların yapabileceği tüm sporları yapabilme kapasitesine sahiptirler. Fakat bu
durum, labirentin sistemi etkilenmiş veya akut sağırlık sonrası postür bozukluğu
ve baş dönmesi olan kişiler için geçerli değildir. Sağır kişiler iyi iletişim
gerektiren sporlara uygun düzenlemeler yapılmadıkça katılamazlar.

Genel olarak engelli kişiler, spor aktivitelerine başlamadan önce doktorları tarafından
kontrol edilirler ve bazı durumlarda form sertifikası gerekebilir. Doktorların bu hastaların
yeteneklerini ve kalp-akciğer fonksiyonlarını değerlendirmesi ve bazı önlemler gerekiyorsa
bunları tavsiye etmesi gerekir. Bazı tıbbi durumlar kişilerin bazı sporları yapmasını engeller.
Örneğin düşük kalp-akciğer kapasitesi, retina dekolmanı veya hernisi olan kişiler şiddetli
egzersizden kaçınmalıdır. İyileşmiş servi kal omurga kırığı olan kişilerin ragbi gibi temas
gereken sporları yapmamaları tavsiye edilir. Hemofilik hastalarda da kesik veya düşme
riskinin olduğu sporlar yasaklanır.

Engelli kişilerin genel olarak spor sırasında özel ihtiyaçları vardır. Bunlar;
uzmanlaşmış antrenör, tıbbi denetim, ulaşılabilir imkânlar ve bilgilendirme hizmetidir.

1.3. Sportif Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Kurum ve Kuruluşlar

Türk sporuna hizmet veren bütün kurum ve kuruluşların ortak amaçları ülkemizde
sporun millî ve uluslararası alanda en üst seviyede olmasını sağlamaktır.

Bu düşünceden hareketle ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri ile
statüleri bakımından ikiye ayırmak gerekir (kamu kurum ve kuruluşları, özel spor
kuruluşları).
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1.3.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları

 Millî Eğitim Bakanlığı

 Okul gençliğinin beden eğitimi ve spor faaliyetleri yoluyla daha sağlıklı
yetiştirilmesi için ilk ve orta dereceli okullarda beden eğitimi derslerinin
okutulmasını sağlar ve müfredat programlarını hazırlar.

 İlk ve orta dereceli okulların ihtiyacı olan beden eğitimi öğretmenlerinin
yetiştirilmesi ve görevlendirilmesinde YÖK ve üniversitelerin beden
eğitimi bölümleri ile koordinasyon ve iş birliği yapar ve okulların ihtiyacı
olan öğretmenleri bu yoldan sağlar.

 İzcilik faaliyetleri ile gençliğin boş zamanlarını en iyi şekilde
değerlendirmesi amacıyla izcilik ve gençlik kampları düzenler.

 Okul içi ve okullar arası spor faaliyetlerini yaygınlaştırmak için çalışır ve
okul gençlerini spora teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenler.

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

 Her yaştaki yurttaşların beden ve akıl yeteneklerini geliştirecek beden
eğitimi ve spor faaliyetlerinin sevk ve idaresini sağlar.

 Gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan spor tesislerini yaptırır.
 Gençliğin okul dışı boş zamanlarını değerlendirmek ve birbirleri ile daha

çok kaynaşmalarını sağlamak için çeşitli gençlik şenlikleri ile
faaliyetlerini organize eder.

 Gençlik ve spor faaliyetleri alanında diğer ülkelerle ve milletlerarası
kuruluşlarla iş birliği yapar.

 Spor faaliyetlerini programlar, düzenler yönetir ve gelişimini sağlar.
 Spor idarecisi, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirir ve

sayılarını artırarak eğitim merkezleri kurar.
 Sporcuların vizeleri ve spor kulüplerinin tescil işlemleri vb.ni yürütür.
 Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli

usul ve esasları tayin ve tespit eder.
 Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve türlü talimatın

uygulanmasını sağlar.
 Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmî merci görevi yapar.
 Başarılı sporcu ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapar,

yapılmasını sağlar ve ödüllendirir.

 Spor federasyonları

 Spor dalıyla ilgili sporcuların eğitimleri, yetiştirilmeleri için gerekli olan
ve ihtiyaç duyulan antrenörlerin yetiştirilmelerini sağlar.

 Hakem kursları düzenler ve yetiştirir.
 Başarılı sporcular ve başarıya aday sporcular için kamplar, gelişim

kampları düzenler.
 Sporcu, antrenör, hakem, spor yöneticileri ve diğer görevliler için eğitici

yayınlar hazırlar.
 Spor dallarına ait uluslararası yarışma talimatlarını tercüme eder.
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 Uluslararası spor yarışmalarına iştirak eder.
 Spor dallarında yurt içi yarışmalar düzenler.
 Gençlik ve spor il müdürlükleri ile koordineli olarak illerdeki spor

faaliyetlerini yürütür bu iş için gerekli spor dalı temsilcilerinin
atamalarını yapar.

 Gençlik ve spor il müdürlükleri

 Spor federasyonları ve kulüplerle iş birliği içerisinde çeşitli yaş
gruplarında ve kategorilerinde amatör spor yarışmaları ile benzeri
organizasyonları düzenler.

 Spor kulüplerinin antrenman yarışma ihtiyaçları için gerekli olan spor
tesislerini hizmete hazırlar.

 Kulüplerle sürekli iş birliği yaparak çeşitli yönlerden ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışır.

 Deplasmanlı ligleri olan spor dalları için gerekli olan organizasyonları
yapar.

 İllerinde bulunan spor yapabilmesi mümkün olan vatandaşların spor
yapabilmesi için özendirici tedbirler alır ve uygulanmasını sağlar.

 Spor Toto Teşkilatı

7258 sayılı Kanunla 1959 yılında kurulmuş ve 1960 yılında faaliyete geçmiştir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluştur. Kurulduğu günden bu güne Türk
sporunun ve yüksek öğrenim gençliğinin sorunlarına mali kaynak sağlayarak bu hizmetlere
önemli oranda katkıda bulunmaktır. Ayrıca belirli oranlarda kulüplere de isim hakkı olarak
ödemeler yaparak gelirlerine katkıda bulunmaktadır.

 Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümleri

Beden eğitimi öğretmenleri ile antrenör ve spor yöneticilerinin yetişmesini
sağlamaktadır. Spor hizmet ve faaliyetlerine bilimsel yoldan yetiştirdiği kişi ve yayınlarla
katılmaktadır.

 Üniversite spor birlikleri

Üniversite gençliğini spor yapmaya özendirici tedbirler alır ve üniversite bünyesinde
ihtiyaca uygun spor tesisleri yapar. Ayrıca üniversiteler arası spor yarışmalarına
bünyesindeki çeşitli okul takımlarının iştirak etmesini sağlar.

 Türk Silahlı Kuvvetleri beden eğitimi bölümleri

Beden eğitimi ve spor faaliyetleri yoluyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan
sağlıklı ve kuvvetli askerlerin yetişmesini temin eder. Amacı askeri, savaşta ve barışta
düşmana karşı yurt savunmasına hazır bulundurmaktır. Bunlara ek olarak Silahlı Kuvvetler
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bünyesinde çeşitli spor dallarında kurulan takımlar, il müdürlükleri bünyesindeki spor
yarışmalarına bazı spor dallarında ise deplasmanlı Türkiye liglerine iştirak etmektedir.

1.3.1. Özel Spor Kuruluşları

Türk sporunun gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hizmet ve faaliyetlerinin en iyi
şekilde sevk ve idaresinde spora ait kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel spor
kuruluşlarının da aynı oranda katkıda bulundukları bir gerçektir. Bu kuruluşların
hizmetlerinde başarılı olabilmeleri için spor teşkilatının bir bütün olarak koordinasyon ve iş
birliği içerisinde çalışması gerekmektedir. Bu kuruluşlar:

 Spor kulüpleri

 Bulundukları yörenin vatandaşlarının arzuları, yörenin iklim şartları, spor
tesislerinin durumu, yörenin nüfus yoğunluğu ile spor alet ve
malzemelerini dikkate alarak hangi spor dallarında faaliyet
göstereceklerini tespit eder.

 Gönüllü insanların bir araya gelerek kurduğu spor kulüpleri hizmetlerini
tamamen üyelerinden sağladıkları aidatlar ve çeşitli organizasyonlardan
elde ettikleri gelirlerle yürütür.

 Spor kulüplerinin kuruluşunda ve bünyesinde her meslekten ve toplumun
her kesiminden insanlar gerek üye gerekse sporcu olarak görev alır.

 Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi

 Milletlerarası Olimpiyat Komitesi’nin statüsüne uygun olarak
yurdumuzda amatör sporu, spor ruhunu ve olimpiyat hareketini
geliştirmek, yaymak, korumak ve kuvvetlendirmek için çalışır.

 Türkiye’nin olimpiyat oyunlarına ve benzeri organizasyonlara katılmasını
sağlar, mümkün olduğu takdirde olimpiyatların ülkemizde tertiplenmesi
için girişimlerde bulunur.

 Olimpiyat ve benzeri oyunlarla ilgili milletlerarası toplantılara katılır.
 Olimpiyatlara katılacak sporcuların spor federasyonları ile iş birliği

içerisinde amatörlüklerini tescil eder.
 Spor federasyonlarının eğitim hizmetlerine çeşitli yollardan katkıda

bulunur.

 Türk Spor Vakfı

 Sporcular, spor yöneticileri ve antrenörlerin mesleki alanda kabiliyet,
arzu ve hedeflerine göre gelişmelerine destek olur.

 Amatör sporcuların amatörlüklerini ihmal etmeyecek şekilde daha verimli
olmalarını sağlamak için gerekli yardımları yapar.

 Spor alanında bilimsel araştırma ve yayın hazırlayarak ve hazırlatarak
spor eğitimi ve biliminin gelişmesine destek olur.

 Sporun her dalında idari ve teknik yöneticilerin yetişmesi için gerekli
olan kurs, seminer ve benzeri organizasyonların düzenlenmesine
yardımcı olur.
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 Basın ve yayın organlarının spor bölümleri

 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 Haber ajansları
 Gazetelerin spor bölümleri
 Spor alanında yayın yapan dergiler ile ülkemizde spor ile ilgili

gelişmelerin ve haberlerin takibini yaparak toplumun bu konuda
bilinçlenmesi ve haberdar olmasını sağlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Sportif etkinliklerin toplum ve bireyler için önemini gösteren bir afiş hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Sportif etkinliklerin toplum ve birey
için önemini araştırınız.

 Kütüphanelerden, yazılı ve görsel
basından, İnternet ortamından
faydalanabilirsiniz.

 Hazırlayacağınız afişin boyutlarını
kararlaştırınız.

 Afişinizin boyutlarını kararlaştırırken
asacağınız yerin fiziksel durumunu
göz önünde bulundurabilirsiniz.

 Afiş hazırlarken kullanacağınız
malzemeleri önceden temin ediniz.

 Afişinizi hazırlarken renkli fon
kartonlarından, el işi kâğıtlarından,
boya kalemlerinden
faydalanabilirsiniz.

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen
gösterebilirsiniz.

 Afişinizi amacına uygun ve dikkat
çekecek bir şekilde hazırlayınız.

 Afişinizle ilgili dikkat çekici bir
slogan geliştiriniz.

 Elde ettiğiniz bilgileri fotoğraflarla
destekleyebilirsiniz.

 Elde ettiğiniz bilgileri özlü sözlerle
destekleyebilirsiniz.

 Afişinizi hazırlayınız.

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen
gösterebilirsiniz.

 Ekonomik olmaya ve artık
materyalleri kullanmaya özen
gösterebilirsiniz.

 Afişinizi herkesin görebileceği
uygun bir yere asabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Hareket sistemi üzerine .............. ................ çok büyük yararları açıktır.

2. İnsanın öz benliğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile
monoton modern hayat ve yaşam kavgasının sıkıcı havasından sıyrılarak kendisini
bulması ve kendi duygularına ortak olacak diğer insanlarla kaynaşarak zevk içinde
sosyal bir kişilik kazanmasına …..………….. denir.

3. ................. .................... çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırıldığı
taktirde bu alışkanlık ileriki yıllarda da sürmektedir.

4. Bireyin …………….. ve fizik kondisyon düzeyine uygun spor türünü seçmek
önemlidir.

5. “Gurup düşüncesi, bireyler arasında ilişkiler ve karşılıklı olarak saygı kavramı gelişir.”
cümlesi sporun ……………. yararlarını ifade eder.

6. ……… ……… yaşından itibaren çocuk, kendi yeteneğini akranlarının performansına
bağlı olarak değerlendirmeye başlar.

7. Yaşlanmanın vücutta meydana getirdiği birçok yıpranma, başta hareket sisteminin
temeli olan ………. ve …….… dokularını etkilemektedir.

8. ……….. olan bir sporcu, başarma konusunda yüksek bir güdüye (motivasyon) ve
başarıda yüksek bir beklentiye sahiptir.

9. ……… sporları, gençlere diğer arkadaşlarıyla nasıl geçineceklerini öğretir.

10. Spor, engelliyi bedensel güç sarf ettirdiği için tıbbi açıdan ……………… eder.

11. Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri ile statüleri bakımından
gruplandırıldığında Millî Eğitim Bakanlığı, .............. ....................... ve kuruluşları
sınıfına dâhildir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak sportif etkinlikleri takip edebileceksiniz.

 Bireysel spor çeşitlerini ve oyun kurallarının nasıl uygulandığını araştırınız.

 Takım sporlarında kullanılan malzemeleri ve oyun kurallarını araştırınız.

2. SPORTİF ETKİNLİK ÇEŞİTLERİ

Uzmanlar, yaşamın her döneminde düzenli fiziksel aktivitenin yapılmasının önemli
olduğunu, düzenli egzersiz yapan bir kişinin daha kaliteli bir yaşamı tek başına 10–20 yıl
daha sürdürebildiğini belirtmektedirler. Burada en önemli konu kişinin bireysel özelliklerine
uygun ve hoşuna giden, zevkle vakit geçirmesini sağlayacak aktivitenin belirlenmesidir.

2.1. Bireysel Sporlar

2.1.1. Golf

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf; teknik yoğunlaşma,
pratik düşünce ve görgünün diğer spor dallarında zor rastlanan bir bileşimidir. Diğer birçok
sporun aksine golf oyunu, herhangi bir hakemin veya yetkilinin gözetiminde olmadan
oynanır ve karşılıklı güven esasına dayanır. Tüm oyuncular, sahada disiplinli ve sportmence
davranmalı ve diğer oyuncuların haklarına saygılı olmalıdır. Bu özelliği ile golfün bütün spor
dalları arasında farklı bir yeri vardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

AMAÇ
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Resim 2.1: Zevk alınan bir aktivite olan golf

Golf iki, üç ya da dört kişilik gruplar oluşturularak oynanan bir oyundur. Dokuz
delikli olan akademi sahasında yeni başlayanlar ve orta dereceli oyuncular, uzun ve kısa
vuruş çalışmalarıyla deneyim kazanırken esas oyun alanı on sekiz delikli olan “şampiyona
sahası”dır.

Golf oyununda amaç, her deliği vuruş sayısında veya altında tamamlamadır. Ancak bu
yalnızca profesyonel golf oyunları için geçerlidir. Amatör golfçüler arasında sahanın standart
larına ilaveten erkeklerde vuruş sayısı 28 veya altı, bayanlarda ise 36 vuruş sayısı veya altını
tamamlayabilenlere "handikap" sertifikası verilebilmektedir.

Resim 2.2: Doğa ile iç içe olunan bir spor dalı golf

Golfün her spor dalında olduğu gibi birtakım kendine özgü kuraları vardır. Kişi ortağı
dışında kimseye tavsiyede bulunamaz, ortağı dışında kimseye danışmaz. Oyun esnasında
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mesafe ölçmeye yarayan yardımcı malzemeler kullanılamaz. Oyun gereksiz olarak
geciktirilemez. Golf tesisinin giyim kuşam ile ilgili yerel kurallarına saygılı olmak gerekir.
Golf ayakkabılarının altındaki çiviler (spikes) ile ilgili bir kısıtlama olup olmadığını
öğrenmek ve talimatlara uymak gerekir. Kişinin heyecanını kontrol altında tutması ve hiçbir
zaman kızgınlıkla sopaları fırlatmaması veya sahaya zarar vermemesi gerekir.

2.1.2. Tırmanma

Tırmanma, genelde tehlikeli ve herkesin yapamayacağı bir açık hava sporu olarak
bilinse de bilinçli bir şekilde yapıldığında güvenli ve çok zevkli bir spordur. Kişi tırmanırken
hep bir sonraki hedefini belirler. Tırmandıkça geride bıraktığı basamaklara bakıp daha da
yukarı tırmanmak ister. İşte tırmanmanın büyüsü de buradadır.

Kişinin kendine uygun tırmanış şeklini tespit etmesi ilk yapılacak iştir. Dağ
tırmanışları, son zamanlarda popülaritesini gittikçe artıran bir spor hâline gelmiştir. Bu
sporla ilgilenenlerden bazıları için tırmanmak zaman içinde saplantı hâlini almıştır. Diğerleri
için ise tırmanma onları günlük hayatın monotonluğundan alıp uzaklara götüren bir meydan
okuma, vücudu çalıştırırken zihni dinlendiren bir etkinliktir. Doğada yapılan gerçek kaya
tırmanışı ile yapay duvar tırmanıcılıklarının sporcuya olan fiziksel katkıları dünyadaki tüm
spor otoriteleri tarafından kabul edilmiştir. Yapay tırmanış duvarında kanat, omuz, ön kol
kasları, arka kol kasları, ön kol, parmaklar, karın, sırt kaslarının sürekli ve aktif kullanımı
nedeniyle her türden sporcunun vazgeçilmez antrenman çeşitlerinden birisi olmuştur.

Yapay duvar antrenmanları bulmaca esasına dayanır. Burada önemli olan, tırmanış ve
antrenman yapan bir kişinin duvar üzerindeki farklı rotaları farklı şekillerde tırmanmaya
çalışmasıdır. Her seferinde bir sonraki hedef, daha zor olanı çıkmaya çalışmaktır. Bunun
temelinde en tepeye en kısa sürede değil, en zor rotadan ulaşma mantığı vardır. Periyodik
dönemlerde duvarın rotaları değiştirileceğinden asla monotonluk yaşanmayacaktır.

Resim 2.3: Sporcuya fiziksel katkıları otoriteler tarafından kabul edilen tırmanma
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2.1.3. Bisiklet

Bisiklet sporu, iki tekerlekli bisikletin gelişmesi sonucunda ortaya çıkmış bir spor
dalıdır. Eğlence, ulaşım ve yarışma amacıyla bisiklet sürmenin giderek yaygınlaşması,
bisiklet sporunu daha da geliştirmiştir. Ama bu yaygınlaşmada bisikletin yeni gelişmelerle
daha rahat ve kolay kullanılır bir araç hâline gelmesinin de etkisi olmuştur.

Bisiklet kısa yolculuklarda kullanışlı ve ekonomik bir araçtır. Bisikletle yapılan
günlük geziler ve tatil turları da çok eğlencelidir. Birçok ülkede turlarla ilgili bilgi sağlayan
ve toplu bisiklet gezileri düzenleyen bisiklet kulüpleri vardır.

Bisikletle yola çıkılmadan önce bisikletin kullanıma uygun durumda olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Güvenli ve keyifli bir sürüş için her zaman bisikletin temiz tutulması,
işleyen bölümlerinin yağlanması, gerekli ayarların yapılması, lastiklerin iyice şişirilmesi ve
hepsinden de önemlisi frenlerinin denetlenmesi gerekir.

Bisiklet sporunun yüz yılı aşan bir geçmişi vardır. Bu spor, özellikle Avrupa
ülkelerinde çok sevilmekle birlikte başka ülkelerde de ilgi sürekli artmaktadır. Dünyanın pek
çok yerinde amatör ve profesyonel bisikletçiler için çeşitli yarışlar yapılır. Bisiklet yarışları,
yol yarışları, pist yarışları, bisikletli koşu yarışları, dağ bisikleti yarışları ve BMX yarışları
olarak düzenlenir. Bisiklet yarışları Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet
Birliği (UCI) Yönetmelikleri ile düzenlenir.

 Güvenli ve keyifli bir sürüş için yapılması gerekenler

 Bisiklet sağlıklı çalışmalıdır.
 Frenler denetlenmiş olmalıdır.
 Trafik kurallarına uyulmalıdır.
 Bisiklet kullanırken dikkat, trafik ve çevre koşulları üzerinde

yoğunlaştırılmalıdır.
 Yoğun trafikli caddeler yerine alternatif sokaklar kullanılmalıdır.
 Kırmızı ışıkta durulmalıdır.
 Her an dikkatli olunmalı, taşıtların ve yayaların bisikleti görmediği

düşünülerek hareket edilmelidir.
 Arkasından gidilmekte olunan araçlar ile arada ani frenlemelere karşı üç

metreden az olmamak üzere mesafe bırakılmalıdır.
 Trafikteki güvenlik için bisiklet zili kullanılmalı veya "Dikkat lütfen!"

diye bağırılarak tehlike durumunda yaya ve taşıt sürücüleri uyarılmalıdır.
 Bisiklet yolu kullanılmalı, yoksa yolun daima sağından gidilmelidir.
 Gündüz ve gece görünür olmak için tedbirler alınmalıdır.
 Diğer araçların gece sürüşünde fark edebilmesi için yansıtıcı giysiler

giyilmesi, far ve stop lambasının olması ve lastikler veya tekerlekler
üzerinde yansıtıcı malzemenin bulunması gerekmektedir.

 Kask takılmalı, eldiven giyilmeli; aniden açılabilecek taşıt kapılarına,
dikine aralıklı kanalizasyon logar ızgaralarına, kumlu, çakıllı ve ıslak
zeminlere güvenlik için dikkat edilmelidir.
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2.1.4. Yürüyüş

Yürüyüşün egzersiz olarak seçilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Birincisi hemen
herkes tarafından kolaylıkla yapılabilmesidir. Yürüyüş, özel bir hüner ve pratik
gerektirmediği gibi rahat bir ayakkabının dışında hiçbir özel ekipman da gerektirmez.

Tempolu ve düzenli bir yürüyüş, kalça ve bacak kasları ile birlikte kol kaslarını da
çalıştırıp güçlendirir. Yürüyüş yapmak için önceden büyük planlar yapmaya gerek yoktur.
Yürüyüş yapmanın yararları şunlardır:

 Kolay, sade ve güvenilir bir egzersizdir.

 Düşük maliyetlidir.

 Kilo kontrolü için ideal bir egzersizdir.

 Kas yapısını geliştirir.

 Stres atmaya yardımcı olur.

Dağlarda yapılan yürüyüş ve tırmanışlar; patikada, patikası olmayan arazide, kayalık
arazide, alpin çayırlarında yapılmaktadır. Her bölgenin kendine özgü koşulları ve bu
koşullara bağlı olarak yürüyüş yöntemleri vardır. Yürüyüşler yalnız olabildiği gibi toplu
olarak da yapılmaktadır. İdeal bir tırmanış topluluğu üç kişiden oluşmaktadır. Bu sayı
rotanın durumuna bağlı olarak artabilir.

Resim 2.4: Farklı doğa koşullarında yapılan yürüyüşler

Topluluklar seçilirken topluluk üyelerinin birbirlerini tanımaları, kondisyon durumları,
fiziksel özellikleri ve yaş durumları birbirlerine yakın olmalıdır. Her toplulukta; bir topluluk
başı (önder) ve bir topluluk sonu (artçı) vardır. Yürüyüş hızı sporcuların kondisyonuna göre
ayarlanır. En yavaş yürüyen kişi önderin arkasında yer alır. Önder yürüyüş hızını bu
sporcuya göre ayarlar.
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2.1.5. Tenis

Tenis, raketle iki kişi ya da iki kişilik iki takım arasında oynanan bir spordur.
Oyuncular, raketleri ile içi boş lastik topu ağ (net) üzerinden rakibinin sahasına (kort) atmaya
çalışırlar. İngiltere'den 1800’lerde köken alan oyun, öncelikle İngilizce konuşulan ülkelerde
yayılmıştır. Tenis, bugün bir olimpiyat sporu olup her seviyeden, her yaştan ve her ülkeden
oyuncusu bulunmaktadır.

Tenis, dikdörtgen düz bir yüzey üzerinde genellikle betonda, balçıkta veya çimin
üzerinde oynanır. Kortların yüzeyinde kullanılan malzemeye bağlı olarak her topun yüzeye
sekmesindeki hızı farklıdır. Bu da iki kişilik oyunlarda oyunun seviyesini etkileyebilir. En
bilinen kort türleri; balçık, çim ve sert korttur.

Tenis, henüz öğrenmekte olanlar için zorlayıcı bir spor olabilir. Düzenli olarak pratik
yapıp kararlı davranıldığında tenis oynamak kişiye zevk verecek ve daha sağlıklı, daha güçlü
bir beden kazandıracaktır. Tenis oynarken dikkat edilmesi gereken hususlar:

 Tenis oynamaya başlamadan önce kasların ve eklemlerin iyice ısındığından
emin olmak gerekir.

 Oyundan önce, oyun sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su içilmelidir.

 Özellikle sıcak veya nemli havalarda ya da bir saatten fazla tenis oynandığında
su içmek ihmal edilmemelidir.

 Sakatlanma ya da göğüste bir ağrı hissedildiğinde hemen oyuna son verilmeli ve
doktora başvurulmalıdır.

 Kişi kapasitesini zorlamamalı, akrobatik hareketler yapmamalıdır.

Resim 2.5: Tekerlekli Sandalye Tenis Millî
Takımı Dünya Şampiyonası

2.1.6. Okçuluk

Okçuluk, kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan ve oku bir yay aracılığıyla
hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalıdır.
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İnsanlığın varoluşuyla eş zamanlı olarak ok ve yay insanla birlikte gelişmiştir.
Türklerin ata sporu olan okçuluk, yüzyıllar boyunca bu geleneksel özelliğini muhafaza etmiş,
tarihimiz içinde özel bir yere sahip olmuştur. Ok ve yay insanın silahı, arkadaşı, sırdaşı ve
güvencesi olmuş, her uygarlık ok ve yayı biraz daha geliştirmiş, günümüze kadar getirmiştir.
Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları'nda olimpik programa alınmış ve 1972'den beri de
aralıksız olarak programlarda yer almaktadır.

Güç, koordinasyon ve sabır iyi bir okçuda bulunması gereken üç ana özelliktir. Her
sporcudan beklenen çalışkanlık ve hırs da bunlara eklenince iyi bir okçuluk sporcusu
tanımlanmış olur. 12–14 yaşları okçuluğa başlamanın en uygun dönemidir. İyi bir ok atıcısı
olmak için de 1–5 ya da 2 yıl gerekir. Başlangıç döneminden gençlere (16–18 yaş) geçtikten
sonra 18 yaş üstü yani büyükler klasmanına ulaşılır ki bu da 4–6 yıl gibi bir zamanı kapsar.
Günde 3–4 saat, haftada en az 5 gün antrenman gerekir. Okçuluk sporu oldukça dikkat
gerektiren, dikkat edilmez ise olumsuz sonuçlar meydana getiren bir spordur.

Resim 2.6: 12–14 yaşları okçuluğa başlamanın en uygun dönemi

Okçuluğa yeni başlayan kişiler şu noktalara dikkat etmelidirler:

 Hiçbir zaman yay boş olarak bırakılmamalıdır. Yay boş olarak gerilip
bırakıldığında ortaya çıkan enerji yaya ve kişiye ciddi zarar verebilir.

 Yayı aşırı sıcak ve neme maruz bırakmamak gerekir. Bu durum, kapalı bir
araçta ve güneşli bir günde limplerin hasar görmesine neden olur. Uzun süre
sıcak veya nemli ortamda depolama da yaya hasar verir.

 Her kullanımdan önce yay dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Kiriş, limp
ve yükselticileri (riser) kontrol edilmeli, hasarlı kirişler antrenöre bildirilerek
değiştirilmelidir.

 Hedef arkasına gerili ağın sağlamlığından emin olunmalıdır (Yanlışlıkla kaçan
bir okun başka hasar vermemesi için ağın sağlam olması gerekir.).

 Hedeften emin olunmalı, hedefin arakasında kişi, bina, yol, araç vb. objelerin
olmamasına özen gösterilmelidir.

 Hedefin düşük ışık konumunda olmasına dikkat edilmelidir.
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 Her zaman güvende olunmalı, hiçbir zaman ok havaya doğru atılmamalıdır.

 Çocuklar mutlaka yetişkinlerin gözetiminde eğitilmeli ve atış yapmalıdır.

2.1.7. Yüzme

Yazın olduğu kadar kışın da zevkle yapılan bir spordur. Yüzme, tüm vücudu hareket
ettiren bir spor olduğu için sinir sistemindeki etkiler, duyu organlarının devreye girmesiyle
gerçekleşmektedir. Duyu organları ve sinir sistemi bir bütünlük içerisinde çalışmaktadır. Su
içerisinde yapılan her aktivitenin sinir sistemi ve duyu organlarının iç içe çalışmasındaki yeri
ve önemi şu şekilde açıklanabilir: Su içerisinde yapılan her çalışmada ayrı bir rehavet ve
sinir sisteminin rahatladığı görülür. Yıkanırken olan rahatlama duygusu veya yüzerken
egzersiz sonrası canlılık sinir sisteminin dinlenmesi sonucu ortaya çıkan unsurlardır. Yüzme
ortamının iyi olması ve eğitmenin kalitesi ve ortamdaki mutluluk sinir sisteminin
dinlenmesine yardımcı olan diğer unsurlardır.

Resim 2.7: Yüzme büyük küçük herkesin yapabileceği eşi bulunmaz bir egzersiz

Yüzmeyi spor olarak yapmak için çok iyi bir yüzücü olmak gibi bir şart yoktur. Bu
nedenle birey istediği gibi galip gelinmesi gereken bir rakip endişesi duymadan yüzebilir.
Düzenli yapılan egzersiz kilo kontrolünün, sağlıklı kalbin ve zindeliğin yapı taşlarından
biridir. Çocuklukta kazanılan her yararlı alışkanlık gibi düzenli egzersiz alışkanlığı da
sonraki yıllarda beraberinde birçok yarar getirir. Yüzme, çocuklukta kazanılıp ilerleyen
yaşlarda vazgeçilemeyen, eğlenirken formda kalmayı sağlayacak bir alışkanlıktır. Yüzmenin
faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 Dayanıklılık ve esnekliği geliştirir.

 Adaleleri geliştirir ve denge sağlar (Birçok profesyonel ve amatör sporcu su
egzersizleri yapar.).

 Kalbi güçlendirir.

 Fiziksel görünümü değiştirir.

 Dolaşımı düzenler, varis gibi hastalıklarda faydalıdır.

 Kilo kontrolünü sağlar.
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 Stres ve gerilimi azaltır.

 Eklem iltihabı gibi hastalıklarda eklemleri ve bağları daha az zorladığından
önerilen egzersiz tipidir.

 Haftada üç gün yüzme önerilir. Bir saat yüzme ortalama 500 kalori harcatır.
Canlılık verir.

 Kas güçsüzlüklerini tedavi eder.

 Şişmanlarda, hamilelerde ve hareketsiz kişilerde özellikle yararlıdır. Çünkü
suda yapılacak egzersizler eklemleri ve bağları daha az zorlamaktadır (Suda
vücut ağırlığı karadakinden on kat azdır.).

 Suda yapılan rehabilitasyonun fizik tedavinin etkin bir formu olduğu
kanıtlanmıştır.

Egzersiz amaçlı yüzme için fiziksel birtakım rahatsızlıklar varsa öncelikle doktora
danışılmalıdır. Yüzme kişiyi rahatlatmalı, enerjisiz bırakmamalıdır. Kapalı bir havuzda
yüzülmüyorsa güneş koruyucuları kullanılmalıdır. Tok karnına yüzülmemesi gerekirken çok
açken yüzmek de doğru değildir.

2.1.8. Atletizm

Temel hareket formlarından; yürüme, koşma, atma ve atlama dallarından oluşan bir
spordur. Bu hareketler, dolaşım ve sinir sisteminin elverişli gelişmesi ile motorik
özelliklerden kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik ve beceri gücünün geliştirilmesine ve
daha mükemmel hâle getirilmesine yardımcı olmaktadır.

Resim 2.8: Atletizm, genellikle açık alanlarda uygulanan bir spor dalı

Atletizmde uygulanan hareketlerin doğru öğrenilmesi temel formların tespitinde ve
hareketsel becerilerin dışarıya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Böylece organizmanın
koordinasyon gücünü geliştirerek özellikle motorik özelliklerin daha mükemmel hâle
getirilmesi ile pratik hayattaki hareketlerin daha ekonomik ve amaca uygun yapılması da
sağlanmaktadır. Atletizme başlama yaşı olarak çeşitli görüşler olmasına rağmen genelde
ortak kanı 8–10 yaşlarıdır. Atletizm, insanın tüm güç ve yeteneğinin neredeyse tümüyle
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kullanılmasını gerektirir. Atletler, birbiriyle yarışırken aynı zamanda kendi güç ve
yeteneklerinin sınırlarını tanır, bunları geliştirmeye çalışırlar.

Pist ve alan atletizmi; koşu, yürüyüş ve alan (atlama ve atma) yarışları olmak üzere üç
ana dala ayrılır.

2.1.9. Trekking (Doğada Yürüyüş)

Trekking (doğada yürüyüş), önceden belirlenmiş birtakım zor koşullarda, belirli
engelleri aşarak belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan doğa yürüyüşüne verilen genel
isimdir.

Trekking (doğada yürüyüş), sadece bir miktar efor ve biraz da kararlılık gerektiren
oldukça ucuz ve arzu eden herkesin rahatlıkla katılabileceği bir aktivitedir. Şehrin
karmaşasından ve gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenler için doğada ve her
koşulda yapılabilir.

Resim 2.9: Türkiye, trekking (doğada yürüyüş) için keşfedilmeyi bekleyen doğal bir hazine

Türkiye, sürprizlerle dolu doğa örtüsüyle trekking (doğada yürüyüş) yapmak için çok
elverişlidir. Dağları, platoları, vadileri, ormanları ve ırmaklarıyla Türkiye, adım adım
keşfedilmeyi bekleyen doğal bir hazinedir.

 Trekking (doğada yürüyüş) için gerekli malzemeler

 Kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetler
 Yürüyüş ayakkabısı
 Yiyecek/içecek
 Sırt çantası
 Yağmurluk
 İlk yardım çantası
 Çakı
 El feneri
 Koruyucu krem
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2.1.10. Squash

Squash, her yaşta yapılabilecek bir spordur. Öğrenilmesi kolay bir oyundur ve farklı
beceri seviyelerine uygun çeşitleri mevcuttur. İlgililerine hayat boyu spor yapmak imkânı
tanıyan squash, farklı kabiliyetleri olanlar için de idealdir. Boş vakitlerde keyif almak için
tek başına oynanabilindiği gibi herhangi bir rakiple de oynamak mümkündür. Squash
oynamanın bir diğer avantajı da hava koşullarından bağımsız olmasıdır. Kapalı bir mekânda
oynanan squash, kış aylarında rahatlıkla oynanabilir. Squash oynayan insanlar formlarını
korur, iyi görünür ve kendilerini iyi hissederek hayatlarını daha sağlıklı ve daha dolu bir
şekilde sürdürürler.

Resim 2.10: Squash, her yaşta yapılabilecek bir spor

Oyun alanı, kapısı arka duvarın ortasında bulunan kapalı, dikdörtgen bir odadır. Oyun
esnasında dört duvara ek olarak odanın tavanı da kullanılmaktadır.

Squash oyunundaki seviye, hangi topun kullanılacağını da belirleyecek faktördür.
Squash topunun hızı ve zıplama derecesi topun üzerindeki noktanın rengiyle ifade
edilmektedir. Çocuklar, squasha tenis topuyla aynı boyutta olan köpük bir topla başlayıp
sonraları standart squash topundan biraz daha büyük olan lastik topa geçebilirler.

Squash oynarken rahat ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Sakatlanma ve incinme
riskini en aza indirmek için squasha başlamadan önce 10–15 dakika ısınma hareketlerinin
yapılması gerekir. Oyun öncesi ısınma ne kadar önemliyse oyun sonrası vücudun soğuması
ve esnetilip rahatlatılması da o kadar önemlidir. Oyun sırasında koruma amaçlı gözlük
kullanılması tavsiye edilmektedir.

2.1.11. Orientring

Orientring (koşarak yürüyerek hedef bulma), her türlü arazide yapılabilen,
katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda ziyaret etmeye
çalıştığı bir doğa sporudur. Kısaca bedensel ve zihinsel çalışmanın birlikte ifadesi olan
orientring sadece düz bir koşu değil, aynı zamanda kontrol noktaları aranırken zamanın nasıl
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geçtiği anlaşılamayan bir oyundur. Bir doğa sporu olarak yediden yetmişe her kesime hitap
eden orientring, bütün ailenin birlikte yapabileceği bir aile sporudur.

Orientringi benzerlerinden ayıran en önemli unsur, koşarken takip edilecek bir liderin
veya işaretlenmiş bir parkurun olmamasıdır. Bulunulan yerden gidilecek yere ulaşmak için
her sporcuya göre değişen sonsuz sayıda farklı seçenek bulunmaktadır. Sporcuların hem
kendi özelliklerini hem diğer sporcuları hem de içinde bulundukları arazinin özelliklerini
dikkate alarak en doğru kararı en kısa süre içinde vermeleri, bir başka ifade ile atletik
kapasitelerine ek olarak mutlaka zihin yeteneklerini kullanmaları gerekmektedir.
Orientringin bu özelliği, yarışmacılar arasındaki fiziksel özellik farkını ortadan kaldırmakta,
yarışmanın başında neredeyse tüm sporcuları eşit hâle getirmektedir. Orientring “koşarak
satranç oynanan spor” olarak da anılır.

Resim 2.11: Orientring, bir yön bulma oyunu

2.1.12. Binicilik

At terbiyesi, engel atlama, kros gibi ana bölümlerden oluşan bayan ve erkek
sporcuların bir arada yarıştığı “Olimpik Atlı Spor Dalı”dır. Binicilik sporunun tarihi, insanın
atı ehilleştirerek binmeye başladığı ilk çağlara dayanır. Dört bin yıllık geçmişiyle en eski
spor dallarından biri olarak kabul edilir.

Binicilik; binicinin güvenliğini, binicinin atı denetimini ve atın rahatlığını dikkate alan
bir anlayışa dayanır. Atın sırtında duruş çok önemlidir ve biniciliğin temelini oluşturur.
Binicinin eyerin üstünde başı ve vücudu dik biçimde oturması gerekir. Eyerin en derin
kısmına yerleşmek önemlidir.

Çocukların ata binmeyi öğrenmelerinin en iyi yolu, genellikle boylarına uygun, yere
sağlam basan midillilere binmektir.

Binicilik, tüm kasları çalıştıran bir spordur. Özellikle çocuklarda kas ve kemik
yapısının şekillenmesinde yarar sağlar. Üzengi üzerinde ritmik olarak gerçekleşen iniş
kalkışlar terlemeyi hızlandırır. Bu da kilo vermede etkili bir yoldur. Bu sporu doğru
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yapabilmenin en önemli unsurlarından biri duruştur. Sırtı dik tutmak zorunda olmak duruş
bozukluklarının da düzeltilmesinde önemli bir katkı sağlar. At binmenin belki de en büyük
faydası ruhen dinlendiriyor olmasıdır. Tüm konsantrasyonu atın yönlendirilmesi için
kullanıyor olmak ve diğer düşüncelerden uzaklaşmak kişilere bir terapi etkisi yaratmaktadır.

Atların gücünden yararlanma arayışları hâlâ devam etmektedir. Fiziksel ve zihinsel
engellilere yönelik at yardımı ile terapi de bunun örneklerindendir. “Hippotherapy” olarak
gelişimini devam ettirmekte olan bu terapi şekli başta Amerika olmak üzere birçok ülkede
yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları memnuniyet vericidir.

Bu tedavi şeklinde binicilik becerileri öğretilmemekte, buna karşı sinirsel
fonksiyonları ve duyumsal girdileri (sensory input) geliştirici eğitim programı
uygulanmaktadır. Bu program daha sonra geniş kapsamlı olarak günlük aktiviteleri
etkileyecek şekilde uygulanmaktadır. Hippoterapinin en belirgin amaçları;

 Kas perdesini normalize etmek,

 Denge reaksiyonlarını geliştirmek,

 Baş ve gövde kontrolünü sağlamak,

 Koordinasyon, sosyal yaşam, arkadaşlık ve paylaşımdır.

Atın hekimlerce bir tedavi aracı olarak kullanılması sebebi ile de hippoterapi tıpta
yardımcı tedavi şekli olarak kabul edilmiştir. Amerikan eyalet kanunlarında da hippoterapi
bu şekilde yer alarak yasal bir düzenleme ile bir standart oluşturulmuştur. Biniciliğin tavsiye
edildiği özür grupları şunlardır:

 Cerebral palsy - öğrenme güçlüğü

 Otizm - spina bifida

 Zihinsel engelliler - işitme engelliler

 Down sendromu - görme engelliler

 Muscular dystropy - ruhsal bozukluklar

 Multiple sclerosis paraplegics

 Cardiovascular accident / stroke

At üzerine çıktıklarında bu insanlar, özürlerinin sınırlarını terk etmekte ve özgür
olmaktadırlar. Onlar kontrolde oldukları fikrinden hoşlanmamaktadırlar. Bu özgürlük,
engelli hayatlarındaki mucizeler için bir katalizör görevi görmektedir.

Doğal hareket kabiliyetinden yoksun tekerlekli sandalyeye bağımlı çocuklarda
biniciliğin faydası kaçınılmazdır. Atın hareketi kullanılmayan kasları harekete geçirerek kas
perdelerini yapılandırır, vücuttaki koordinasyon ve dengeyi geliştirir. Öğrenme güçlüğü olan
bireylerde kendine güven duygusunun kazanılmasını sağlar. Bu hastalar, hayatlarında belki
de ilk kez kendi başlarına bir şey başarmanın sonucu ile kendine olan güvenleri artar.
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Programlara katılan fiziksel engelli (özellikle tekerlekli sandalyeye bağımlı)
çocukların hepsinin aynı cümleyi kullandıkları gözlemlenmiştir: “At üzerindeyken sanki
yürüyen bir çift bacağım olduğunu hissediyorum. ”

Biniciliğin duygusal gelişimi arttıran birçok yararı vardır. Gelişimsel binicilik terapisi,
hastanın dikkatini kendisinden uzaklaştırıp ata yoğunlaştırmasını sağlar. Böylece hastanın
günlük olaylarda kazandığı deneyim, utanç, endişe, izolasyon ve dışlanma gibi duygularını
ortadan kaldırır. Hastanın birçok terapötik aktivitelerde başarı göstermesine olanak sağlar.
Başarabilme duygusu, kendine daha fazla güven duymasına neden olur. Hastaların genelinde
tecrübeyle kanıtlanmıştır ki hastalar bir terapi seansında yaşayan, nefes alan, bir partnerle
iletişim kurabildikleri için artan bir heyecan ve motivasyon kazanırlar. Duygusal
bozuklukları olan çocuklarda yeni durumların verdiği endişe ve korkuya sıklıkla
rastlanmaktadır. Terapinin bir yönü de bu tarz çocuklara bunun üstesinden gelebilme becerisi
sağlar. Bu ve birçok başka nedenlerden dolayı araştırmalar göstermiştir ki terapötik binicilik
teknikleri, hastaların duygusal becerilerini geliştirmede son derecede başarılıdır.

2.1.13. Kayak

Fiber ya da plastik maddelerden yapılmış olan kayaklarla kar üzerinde çeşitli yönlere
kaymaya dayanan spor dalıdır. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan kayak,
insanoğlunun doğa ile yapmış olduğu yaşam savaşı sonucu ortaya çıkmıştır. Tarih öncesi
çağlarda insanların kışın karda batmamak amacıyla ayaklarına bağlamış oldukları çeşitli
şekillerdeki ağaç parçaları, kayağın en ilkel şeklini temsil etmektedir.

Kayak çok eğlenceli, sağlıklı ve her yaşta öğrenilebilecek doğa sporlarından biridir.
Öğrenimi kolay bir spordur. Çünkü 5 ile 20 gün arası değişen süreyle bir kayak
eğitimcisinden günde 1 - 2 saat ders alan herkes artık bir kayakçıdır. İyi bir kayakçı olmak
için 1 - 2 sezon, usta bir kayakçı olmak için de 3 - 4 sezon kayak yapmak gereklidir.
Çocuklarda kayak sporuna oyun ve taklit şeklinde 4 - 5 yaşında başlanabilir.

En eğlenceli ve sağlıklı sporlardan biridir. Kayak yaparken tabiatla baş başa olmak ve
temiz havayı solumak, bol güneşten faydalanmak kayağı daha da zevkli hâle getirmektedir.
Ayrıca kayak eğitimi alındıktan sonra kimseye ihtiyaç duyulmadan yapılabilecek bir spordur.

Ülkemizde kayak sporunun geliştirilmesi için kayak yapılan illerde her yıl sömestr
tatillerinde gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından 7–15 yaş gruplarını kapsayan kurslar
düzenlenmektedir.
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Resim 2.12: Kayak sporu

2.1.14. Jimnastik

Jimnastik, bedenin fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket
etme sanatıdır. Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü,
idman ve kültürfizik hareketleri jimnastiğin kapsamına girer. Bu disiplin erkeklerde yer
alıştırmaları, barparalel, barfiks, halka ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları, türdeş
olmayan çubuklar, barfiks, denge kalası alıştırmalarını içerir.

Jimnastik, sağlığı korumak ve güzel bir vücuda sahip olmak için alınacak tedbirler
arasında önemli bir rol oynar. Kasların gelişmesini, akciğerlerin bol oksijen almasını, kanın
iyi dolaşmasını sağlayan beden hareketleri herhangi bir hastalık, teşekkül bozukluğu ve
rahatsızlık söz konusu olmadıkça her yaş için gereklidir. Çok küçük yaşlardan itibaren günde
en az 10 dakika jimnastik yapılmalı ve bu alışkanlık ileri yaşlarda da devam ettirilmelidir.

Doktorlar ve fizloyoglar, iyi yapıldığı takdirde jimnastiğin çok yararlı etkileri
olduğunu kabul etmektedir. Psikologlar ise bedenle ruh sağlığı arasında kesin bir bağlantı
olması sebebi ile jimnastiğin yararlarına vurgu yapmaktadır.

İyileştirme ve öğrenme amaçları güden tıbbi jimnastik ve eğitim jimnastiğiyse insanın
fiziksel ve ahlaki yetilerini eğitmek, fiziksel ve ruhsal verimini artırmak amacıyla beden
çalışmalarından yararlanan fiziksel eğitim, jimnastikten ayrı bir daldır.

2.2. Takım Sporları

Takım sporları, herhangi bir oyun alanında birden fazla oyuncunun katılımıyla oyun
kurallarına uygun olarak temel teknik beceri ve taktiklerden oluşan ve takım ruhunun
sergilendiği oyunlardır.
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2.2.1. Futbol

Belirlenmiş alan üzerinde on bir kişilik iki takımın birbirinin kalelerine gol atmalarını
hedefleyen ve daha çok ayakla paslaşmaya dayalı süratli bir spor dalıdır. Futbol, başta
ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel ve turistik boyutu ile dünya ülkeleri arasında önemli
bir rekabet unsurudur. Turizm sektöründe eğlence departmanında konukların zevkle
uygulayabildiği ve izleyebildiği takım sporlarından biridir. Futbolun bireye olan yararları şu
şekilde sıralanabilir:

 Aerobik egzersize olanak verir: Futbol maçı sırasında çocuklar sürekli saha
içerisinde koşarlar. Araştırmalar bu egzersizin fiziksel ve psikolojik pek çok
faydası olduğunu göstermiştir. Düzenli olarak futbol oynayan çocuklar, yaşam
biçimlerine düzenli egzersiz yapma alışkanlığını katarlar. Ayrıca fiziksel
egzersiz, obeziteyi en etkili önleme yöntemidir.

 İş birliğini teşvik eder: Gerek savunmada gerekse hücumda başarı için
paslaşma esas olduğundan oyuncuların birbiri ile iyi bir iletişim içerisinde
olması ve takım üyelerinin saha içerisindeki yerini sürekli kollaması gerekir.

 Kapsayıcı bir spor dalıdır: Köy, kent, zengin ya da yoksul farkı gözetmeksizin
her kesimde sevilen ve katılımcı bulan bir spor dalıdır. Bazı spor kulüplerinde
küçük yaşlarda kız ve erkek çocukları aynı takım içerisinde futbol
oynayabilirler. Her yaştan ve farklı kabiliyet düzeyine sahip çocuk bu oyundan
zevk alabilir.

 Gerçek bir takım sporudur: Futbolda dikkatleri bireysel olarak üzerinde
toplayan oyuncu sadece kalecidir. Dolayısıyla futbol bireysel yetenek ve gücün
ön plana çıktığı spor dallarına kıyasla çocuklar açısından daha az baskı yaratıcı
bir spor dalı olabilir. Bu nedenle futbol, özellikle üstün atletik yeteneklere sahip
olmayan ancak takım sporlarına katılmaktan zevk alan çocuklar için oldukça
uygun bir spor dalıdır.

 Sosyal beceriler kazandırır: Grup katılımı çok önemli olduğundan futbol
oynamak çocuklara sportmenliği öğretir. Sorumlu bir yetişkinin gözetimindeki
bir futbol takımında oynamak çocuklara kazanma ve kaybetmeyi, grup kararı
verebilmeyi ve çok farklı ortamlardan gelen farklı kişilik özelliklerine sahip
kişilerle birlikte yaşamayı öğretir.

 Uluslararası bir spor dalıdır: Çocukları tüm dünyada yaşanan futbol
heyecanını paylaşmaya teşvik etmek başka ülkeleri tanımalarına ve kendi
ülkesini dünyanın çok sayıda ve farklı ülkeler topluluğunun bir parçası olarak
görmesine yardımcı olabilir.

Engelli futbolu; engellilerin oynayabileceği biçimde uyarlanan, futbolun değişik bir
biçimidir. Kişinin kol, bacak, ayak veya elinin tümünün veya bir kısmının olmaması
durumuna “amputasyon” denir. Ampute futbol, bir bacağı olmayan sporcuların kanedyen
kullanarak oynadıkları bir futbol türüdür. Dünyada yaygın bir şekilde oynanmakta olup
düzenli olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonaları organize edilmektedir.
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Resim 2.13: Türkiye'de 12 ampute futbol takımı

Genelde FIFA tarafından belirlenen kurallarla uygulanmakla beraber oyuncu sayısı,
malzemeler ve bazı diğer kurallar engelli için değiştirilmiştir. Değişik engel türlerine göre
futbol uyarlamaları vardır.

Plaj futbolu; kum sahada belirlenen alan içerisinde biri kaleci beş kişiden oluşan ve
iki takım arasında oynanan bir oyundur. Eğlence, takım ruhu, dostluk ve sağlıklı bir rekabet
amacı ile oynanır.

Plaj futbolu, yıllar önce Brezilya’nın Rio de Janeiro plajlarında çocukların yalınayak
futbol oynaması sonucu doğdu. Brezilyalı oyuncuların teknik üstünlüklerinin sebeplerinden
biri olarak gösterilmesi ile birlikte dünya çapında yayılan plaj futbolu için ilk resmî lig
kurma fikri 1992 yılında benimsendi. 1993 yılında ilk uluslararası organizasyon Miami
(ABD)'de yapıldı. İlk şampiyonluğu Brezilya kazandı.

Harika bir yaz eğlencesi olmasının yanı sıra kum sahada ve çıplak ayakla oynamanın
getirdiği kondisyon avantajlarıyla plaj futbolu, yeşil sahalar için de çok önemli bir oyuncu
kaynağı yaratmaktadır.

Brezilya'yı dünya futbolunda başarılı kılan faktörlerden biri de alt yapısının plaj
futboluna dayanmasıdır. FİFA’nın plaj futbolunu tüm dünyada resmîleştirmesinde
Brezilya'nın bitmek bilmeyen yıldız üretimini dünya ülkeleri futboluna da yansıtma amacı
önemli rol oynamaktadır.

Plaj futbolu, zevkli ve görselliği fazla bir spor olsa da zorluk derecesi çok yüksektir.
Fiziksel dayanıklılık ön plandadır.

2006 yılında FİFA’nın plaj futbolunu resmîleştirmesi ile birlikte Türkiye Futbol
Federasyonu, plaj futbolunu bünyesine aldı. 2006 yılından beri TFF tarafından plaj futbolu
ligi organize edilmektedir. Ülkemizin coğrafi yapısının avantajları sayesinde plaj futbolu, her
geçen gün ülke çapında yayılmaya devam etmektedir.
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2.2.2. Voleybol

Voleybol; altışar kişilik iki takımın file ile bölünmüş oyun alanında elle paslaşarak
mücadele ettiği ve kazanılmış 25 sayılık setler üzerinden oynanan bir oyundur.

Plaj voleybolu; açık havada her türlü tehlikelerden arındırılmış olan kum sahada iki
sporcuyla en fazla blok dâhil üç pas sisteminin uygulandığı, kazanılmış iki set üzerinden
oynanan bir spor dalıdır.

Plaj voleybolu kumun üzerinde oynanan popüler bir takım oyunu/sporudur. Dünyanın
pek çok ülkesinde kumsallarda, doğal ya da yapay kum sahada çıplak ayakla oynanır. Her
yarı sahanın boyu sekiz metredir. Kurallar ve düzende de farklılıklar vardır.

İlk önceleri altı kişiyle dışarıda oynanan voleybol gibi oynanmıştır. 1930 yılı yaz
ayında Pablo lakaplı Paul Johnson, altı kişi bulamadığı için dört kişiyle oynamayı denemiş
ve böylece modern iki kişilik plaj voleybolu kuralı gelişmiştir. 1996 yaz olimpiyatlarında
(Atlanta, Amerika) ilk kez oynanarak olimpiyat dalı olmuştur.

Voleybol, genel anlamda her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla
birlikte vücudun esneklik kazanmasına diğer toplu sporlara göre daha fazla yardımcı olur.

Voleybol sporunda fiziksel anlamda “uzun kas” olarak tabir edilen kas tipine ihtiyaç
duyulduğu için bu sporla uğraşan çocukların vücut şekli de bu esnek form doğrultusunda
gelişir. Neticede vücudun kas yapısı, ideal ölçütlere (ne çok kaslı ne çok kassız) ulaşır.

Resim 2.14: Voleybol bir centilmenlik sporu

Voleybolun bireye olan yararlarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür:

 Sağlıklı beslenmeye etkisi: Vücut formunun esnek ve ideal olması için
vücudunun yağ dengesinin de ideal ölçütlerde tutulması gerekir. Vücut yağ
oranının performansı büyük ölçüde etkilemesi sebebiyle tüm diğer sporlara göre
voleybolda vücut yağ oranı düşük olmalıdır. Voleybolculara tavsiye edilen
beslenme önerileri içinde asitli içecekler, şekerleme benzeri yüksek kalorili
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ürünler veya cips gibi aşırı tuzlu, baharatlı ve yağlı gıdalar bulunmadığı gibi
sporcular da beslenmelerinde abur cubur olarak tabir edilen yiyeceklere
yönelmeyip sağlıklı bir şekilde beslenir.

Dolayısıyla vücutta ne selülit ne yağlanma ne de kas kitlesinde azalma görülür.
Voleybolculara çok küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme eğitimi verilir ve
voleybolcuların beslenmesi takip edilir. Birey bu sağlıklı beslenme bilinci ile yetiştiği için
vücudundaki yağ oranı sürekli kontrol edilir. Beslenmeye ilişkin sahip olunan bilinç, yaşam
boyu kişi spora ya da voleybola devam etmese bile sürer.

Spor ortamına giren çocuklar ve gençler sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkların
kullanımına maruz kalmadıkları için kötü alışkanlıklardan da uzak kalarak hayat boyu
sağlıklarını korurlar.

 Voleybolun psikolojik etkisi: Voleybolun psikolojik ve sosyal etkileri iç içe
geçen iki kavramdır. Voleybol iki baskın özelliğe sahiptir. Bunlardan birincisi,
takımlar arasında file olması sebebi ile voleybolun “şiddete kapalı” bir spor dalı
olması; diğeri de “takım sporu” olmasıdır.

 Yardımlaşma duygusuna etkisi: Voleybolun ikinci baskın özelliği, takım
sporu olmasıdır. Diğer takım sporlarından ayrıldığı nokta, yardımlaşmanın çok
yüksek oranda gerekli olmasıdır. Voleybolda mutlaka paslaşma sağlanmalıdır.
Sonuca gitmek için takımdaki diğer oyunculara gereksinim duyulur. Bu da üst
düzeyde yardımlaşmayı gerekli kılar. Bu yardımlaşma bilinci ile farkına
varmadan hayata hazırlanırlar. Normal şartlarda ancak bir mesleğe sahip olup iş
hayatındayken kazanılacak tecrübe, küçük yaşlardan itibaren voleybol sahasında
edinilir.

 Zamanı verimli kullanmaya etkisi: Voleybol, uzun ve kısa vadede hedef
belirleyip bu hedeflere ulaşma konusunda yöntem geliştirmeyi öğretir. Hem
bireysel hem de takım olarak hedef koyma ve bu hedeflere ulaşmak için grupla
birlikte çalışma becerisini kazandırır. Böylece birey, hayatını planlamayı ve
zamanı verimli kullanmayı öğrenir. Hedefe ulaşmada zamanın ne kadar önemli
olduğunu kavrar. Dolayısıyla spor dışındaki hayatını planlayıp programlayarak
kendisi için hem kısa hem de uzun vadeli hedefler koyma becerisi ve
sorumluluğuna sahip olur ve zamanı verimli bir şekilde kullanmayı öğrendiği
için boşa zaman harcamaz.

 Sorumluluk duygusuna etkisi: Küçük yaşlardan itibaren voleybol oynayan
çocuklar, görev ve sorumluluk alıp bunları yerine getirmeyi öğrenir. Bireysel
sorumluluğunun yanı sıra takım içinde de sorumluluk taşıdığının bilincinde olan
bireyler, ekibindeki zayıflıkları tolere etmesi gerektiğini kavrar. Ayrıca her
zaman başarı kazanmanın mümkün olmadığını; zaman zaman yedekte kalıp her
zaman en iyi olamayacağını; iyi olmadığı zaman yerini başkasına bırakıp onu
desteklemesi gerektiğini ve iyi olmak için sürekli çalışması gerektiğini öğrenir.
Voleybol eğitimcileri, bu eğitimi genellikle çocuklara bilinçli olarak verir.
Voleybol oynayan çocuk, ister istemez bu bilinci kazanır.
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Resim 2.15: Doğal ya da yapay kum sahada çıplak ayakla oynanan plaj voleybolu

2.2.3. Hentbol

Altısı saha içinde, biri kalede olmak üzere yedi oyuncuyla oynanan bir takım
sporudur. Oyun süresi otuzar dakikalık iki devreden oluşur. İlk yıllarda futbol
stadyumlarında on bir kişilik takımlar hâlinde çim üzerinde oynanan hentbol, 1950'lerden
sonra yaygın bir salon sporu hâline dönüşmüştür. 1950'li yıllarda açık alan hentbolu giderek
yerini salon hentboluna bırakmaya başlamıştır.

Plaj hentbolu da son zamanlarda oldukça ilgi çeken bir aktivitedir ve turnuvaları
erkek, bayan veya karışık takımlarla oynanabilir.

Hentbol, hızlı fiziksel güce dayanan ve atışların neredeyse 100 km/saate ulaştığı bir
spordur. Oyunda amaç rakip kaleye gol atmaktır. Hentbolun yararlarını şu şekilde sıralamak
mümkündür:

 Hentbol, kol ve pazı kaslarının gelişmesini sağladığı gibi ayağın arka adalelerini
güçlendirerek vücudun sıçramasını 2 hatta 2,5 katına çıkartır.

 Hentbolcuların özellikle omuz, kol ve sırt kasları çok güçlüdür.

 Karın kaslarını çalıştırır.

 Beden ve ruh sağlığını arttırır.

 Esneklik ve dayanıklılığı geliştirir.

 Hareket hâlindeyken düşünmeyi öğretir.

 Kendine güvenmeyi ve disiplinli olmayı sağlar.

 Azim ve sorumluluk duygusunu geliştir.

 Birlikte iş yapabilme yeteneğini arttırır.
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2.2.4. Basketbol

Basketbol, beşer kişiden oluşan iki takım arasında oynanır. Her takımın amacı rakibin
sepetine sayı yapmak ve diğer takımın sayı yapmasını engellemeye çalışmaktır. Basketbol,
bütün dünyada en çok sevilen sporlardan biridir. Türkiye’de futboldan sonra en çok
basketbol karşılaşmaları izlenir.

Grup sporu olan basketbol, çocuğun kendi yeteneklerinden haberdar olmasına ve
onları başkalarının yetenekleriyle karşılaştırabilmesine fırsat verir. Basketbol çocuğun ve
gencin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol, sağlığı koruma ve
güçlendirme amacı taşıdığı gibi bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılmasına
katkıda bulunduğu için tedavi işlevi de yüklenebilmektedir.

Basketbol, özellikle ergenlikte artan beden enerjisinin en uygun biçimde kanalize
edileceği alandır. Aktif spor yaparken genç, bir gruba ait olma ve o grupla dayanışmaya
girme şeklinde sosyal bir işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle basketbol, toplumla uyum
sağlamış ve bütünleşmiş kişiliklerin oluşmasına katkıda bulunur. Birey kendi yapısını
öğrendikten sonra diğer oyunculara yanıt vermeye başlar. Kuralları anlayarak yanıt vermesi
toplumsal normları anlamakla eş değerdedir. Başka bir deyişle bu günün spor kurallarını
öğrenerek uygulayan çocuk, yarının toplum ve hukuk kurallarını benimsemeye ve
uygulamaya aday bir yetişkindir. Grup sorunu yaşayan çocuk veya genç, yüksek başarının
koşulları arasında olumlu grup içi ilişkilerle gerilimsiz bir ortamın geldiğinin bilinci
içindedir. Bu nedenle o spor adına ve spor amacına dönük olarak arkadaşlarıyla olumlu bir
diyalog kurmanın önemini kabul etmiştir. Çünkü başkalarıyla uyumlu ve olumlu etkileşim,
başarılı sporcu için esastır.

 Basketbolun toplumsal açıdan önemi

 Liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli takdir etme gibi
nitelikler kazandırır.

 Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretir.
 Olumlu ve sağlıklı yaşama alışkanlıkları kazandırır.
 Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir.
 Yeni bir güne ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar.
 Birlikte olma, birlikte iş yapma ve kişinin kendisini toplumda ifade

etmesine imkân sağlar.

 Basketbolun kişisel açıdan önemi

 Kişinin günlük işlerini ve yaşamını en verimli şekilde yürütebilecek
kuvvet, çeviklik, esneklik, çabukluk ve dayanıklılığı sağlar.

 Motivasyon, gelişmiş kemik ve kas yapısı ve iyi duruş alışkanlıkları
kazandırır.

 Hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar.
 Bedensel etkinlikler aracılığıyla geçerli sağlıklı yaşam davranış nitelikleri

kazandırır.
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 Kültürel zevk ve duyarlılık sağlar.
 Serbest zamanları değerlendirmede davranış ve beceri kazandırır.

 Basketbolun ekonomik açıdan önemi

 Kişinin günlük işlerini ve hayatını en verimli şekilde yürütebilmesini
sağlar.

 Yapıcı ve üretici yetenekleri geliştirir.
 İş, görev ve meslek sorumluluğu kazandırır. İş gücünü artırır.

 Basketbolun çocuk ve gençler açısından önemi

 Etkili bir eğitim unsurudur.
 Kişiyi topluma hazırlar.
 Kişinin mevcut yapısını geliştirici, eğitici rol oynamasının yanı sıra fikir

ve ruh eğitiminde de önemli bir rolü vardır.
 İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rol oynar.
 Bedensel ve ruhsal gelişim sağlar.
 Sosyal çevrenin ve sosyal hayatın en önemli ögesidir.
 Büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık, fizyolojik gelişim iyi bir

kişiliğin oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir.
 Sağlıklı olmanın en önemli koşulu olan spora ve egzersizlere erken

yaşlarda başlamayı sağlar.
 Egzersiz bir tedavi yöntemidir.

Resim 2.16: Basketbol, sporun tüm güzelliklerini sergileyen bir takım sporu
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2.2.5. Su Topu

Havuzda yedişer kişilik iki takım arasında oynanan, batmaz bir topu rakip takımın
kalesine sokmayı amaçlayan su sporudur. Su topu, süratli bir takım oyunudur ve oyuncuların
iyi yüzücüler olmalarının yanı sıra ciğer kapasitelerinin de çok yüksek olması gerekir. Su
topu, 1870’li yıllarda İngiltere’de ortaya çıkmış; kuralları belirlenmiş olarak ise ilk kez 1890
yılında İngiltere ile İskoçya arasında oynanmıştır. 1900 yılında da Olimpiyat Oyunları’nda
yer almıştır. Su topunun uluslararası yönetim organı, Amatör Yüzme Federasyonu’na
(FINA) bağlı Uluslararası Su Topu Yönetim Kurulu olup 1908’de kurulmuştur. Ülkemizde
de oynanan bu oyun, zevkli ve eğlenceli bir spor olmakla beraber aynı zamanda fiziksel
sağlık için de birebir sporlardan biridir.

2.3. Sportif Faaliyet Uygulamaları

İnsanlar yaşam boyu gelişirler ve fiziksel, bilişsel, psikososyal yönlerden değişirler.
Ancak yetişkinlik yıllarındaki gelişim özellikleri, bir çocuğun veya bir gencin gelişim
özelliklerinden farklıdır. Bu nedenle bireyin ihtiyaçlarını belirlerken gelişimsel özeliklerini
dikkate almak gerekir. Özellikle bireyin eğitiminde bu çok önemlidir. Bireyler, yaşam içinde
gelişimleri çerçevesinde öğrenme ihtiyacı duyarlar. Bunu gerçekleştirmeye yönelik eğitim
programlarına katılırlar. Çünkü bireylerin yaşam içerisinde ortaya çıkan gelişmeleri
sürdürmeleri, buna uyum sağlamaları ve daha nitelikli hâle gelmeleri düzenlenecek ihtiyaca
uygun programlar ile olanaklıdır.

Bireyin sportif etkinlik alanlarındaki ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi ve ilgi duyduğu
spor dallarında gelişimini sağlaması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilebilir.

Etkinlik uygulamaları şu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir:

 Bireyin kendini geliştirmesini sağlamak

 Öğrenme ihtiyacını karşılamak

 Kendilerini tanımalarını sağlamak

 Yaşam içerisinde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal değişimlere uyum sağlamak

 Demokratik yaşam bilinci geliştirmek

 Sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlamak

 Bireyler arasında dayanışmayı geliştirmek

 Sağlıklı, uyumlu ve üretken bireylerin yetişmesini sağlamak

 Bireylerin serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmesini sağlamak

 Kişiler arası iletişim becerilerini geliştirmek

 Bireyin yaşının getirdiği değişmelere uyumunu sağlamak
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2.3.1. Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği

“Rekreasyon”, kişiyi hayata bağlayan dinlendirici, eğlendirici, meşgul edici veya bu
etkinliklere katılmak suretiyle ruhen ve bedenen bir canlılığı elde etmektir.

Rekreatif bir etkinlik olarak spora ilginin artması çeşitli toplumsal kurumları bu
konuda organizasyonlar yapmaya yöneltmektedir. Okullar, spor kulüpleri, çeşitli dernekler
ve devlet kuruluşları müsabaka niteliği taşımayan rekreatif amaçlı sportif etkinlikleri
düzenlemeye başlamıştır. Trekking, jogging, rafting gibi yeni birtakım spor branşları bu
organizasyonlarla gündeme gelmeye başlamış, böylece sporun yeni çeşitlerinin tanıtılması ve
yaygınlaşması da sağlanmıştır. Rekreasyon eğitimi için düzenlenen kampanyalarının artarak
rağbet görmesi bir yandan sportif aktivitelerin insanların günlük yaşamının bir parçası hâline
gelmesine katkıda bulunurken diğer yandan da ortak ilgi ve heyecanların paylaşıldığı
ortamlar yaratarak kişileri yabancılaşmaktan kurtarmakta; hoşgörü, gelişmiş sosyal ilişkiler
ve sosyal uyum yaratmaktadır.

Sportif etkinliklere (bireyin tercihi göz önünde bulundurularak) katılımın
sağlanmasında imkânların göz önünde bulundurularak çevrenin mevcut avantajlarını en iyi
şekilde kullanmak ve bireyin yaşam kalitesinin artırmak ilk hedeftir. Bu nedenle çevrenin
bireye sağladığı avantajların önceden belirlenmesi ve kurum kuruluşlarla iş birliği yapılması
gerekir.

2.3.2. Grup ve Bireysel Etkinlikler Planlama

Planlamada olayların gelişimi önceden belirlendiği için müdahale kolaylaşır ve
akıcılık sağlanır.

Sporun sağlığa yararlı olduğu tartışılmaz bir gerçektir fakat sportif bir aktiviteye
başlamak için gerekli olan temel bilgiler genelde yetersizdir. Bireyin yaşına ve fizik
kondisyon düzeyine uygun spor türünü seçmek önemlidir.

Etkinlikler bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. Bunun için de öncelikle
bireylerin ihtiyaçları belirlenip etkinlikler, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
planlanmalıdır. Çünkü bireyler ihtiyaç duydukları konularda daha çok güdülenecek, ilgi
duyacak ve öğrenmeye istekli olacaklardır. Birey ihtiyaç duymadığı ve ilgisini çekmeyen
etkinliklere katılmak istemeyecektir.

Etkinliklere katılımın devamlılığı sağlanmalı bu yönde çaba harcanmalıdır.
Kaynakların göz önünde bulundurulması devamlılığın sağlanmasında önem taşımaktadır.
Etkinliklerin bireyin bilgi ve becerileri doğrultusunda tespit edilmesi etkin katılımı
sağlayacaktır. Etkinliklerin uygulanması aşaması, uygulayıcılar ile katılımcı bireyler
arasında yoğun bir etkileşimi içermelidir. Unutulmamalıdır ki etkinlikler canlı, sıcak bir
atmosferde yapıldığı müddetçe niteliği ve kalıcılığı artacaktır. Etkinlik ortamları bireyleri
yargılayıcı, değerlendirici olmak yerine geliştirici olmalıdır. Ayrıca ekinlik ortamları bireyin
rahat olabileceği, güvenli, amaca uygun olmalı; kurallar bireyin özgürlüğünü ve gelişimini
engelleyici olmamalıdır. Etkinliklerin istenilen sonuçlara ulaşması için amaçlar birey ile
birlikte belirlenmeli ve amaç birliği oluşturulmalıdır.
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Etkinlikler, hem bireyin hem de toplumun gelişmesine yönelik planlanmalıdır. Bunun
için de sürekli yenilenen, günün koşullarına cevap veren etkinlikler planlanmalıdır.
Düzenlenen etkinlikler bireye katkı getirmeli, yenilikler oluşturmalıdır.

Etkinlik planları belirli periyotlarla değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonucunda
planlamanın amacına ulaşıp ulaşmadığı belirlenmeli, öneriler ve çözümler geliştirilmelidir.
Böylece sonraki uygulamalarda etkinlikler daha verimli planlanacaktır.

Etkinlikler planlanıp gerçekleştirildiğinde planın irdelenmesi için gerekli planlamalar
kayda alınmalı, sonuçlar raporlaştırılarak dosyalanmalıdır. Gerekli resmî ve diğer evrakların
titizlikle belirlenmesi, düzenlenmesi ve her etkinlik sonunda rapora eklenerek dosyalanması
sonra oluşabilecek yasal uygulamalar için oldukça önemlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizde sportif etkinlikler düzenleyen kurum, kuruluş ve kişileri araştırınız. Hangi

gruplara ne tür etkinlikler düzenledikleri ile ilgili bir dosya oluşturunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çevrenizde düzenlenen sportif
etkinlikleri araştırınız.

 Yapacağınız araştırmanızı not
edebileceğiniz bir not defteri,
fotoğraf makinesi ve kalemi
yanınızda bulundurabilirsiniz.

 Çevrenizde bulunan kişilerden, yazılı
ve görsel kaynaklardan araştırma
yapabilirsiniz.

 Konu ile ilgili kurum ve kuruluşların
listesini oluşturabilirsiniz.

 İlgili kurum ve kuruluşların halkla
ilişkiler bölümü ile görüşme
yapabilirsiniz.

 Broşür ve doküman isteyebilirsiniz.

 İlgililerden izin alarak fotoğraf
çekebilirsiniz.

 Konu ile ilgili ulaşabileceğiniz
telefon numaralarını, iletişim
adreslerini not alabilirsiniz.

 Çocuklar için bölgenizde düzenlenen
sportif etkinlikleri araştırınız.

 Araştırmalarınızda İnternetteki arama
motorlarını kullanarak istediğiniz
bilgi başlıklarını yazarak size gereken
bilgilere ulaşabilirsiniz.

 Çevrenizdeki kişilerden
yaralanabilirsiniz.

 İlgili kurum, kuruluş ve sektörlerden
yardım alabilirsiniz.

 Gençler için bölgenizde sportif
etkinlikler düzenleyen kurumları
belirleyiniz.

 Gençler için sportif etkinlikler
düzenleyen kurumlara gidebilirsiniz.

 Arkadaşlarınızın gittiği kurumlar ile
görüşebilirsiniz.

 Resmî kurumlarda uygulanan
sanatsal ve kültürel etkinlikleri tespit
edebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yaşlılar için bölgenizde düzenlenen
sportif etkinlikleri araştırınız.

 Yaşlılar için sportif aktivite
düzenleyen kurumlardan randevu
alarak gidebilirsiniz.

 Çevrenizde bulunan yaşlılarla
görüşebilirsiniz.

 Kurumlarda uygulanan sportif
aktiviteleri tespit edebilirsiniz.

 Yaşlıların yaralanabileceği sportif
aktiviteleri çeşitli ortamlarda
gözlerken en çok tercih edilenleri
belirleyebilirsiniz.

 Engelli bireyler için bölgenizde
düzenlenen sportif etkinlikleri
uzmanlığı olan kişilerle görüşme
yaparak belirleyiniz

 Basılı kaynak ve İnternet
araştırmanızı tamamladıktan sonra,
engelli bireylerin eğitiminde sportif
etkinlikler konusunda uzmanlığı olan
kişilerden yardım alabilirsiniz.

 Görüşmeden önce soracağınız
soruları hazırlayabilirsiniz.

 Görüşme sırasında not tutabilirsiniz.

 Tavsiye edilen yerleri ziyaret
edebilirsiniz.

 Topladığınız materyal ve araştırma
sonuçlarınızı rapor hâline getiriniz.

 Topladığınız dokümanları dal
öğretmeninize gösterip ondan yardım
alarak rapor hâline getirebilirsiniz.

 Olumlu ve olumsuz görüşlerinizi dal
öğretmeninizle görüşerek raporunuza
ekleyebilirsiniz.

 Dosyanızı hazırlayınız.

 Oluşturduğunuz gruplamaya göre
farklı renkte kâğıtlar kullanabilirsiniz.

 Çekiğiniz fotoğraf ve topladığınız
dokümanları kullanarak dosyanızı
zenginleştirebilirsiniz.

 Her etkinliğin sonuna bir iletişim
adresi ve telefon numarası
ekleyebilirsiniz.



48

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf, teknik
konsantrasyon, pratik düşünce ve görgünün diğer spor dallarında zor rastlanan bir
bileşimidir.

2. ( ) Yürüyüş, özel bir hüner ve pratik gerektirmediği gibi rahat bir ayakkabının dışında
hiçbir özel ekipman da gerektirmez.

3. ( ) Topluluk seçilirken topluluk üyelerinin birbirlerini tanımaları, kondisyon
durumları, fiziksel özellikleri ve yaş durumları birbirlerine yakın olmayabilir.

4. ( ) 12–14 yaşları okçuluğa başlamanın en uygun dönemidir.

5. ( ) Yüzme, eklem iltihabı gibi hastalıklarda eklemleri ve bağları daha az
zorladığından önerilen egzersiz tipidir.

6. ( ) Hentbolcuların özellikle omuz, kol ve sırt kasları çok güçlüdür.

7. ( ) Zihinsel engelliler ve ruhsal bozukluğu olan bireylerde binicilik eğitimi (atın
yürüyüş şekilleri, at bakımı, at malzemelerini kullanma, tımar etme, dokunma vb.) ilgi
çekici olmamakta ve bu tür hastaların bu spora yönelmesi sakıncalı görülmektedir.

8. ( ) Kayak çok eğlenceli, sağlıklı ve her yaşta öğrenilebilecek doğa sporlarından
biridir. Öğrenimi kolay bir spordur. Çünkü 5 ile 20 gün arası değişen süreyle bir
kayak eğitimcisinden günde 1 – 2 saat ders alan herkes artık bir kayakçıdır.

9. ( ) Bir bacağı olmayan kişiler, futbol sporuna ancak izleyici olarak katılabilirler.

10. ( ) Voleybol sporunda fiziksel anlamda “uzun kas” olarak tabir edilen kas tipine
ihtiyaç duyulduğu için bu sporla uğraşan çocukların vücut şekli de bu esnek form
doğrultusunda gelişir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Bir hastalıktan sonra eski hâline gelmek, tazelenmek, yorgunluğu gidererek eski iş ve
başarısını kazanmak anlamlarına gelen …………….. zamanla eğitime de girmiş ve bir
anlamda insanların boş zamanlarının değerlendirilmesini ifade etmeye başlamıştır.

2. …………… fiziksel aktivite, sağlıklı kilonun sürdürülmesi, dayanıklılık, güç ve
esnekliği artırır.

3. Anne ve baba “Önemli olan performans değil ……………….” düşüncesinden
hareketle çocuğu bedensel gelişimine katkısı nedeniyle spor yapmaya özendirmelidir.

4. Öz güveni olan bir sporcu, başarma konusunda yüksek bir …………………. ve
başarıda yüksek bir beklentiye sahiptir.

5. ………… …..………., gençlere diğer arkadaşlarıyla nasıl geçineceklerini öğretir.

6. Spor yaşlılar için sadece bedensel yetilerle sınırlı kalmaz, bu yaş grubundakiler için
çok önemli olan ………….. …………………. da etki eder.

7. Genel olarak engelli kişiler spor aktivitelerine başlamadan önce ……………
tarafından kontrol edilirler ve bazı durumlarda form sertifikası gerekebilir.

8. Spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri ile statüleri bakımından ikiye ayırmak
gerekir. Bunlar; kamu kurum ve kuruluşları, …….. ……….. kuruluşlarıdır.

9. Yaşlı insanlar otomatik olarak daha az ……........... dayanıklığa sahiptirler.

10. Başarılı sporcular ve başarıya aday sporcular için kamplarını ve gelişim kamplarını
…………… …………………. düzenler.

11. Voleybolun diğer takım sporlarından ayrıldığı nokta ………………… çok yüksek
oranda gerekli olmasıdır. Voleybolda mutlaka paslaşma sağlanmalıdır.

12. Binicilikte tüm konsantrasyonu atın yönlendirilmesi için kullanıyor olmak ve diğer
düşüncelerden uzaklaşmak kişilere bir ……… etkisi yaratmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

13. ( ) Plaj futbolu; eğlence, takım ruhu, dostluk ve sağlıklı bir rekabet amacı ile oynanır.

14. ( ) Hentbolcuların özellikle omuz, kol ve sırt kasları çok zayıftır.

15. ( ) Spor, kemik düzeyinde kalsiyum tutulmasını kolaylaştırır, yaşlı insanlarda sıklıkla
görülen osteoporoz hastalığına karşı mükemmel bir korunma aracıdır.

16. ( ) Plaj futbolu aktivitesinde bulunan kişilerin kondisyonu düşüktür.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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17. ( ) Ampute futbol, bir bacağı olmayan sporcuların kanedyen kullanarak oynadıkları
bir futbol türüdür.

18. ( ) Futbol, kapsayıcı her kesimden katılımcı bulan bir spor dalıdır.

19. ( ) Beden çalışmalarından yararlanan "fiziksel eğitim", jimnastikten bir dalıdır.

20. ( ) Gelişimsel binicilik terapisi, hastanın dikkatini kendisinden uzaklaştırıp ata
yoğunlaştırmasını sağlayan tedavi edici bir aktivitedir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1 spor aktiviteleri
2 rekreasyon
3 okul çağındaki
4 yaşına
5 psikololojik
6 6–7
7 kas ve kemik
8 özgüveni
9 takım
10 kamu kurum

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

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

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEGERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 rekreasyon
2 düzenli
3 çaba
4 güdüye

(motivasyona)
5 takım sporları
6 ruh sağlığı
7 doktor

8 özel spor
9 kas

10 Futbol
Federasyonu

11 yardımlaşma
12 terapi

13 D
14 Y

15 D
16 Y
17 D
18 D
19 Y
20 D
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 Spor Organizasyonları www.bedenegitimci.org/spor/spor-organizasyonu-ve-

yonetim/Engin UÇAN

 iogm.meb.gov.tr/files/size_ozel/SPREDOPS.pps - Similar

 www.Türkiye Basketbol Federasyonu.org

 www.wikipedia_org.wiki/Tenis

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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