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AÇIKLAMALAR

KOD 813S00003

ALAN Eğlence Hizmetleri

DAL Animatörlük
MODÜL Su Sporları

MODÜLÜN TANIMI Havuz ve denizde su sporlarınıtanıtma ve uygulama
konularının verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 24

ÖN KOŞUL Bu modülde ön koşul yoktur.

YETERLİLİK Spor aktivitelerini uygulamak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile, eğlence hizmetleri departmanında

konuklarla oynanabilecek su oyunlarınıaraştırarak
konukların özelliklerine ve oyunların kurallarına
uygun olarak uygulayabileceksiniz.

Amaçalar
1. Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla

konuk özelliklerine uygun su oyunlarınıçeşitli
kaynaklardan araştırabileceksiniz.

2. Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla su
oyunlarınıkonukların özelliklerine ve oyunların
kurallarına uygun olarak uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf ortamı, deniz ve havuz
Donanım: Basketbol topları, voleybol topları, su topu ve
fileleri, kano ve kano kürekleri, su kayağı, yelken, paraşüt,
sörf, sürat motoru

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme
faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda, öğretmeniniz çeşitli ölçme araçları
uygulayarak, modül uygulamalarıile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Animatör: İnsanların tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takım eğlence ve
gezi programlarıdüzenleyen kişidir.

Animatör; çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle, insanlarıneşelendirmeye çalışır.
Bunun için tatil yapmaya gelen insanların, yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik
düzeylerine göre gereksinimlerini ve beklentilerini saptar.

Spor, çağdaşkişiliğin oluşumundaki bedensel, ruhsal ve zihinsel faktörlerin koordineli
şekilde eğitimidir. Sportif animasyon hizmetleri; bireysel veya grup halinde katılımlara
imkân sağlayan, özellikle konaklama işletmelerinde, yaygın olan turistik ve sportif boş
zaman değerlendirme etkinliklerindendir.

Animatörün çok yönlü kişiliği ve çok çeşitli hedef kitlesi olduğundan, kullandığı
araçlar da çok çeşitlidir.

Animatörlük ve animasyon ülkemiz için yeni bir kavramdır. Turizm sektörünün önemi
günden güne arttığından, animatörlük mesleğinin geleceği de parlak olacaktır. Ülkemiz
turizmi bunun için uygun potansiyel oluşturmaktadır.

Siz de bu modüldeki bilgiler sayesinde; eğlence hizmetleri departmanında animasyon
programında yer alacak su sporlarıaktivitelerini uygulama için gerekli olan uluslararası
federasyon kurallarıve kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu bilgiler
sayesinde kendi yaratıcılığınızıda kullanarak değişik aktiviteler hazırlayabileceksiniz.

Unutmayınız! Yaratıcılığınızla geliştireceğiniz aktivitelerde, müşterilerin stres
atmalarınıve eğlenmelerini sağlayarak, müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. Bu şekilde
hem işletmenizin müşteri sayısında artışyaratacak hem de ülkemiz turizminin canlanmasını
sağlayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Eğlence hizmetleri departmanında, su sporlarıile ilgili aktiviteleri uluslararası
federasyon kurallarına uygun olarak konuklarla uygulayabileceksiniz.

 Bulunduğunuz çevrede yapılan su sporlarını ve hangi malzemelerin
kullanıldığınıaraştırınız.

 Bulunduğunuz çevredeki otellerde uygulanan su animasyonlarınıaraştırınız.

1. SU SPORLARI
1.1. Tanımı

Deniz, havuz, akarsularda ve açık havada doğanın etkileriyle beraber, değişik
malzemelerle, hem eğlenceye hem de sportif aktivitelere yönelik etkinlikler bütünüdür.

Su sporları, tüm kasların ahenkle hareket etmesini sağlarken kol ve göğüs kaslarını
canlandırır, kan dolaşımınıve akciğer kapasitesini artırır. Ayrıca denizde yürüme ve
bacaklarıoynatma gibi suyun içinde yapılan hareketler, kaslara aerobik etkisi yapar.
Yüzmenin ve su içi hareketlerin bir diğer artısı da suyun kaldırma gücünden
kaynaklanmaktadır. Hareketler, aşırızorlama olmadan kolayca uygulanabilmektedir.
Bu alanda yapılan aktiviteler, kişilerin eğlenceli ve hoşvakit geçirmelerini sağlamaktadır.

1.2. Çeşitleri

Su sporlarıdenizde ve havuzda olmak üzere iki grupta incelenebilir. Denizde
yapılanlar;

 Su kayağı
 Sörf
 Paraşüt
 Yelken
 Kürek

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Havuzda yapılan su sporlarıaktiviteleri ise:

 Su topu,
 Su voleybolu,
 Su basketbolu,
 Kano olarak sayılabilir.

1.2.1. Denizde Yapılan Su Sporları
1.2.1.1. Su Kayağı

Ayağa takılıkayaklar yardımıyla, hızla giden bir teknenin arkasına bağlıolan halata
tutunarak su üstünde kaymaya dayanan açık hava sporudur. Başlangıçta yalnız yaz
mevsiminde yapılan bir spor dalıolan su kayağı, artık tüm dünyada modern koruyucu
elbiselerin yaygınlaşmasıyla yıl boyunca yapılabilen bir spor dalıolmuştur. Hatta bazı
ülkelerde özürlüler için kurulan özel merkezlerde de su kayağıgerçekleştirilmektedir.

Resim 1: Su kayağıheyecanlıve çok zevklidir

Kurallar

 Yarışmalar bireysel olarak yapılmaktadır. Bütün yarışmalar 2 devreden oluşur ve
yarışmacılar ilk devreye katılmak zorundadırlar. Başarılıolanlar 2. devreye
katılırlar. Her yarışmacıya, yarışma sırasında başarısına göre puan verilir.

 Yarışma sırasıgelmişolmasına rağmen, hala hazır olmamışya da yarışma yerine
gelmemişolan yarışmacılar, yarıştan diskalifiye olurlar. Yarışmacının diskalifiye
olmasıdurumunda, eğer bir sonraki yarışmacıiskelede hazır değilse, hazırlanması
için kendisine 1 dakika süre tanınır.

 Yarışlar erkek ve bayan olarak ayrılır. Yarışlara her yaştan yarışmacıkatılabilir.
 Yarışma görevleri, yarışma türlerine göre WSU tarafından önerilen başhakem,

hakem ve yardımcılardan oluşur.
 Başhakem: Bütün değerlendirme skorlarıdenetleme ve her yaşiçin hakemleri ve

yardımcılarıseçmekle görevlidir.
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Su KayağıYarışmaları

Uluslararasıyarışmalar, üç dalda yapılır. Bunlar:

1- Atlama yarışmaları: Kayakçıhızla giden bir motorun (hız erkeklerde azami 58
km/saat bayanlarda 55 km/saattir) arkasında bıraktığıdalgayıçaprazlamasına çıkar ve
havaya fırlar. Atlama sırasında önemli olan yarışmacının ne kadar yükseğe fırladığıdeğil,
atlama uzunluğudur. Geçerli ve puan alıcıatlayışiçin kayakçı, atlama rampasının üstünden
geçtikten sonra düz ve dengeli biçimde suya inmeli ve parkur sonunu gösteren şamandıra
yönünde kaymalıdır. Bu yarışmalarda uzun, genişve altıdüz kayaklar kullanılır.

2-Slalom yarışmaları: Bu yarışmalarda arkaya doğru incelen ve her iki ayak için
bağlarıbulunan kayaklar kullanılır. Slalom yarışmalarında kayakçı, sabit bir hızla çekilen
teknenin arkasında, şamandıralarla belirlenmişparkuru zikzaklar çizerek hatasız geçmeye
çalışır.Yarışlar tek kayakla yapılır.Yarışmacılar geçtikleri şamandıralara, düşmelerine ve
şamandıra atlamalarına göre sıralanırlar.

3-Gösteri yarışmaları: Artistik ya da akrobatik yarışmalar olarak da bilinen su kayağı
gösteri yarışmaları, yumuşaklık ve gücü birleştiren yarıştürüdür. Kayakçıtek ya da çift
kayak kullanabilir. Yarışmalar, girişkapılarıikişer şamandıra ile belirlenmişdüz bir
parkurda yapılır.

Kullanılan Malzemeler

 Jet skiler
 Çekme halatları
 Motorlar
 Rampalar
 Giysiler

1.2.1.2. Sörf

Uzun bir boarddan yararlanarak dalgaların üstünde ayakta kaymaya dayanan spor
dalıdır. Rüzgâr ve dalganın etkisiyle yapılan ve rüzgâr sörfü olarak da bilinen wındsurf’e
yelken dalıiçinde yer verilmiştir.

Resim 2: Sörf dalgalarla mücadele edilen bir spordur
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Rüzgâr sörfü

Uzun bir tahtanın üzerinde dalgalara meydan okuyarak yapılan bu spor, dünyanın
birçok sahilinde en çok tercih edilen alanlardan biri haline gelmiştir. Rüzgârın estiği her
yerde rüzgârın etkisiyle savrulan yelkenler sayesinde sahiller, birbirinden güzel anlara tanık
olmaya başlar.

Resim 3: Uzun bir tahtanın üzerinde dalgalara meydan okuyarak yapılan bu spor, dünyanın
birçok sahilinde yapılır

Kullanılan Malzemeler

 Sörf tahtası: polyester ya da polietilen gibi bir malzemeden yapılır ve içi köpükle
doldurulur.

 Yelken: Rüzgar şiddetine ve kullanan kişinin becerisine göre genellikle plastik
malzemeden 3m2-9 m2 ebadında imal edilmiş, esnekliği ayarlanabilir hale
getirilmişyelkenlerdir.

 Yelken direği ve tutma çatalı: Yelkenin takıldığıdirektir.
 Yelken çekme ipi: Yelkeni sudan kaldırmak için kullanılan iptir.
 Seren: Yelken direğinin üzerine monte edilen ve rüzgâr sörfçüsünün yelkeni

yönlendirmesini sağlayan parçasıdır.
 Kanca takımı: Rüzgâr sörfçülerinin vücut ağırlıklarıile yelkenin gücünü

karşılamalarınısağlayan, bu sayede kol ve sırta binen yükü azaltmaya yarayan,
göğüs bağlantılı, bel bağlantılıve kalça bağlantılıolmak üzere üç değişik tipi
bulunan parçadır.

 Ayak kayışı: Rüzgâr sörfü kullanıcılarının dalgalısularda, binek ile ayak
temaslarınısağlamlaştırıcıkayışlardır.

 Kıyafet: Yarııslak giysi, sörf yapan kişinin hipotermia (vücut ısısında ki
düşmeler), güneşyanıkları, boğulma ve darbelere karşıkorunma maksadıyla
giydiği, sörf yapılan suyun sıcaklığına göre; 2 mm-5 mm kalınlığında olan
genellikle oluklu neopren kauçuktan yapılmışözel giysidir.

 Ayakkabıve eldiven.
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1.2.1.3. Paraşüt

Açık havada, deniz üzerinde, sürat motoru yardımıyla, kurulu düzenek sayesinde
paraşütle beraber havalanarak yapılan bireysel aktivitedir. Güvenli bir uçuşa hazır duruma
getirilen sporcu, daha sonra hidrolik sistem vasıtasıyla paraşüt salınarak uçurulur.

Resim 4:Paraşüt sporunda emniyet tedbirleri mutlaka alınmalıdır

Kullanılan Malzemeler
 Paraşüt
 Kask
 Sürat motoru
 Can yeleği

1.2.1.4. Yelken

İnsanoğlunun suyun kaldırma kuvvetinden istifade ederek kullandığıteknelere
rüzgârın enerjisini de eklemesiyle oluşan ve önceleri bir ulaşım biçimiyken sonra doğayla
mücadelenin ağır bastığıbir faaliyet haline gelen spor dalıdır.

Resim 5:Yelken sporunda doğayla mücadele vardır
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Optimist
Yelken sporunu çocuklara sevdirmek, genç yelkenciler yetiştirmek gayesiyle 6-16 yaş

arasıgençlerin özel teknelerle yaptığısu sporudur. Türkçe karşılığı“iyimserlik” olan ve
erken yaşlarda yelkenciliğe başlama aracıolarak kullanılan “optimistler” ilk kez Danimarkalı
mühendis olan Axel Damgard tarafından tasarlanmıştır. Son derece dengeli, emniyetli ve
suda batmayan tekne olan optimistler 2.30 m boyunda, 1.13 m genişliğinde köşeli biçimde
olup yelken yüzeyi 3.5 m2, toplam ağırlığı35 kg’dır. Optimist teknesinde yelken
kullananların can yeleği takmalarışarttır. Ayrıca teknelerde ip, kürek ve su boşaltıcı
(çamçak) bulunmasızorunludur.

Resim 6: İyi bir rüzgâr pozisyonu yakalamak, yarışiçin önemlidir

Yelken YarışKuralları
 Yelken yarışlarında tekneler, çıkışiçin bir çizgiye sıralanmaz.
 Hareket halinde olan tekneler çıkışişareti (görsel, sancak ve ses işareti) üzerine

şamandıra ya da direkle belirlenmişçizgiyi aşarak yarışa başlar.
 İyi bir rüzgâr pozisyonu yakalamak yarışiçin önemlidir.
 Yarışma sırasında ana kural, yarışmacıların şamandıralarıve işaretleri geçerken

uymalarıgereken geçişkurallarıile ilgilidir.
 Rüzgârısoldan alan tekne, diğerinin yolundan çıkmalıdır. Her iki tekne de rüzgârı

aynıyönden kullanıyorsa, rüzgâr üstünde olan tekne, rüzgâr altında olan tekneye
yol vermelidir. Eğer tehlikeli bir biçimde gelen teknenin rüzgâr kullanışyönü
belirlenemez ise görülen bu teknenin yolundan çıkılmalıdır.

 Yelkenli küçük tekne yarışlarında çizgiyi ilk geçen kazanır.

Kulanılacak Malzemeler
 Plastik tekne
 Şamandıralar
 Turuncu bayrak
 Mavi finişbayrağı
 Can yeleği
 Rüzgâr göstergesi
 Halatlar
 Board



9

1.2.1.5. Kürek

İnsanoğlunun deniz ve akarsular basit araçlar kullanarak mücadelesini temel alan bir
spor dalıdır.

Resim 7: Kürek sporu kol gücünün kullanıldığıbir spor dalıdır

Kürek Sporunun Kuralları

 Kürek sporunda kürekçiler, gittikleri istikamete sırtlarınıdönerek kürek çeker.
 Kürekte kullanılan kürekler kayığa bağlıdır.
 Kürek sporu düz bir hatta ve dalgasız bir parkurlarda yapılır. Bir kayık, diğer

yarışçıkayığın yolunu kesemez.
 Tüm tekneler başlama yerlerinde yerlerini aldıklarında görevli 2 dakika diye

bağırır. O andan itibaren kurallar işlemeye başlar.
 Eğer hatalıçıkışyapan tekne olursa işaret vererek hatalıçıkışyapan ekip geri

çağrılır. İki kez hatalıçıkışyapan ekip diskalifiye olur.
 Kayıklar bitişçizgisini geçtikçe sesli işaretler verilir. Her bir yarışta 3 hakem

görev alır. İki kayık aynıanda çizgiye ulaşırsa ikisi de aynıdereceyi alır.

Resim 8:Kürek sporu tek olarak yapılabildiği gibi iki veya daha fazla kişiyle de yapılabilir
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Kullanılacak Malzemeler
 Kürekler
 Kayık
 Can yeleği

1.2.2. Havuzda Yapılan Su Sporları
1.2.2.1. Su Topu

Havuzda 7’şer kişilik iki takım arasında oynanan, batmaz bir topu rakip takımın
kalesine sokmayıamaçlayan su sporudur. Su topu, süratli bir takım oyunudur. Oyuncuların
iyi yüzücüler olmalarının yanısıra, ciğer kapasitelerinin de çok yüksek olmasıgerekir.

Resim:9 Su topunun animasyonda uygulanması

Su Topu Yarışma Kuralları
 Havuzun boyu 33 m (minik takımlar ve bayanlar için 25 m) ve eni 20 m olmalıdır.

Su topu derinliği en az 1.90 m ile 2.00 m arasındaki havuzlarda oynanır.
 Kaleler yükseklik olarak 90 cm ve iki yan direğin arası3 m olarak yapılmıştır.
 Her takımda toplam olarak 13 oyuncu bulunur. Bunların 7’si (1 kaleci ve 6

oyuncu) oyuna başlar.
 Takımlardan biri mavi, diğeri beyaz takke (bone) takmak zorundadır. Hakemlerin

daha rahat iletişim kurmalarıiçin bu bonelerin üzerinde 1 ile 13 arasında rakamlar
bulunur.

Resim 10:Oyuncuların bone takması, maçın hakem tarafından kolay izlenmesini sağlar
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 Havuzun kenarında 2 m, 4 m ve 7 m’yi belirten koniler bulunur. Su topu maçları
dört tane 7 dakikalık devre olmak üzere toplam 28 dakikadan oynanır. Bu devreler
arasında 2 dakikalık molalar vardır. Eğer bir oyunun mutlaka bir kazananıolması
gerek ise ve durum beraber ise iki tane 3’er dakikalık devre oynanır. Eğer
beraberlik hala bozulmamışsa altın gol devreleri oynanır ve maç bir takım gol
atana kadar uzar.

 Her devre, oyuncuların kaleyi yan kulvarlara bağlayan kulvarlara dizilmesi ile
başlar. Hakem düdük çalıp topu tam ortaya bırakır. Hakemin düdüğü ile yüzmeye
başlayan en hızlıoyunculardan hangisi topu ilk olarak alırsa o oyuncun takımı
devreye başlar.

 Bir atağın gol sayılabilmesi için topun kale çizgisini geçmesi gerekir.
 Her takımın atak yapabilmesi için 335 sn. vardır. Bu zaman havuzun

kenarlarındaki oyuncular, antrenörler, hakemler ve seyirciler tarafından rahatça
görüntülenen kronometrelerle belirtilir. Bu süre bittiği zaman kronometreden
“gonk” sesi gelir ve hakem topu diğer takıma verir.

 Oyuncu değişikliği sadece molalarda, gollerde ve devre aralarında yapılabilir.
Eğer bir oyuncu çok kötü durumda ise hakeme belirterek kalenin arkasına geçer ve
onun yerine biri girer. Bir takımın sınırsız oyuncu değiştirme hakkıvardır.

 Her takım mola alma hakkına sahiptir. Molalar ancak antrenörler tarafından
istenir. Oyuncular istedikleri biçimde dizildikten sonra havuzun ortasındaki
kalecinin pasıatmasıyla oyun tekrar başlar.

Fauller ileİlgili Kurallar

Su topundaki faul çeşitlerinden biri de normal fauldür. Normal fauller birçok kez
yapılabilir:

 Topu iki elle tutmak (oyuncular için)
 Topu sürerken topun suyun altına girmesi
 Elinde top olmayan karşıtakımın oyuncusuna müdahalede bulunmak
 Karşıtakımın oyuncusunu itmek
 35 saniye içerisinde topu kullanmamak

Hakem bir takıma normal faul verdiği zaman o takım serbest atışile ödüllendirilir. Bu
serbest atış3 saniye içinde kullanılmalıdır. Bunu kullanmak için topun elden çıkması
yeterlidir. Atışıkullanacak olan oyuncu 7 metre dışında olmadığısürece şut çekemez. Su
topundaki başka bir faul biçimi de atılma diye adlandırılır.

Atılmaya şunlar sebep olur:

 Tekme atmak veya vurmak
 Suratına kasti olarak su atmak
 Serbest atışkullanmadan topa müdahale etmek
 Hakemle tartışmak
 Topu tutmayan bir oyuncuya vurmak, tutmak vb.
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Eğer bir oyuncuya atılma cezasıverilmişse o oyuncu kalenin yanındaki kulvarların
arasına girer ve 20 saniye boyunca oyun dışında kalır. Hakem tarafından verilen işaretle
oyuncu bir daha oyuna girer. Eğer aynıoyuncu 3 kere atılma cezasıalırsa oyundan tamamen
çıkar ve onun yerine biri girer. Buna “değişmeli atılma” denir.

Eğer bir oyuncuya kasti olarak ve sakatlayıcıbir biçimde müdahale olursa, hakem o
oyuncuyu oyundan atar. Böylece oyuncu bir daha oyuna giremez, yerine biri de giremez.
Buna da “değişmesiz atılma” denir. Eğer gol atma şansıfazla olan bir oyuncuya dört metre
çizgisi içinde sert bir faulde bulunulursa, hakem tarafından oyuncu penaltıile ödüllendirilir.
Penaltı4 metre çizgisinden kullanılır.

Penaltıya bunlar sebep olur:
 Gol atma şansıolan oyuncuyu tutmak onu engellemek
 Kaleci ya da oyuncu tarafından kale ile oynanması
 Kalecinin topu suya batırması

Su Topunda Kullanılan Malzemeler
 Havuz
 Kaleler
 Suda batmayan toplar
 Bone

1.2.2.2. Su Voleybolu

Havuzun veya suyun bulunduğu yerin özelliğine göre voleybolun genel kuralları
geçerlidir. Bununla birlikte uluslararasımüsabakalarda yer almaz. İşletmelerde eğlence
amaçlı, değişken kurallarla uygulatılabilir.

Resim 11: Su voleybolunun animasyonda uygulanması
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Kulanılan Malzemeler
 Havuz
 Suda batmayan toplar
 Voleybol filesi
 Sayılarıgösteren manuel sayaç
 Su tutmayan kıyafetler ( mayo, şort)

1.2.2.3. Su Basketbolu
Havuzun veya suyun bulunduğu yerin özelliğine göre basketbolun genel kuralları

geçerlidir. Bununla birlikte uluslararasımüsabakalarda yer almaz. İşletmelerde eğlence
amaçlı, değişken kurallarla uygulatılabilir.

Kulanılan Malzemeler
 Havuz
 Suda batmayan toplar
 Mini basketbol potaları
 Su tutmayan kıyafetler
 Sayılarıgösteren manuel sayaç

1.2.2.4. Kano
Akarsularda zamanla olduğu gibi güç doğa koşullarıyla da mücadele etmeye dayanan

ve küçük bir tekneyi tek kürek yardımıyla hedefe ulaştırma prensibi üzerine kurulu spor
dalıdır. Kano bir olimpiyat sporu olarak çok çeşitli teknelerle yapılır. Kanolar Kızılderililerin
teknelerinden doğmuştur. Kano sporu, ülkemizde yeni gelişmekte olan spor dallarından
biridir. Bu spor 1980’li yılların sonunda ülkemizde bulunan yabancılar tarafından rafting ile
birlikte yapılmaya başlandı.

Kano spor yarışlarıikiye ayrılır:
 Düz yarışlar; sürat yarışlarıve maraton
 Kano slalom yarışları

Kano Yarışma Kuralları
 Belirli kulvarlar içinde kalarak yarışma mesafesini en kısa sürede tamamlamaktır.
 Kanoda bağlıolmayan kürekler kullanılır.
 Yarışmayıtamamlayan teknelerin rahatça durmasına imkân verecek uzunlukta bir

alan bırakılır.
 Kano yarışmalarının türüne göre kano çeşitleri farklılıklar gösterir.

Kulanılacak Malzemeler
 Kano tekneleri
 Kürekler
 Can yeleği
 Kask
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UYGULAMA FAALİYETİ

Otel ve tatil köylerinin eğlence hizmetleri departmanında animatörlerin konuklarla
uyguladıklarısu sporlarının neler olduğunu araştırınız. Bulgularınızıfotoğraflayarak bir sunu
dosyasıhazırlayınız. Yaptığınız çalışmayıarkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çevrenizdeki farklıişletmelerin
animatörlerinden bilgi toplayınız.

 Güler yüzlü, cana yakın ve samimi
davranınız.

 Görüşmeleriniz için önceden
randevu alınız.

 Yapılan çalışmalarıizleyiniz.
 Dikkatli ve disiplinli çalışınız.

 Uygulanan su sporlarınıbelirleyiniz.  Eksiksiz belirleyiniz.

 Yapılan uygulamaları
fotoğraflayınız.

 Fotoğraf çekimleri sırasında
katılımcılarırahatsız etmemeye
özen gösteriniz.

 Bulgularınızıdüzenleyerek dosya
oluşturunuz.

 Kurallarıdaha detaylıöğrenmek
için internet ve basılıkaynaklardan
yararlanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayıdeğerlendiriniz.
Gerçekleşme düzeyine göre EVET - HAYIR seçeneklerinden uygun olan kutucuğu
işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Çevrenizdeki farklıişletmelerin animatörlerinden bilgi topladınız
mı?

2 Yapılan çalışmalarıizlediniz mi?

3 Uygulanan su sporlarınıbelirlediniz mi?

4 Yapılan uygulamalarıfotoğraflandırdınız mı?

5 Bulgularınızıdüzenleyerek dosya oluşturdunuz mu?

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızıbir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
hepsi evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlışolarak işaretleyiniz.

1. ( ) Su kayağıyarışmalarıüç dalda yapılır.

2. ( ) Kürek sporunda yarışmacıların sırtıyarışalanına dönüktür.

3. ( ) Kano kızılderililerden doğmuşbir spor dalıdır.

4. ( ) Kano sporunda yarışmacıların yüzü yarışalanına dönüktür.

5. ( ) Yelken ve optimist aktiviteleri rüzgârsız havada daha iyi yapılır.

6. ( ) Sörf yaparken board kullanmaya gerek yoktur.

7. ( ) Su kayağı, ayağa takılıkayaklar yardımıyla, hızla giden bir teknenin arkasına
bağlıolan halata tutunarak yapılır.

8. ( ) Su topu, iki takım arasında normal bir topla oynanan bir spor dalıdır.

9. ( ) Sörf, su kayağı, kürek, kano gibi aktivitelerde katılımcıların can yeleği takmasına
gerek yoktur.

10. ( )Deniz paraşütü yaparken sürat motoruna ve güvenlik aksamına ihtiyaç duyulmaz.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızıkarşılaştırınız. Cevaplarınız doğru
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlışcevap verdiyseniz öğrenme faaliyetine
dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Eğlence hizmetleri departmanında, su sporlarıile ilgili aktiviteleri gelen konukların
özelliklerine, tesis ve malzeme durumuna göre hazırlayabileceksiniz.

 Çevrenizdeki tesislerde ve işletmelerde uygulanan su sporlarında ne gibi
malzemeler kullanıldığınıaraştırınız. Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Su sporlarında eğlenceye yönelik aktivitelerde ki alınan güvenlik önlemlerini
araştırınız.

 Turistik tesislerde uygulatılan su sporlarıile ilgili bilgileri araştırarak rapor
ediniz.

2. PLANLAMA

Konuklarla yapılacak olan sportif etkinliklerin ilk aşamasıiyi bir planlamanın
yapılmasıdır. Planlama animasyon aktivitelerinin genel düzenidir. Animasyon aktivitelerinin
amaçlarınıgerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her şeyi düşünmek, tasarlamak ve belli bir
plan çerçevesinde uygulamaya koymak gerekir .

Planlamanın taşımasıgereken başlıca özellikler şunlardır:

 Animasyon planları, ulaşılabilir amaçlarıtaşımalıdır.
 Uygun süreyi kapsamalıdır.
 Zamanlama iyi belirtilmelidir.
 Diğer departman planlarına ve işletmenin genel amaçlarına uyum sağlamalıdır.
 Aktivite haberleri, işletmenin belirli bölümlerinde sergilenmelidir .

Animasyon aktivite programlarının planlamasıyapılırken; yer, araç gereç, tanıtım ve
konaklamaya gelen konukların kültürel özelliklerinin göz önünde bulundurulmasıgerekir.

Planlama yapılırken aktiviteler için gerekli olan malzemelerin alımlarısezon
başlamadan yapılmalıdır. Bu nedenle bir bütçe oluşturulmalı, sezon öncesi yapılan planlar
doğrultusunda hareket edilmelidir. Planlardaki ve aktivitelerdeki değişimler için işletmeler
ayrıca harcama yapamazlar.

2.1. Hazırlık Yapma

Aktivitelerinizi gerçekleştirmeye başlamadan önce hazırladığınız planlar
doğrultusunda ön hazırlıklar yapmalısınız. Aktiviteler uygulanırken şunlara dikkat
edilmelidir:

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Sportif etkinlere katılacak olanların yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve bedensel
rahatsızlığının olup olmadığına dikkat edilmelidir.

 Aktiviteler fizyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel açıdan sakıncalıolmamalıdır.
 Sportif etkinliklerin yapılacağıalanlar ve kullanılan malzemeler temiz, hijyenik ve

kullanım açısından güvenlikli olmalıdır.
 Katılımcılar gönüllü olmalıdır. Katılımcılar aktivitelere özendirilmelidir.
 Aktiviteler uygulanırken oluşabilecek sağlık problemleri için sağlık ekibi hazır

bulundurulmalıdır.
 Aktivitenin zamanlamasıiyi yapılmalı, diğer departmanların planlarına ters

düşmemelidir.
 Güvenle oluşturulan ve izlenen bir aktivite daha fazla keyif verecektir.
 Aktivitelerin neşeli geçmesi, konukların bir sonraki aktiviteye katılımını

artıracaktır.
 Aktiviteyi yönetecek animatör neşeli, esprili, aktiviteye hakim, insan

psikolojisinden anlayan ve kolay iletişim kurabilen biri olmalıdır.
 Yaptırılan aktivitelerde katıkurallar uygulanmamalı, yaptırılan aktivitelerin

eğlenceye yönelik olduğu unutulmamalıdır.

Uygulama Örnekleri

ÖRNEK 1:
Aktivitenin Adı: Kano polo müsabakası

Amaç: İki takım arasında oynanan bu oyunda, oyuncular havuz içinde kanonun
üzerinde küreklerle ilerlerken rakip takımın kalesine elleriyle topu atmaya çalışır. En çok
golü atan takım galip gelir.

Kullanılan Malzemeler: Kano, kürek, suda batmayan top, minyatür kale, 23mx35m
ölçülerinde havuz, kask ve can yeleği.

Uygulama: Takımlar biri kaleci olmak üzere 6’şar kişilik takımlardan oluşur. Yedek
iki oyuncu, oyun içerisinde zaman zaman değişeceklerdir. Takımın kalesinde bir kaleci,
kanoya binen 3 oyuncu maç süresince oyunda bulunacaklardır. Hakemin işaretiyle top oyun
alanına atılır. Top oyun alanından dışarıçıktığında, oyuna tekrar hakem tarafından atılır.
Yarışmalar bayanlar ve erkekler arasında da ayrıayrıtakımlar oluşturularak oynatılabilir.
Oyunun süresi 15’er dakikalık iki devre halinde oynatılır.

ÖRNEK-2

Aktivitenin Adı: Su voleybolu
Amaç: Havuz içerisinde eğlence amaçlıolarak voleybol oyun kurallarıçerçevesinde bir sette
15 sayıyıalanın galip geldiği ve kazanılmışiki set üzerinden uygulatılan bir aktivitedir.
Araçlar: Havuz, voleybol filesi, voleybola uygun suda batmayan top, manuel sayaç ve
değişik kostümler kullanılabilir.
Uygulama: Havuzun bir bölümü plastik şeritlerle işaretlenir. İşaretlenen oyun alanının
ortasına file yerleştirilir. Sahada bir takımdan 3 oyuncu oynayabilir. Oyuncu değişikliği
yapılmaz. Plaj voleybolu kurallarıuygulanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla su voleybolu turnuvasıdüzenleyiniz.

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER

 Su voleybolu turnuvasıiçin planlama
yapınız.

 Aktiviteyle ilgili olan kıyafetleri
kullanınız.

 Kullanacağınız araçlarıkontrol ediniz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Enerjik olunuz.
 İşdisiplinine sahip olunuz.
 Planlıve sistemli çalışınız.
 Sorumluluk sahibi olunuz.

 Su voleybolu turnuvasıiçin zaman ve
yer çizelgesi hazırlayınız.

 Su voleybolu turnuvasıiçin
kullanacağınız malzemeleri
hazırlayınız.

 Su voleybolu turnuvasını
düzenleyeceğiniz alanın güvenliğini
sağlayınız.

 Kaza ve tehlikelere karşıilk yardım
bilgisine sahip olunuz.

 Kazalara karşıuyanık olunuz. Gerekli
güvenlik önlemlerini alınız.

 Her zaman güler yüzlü olunuz.
 Sorumluluk sahibi olunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Kişisel temizliğinize dikkat ediniz, her

zaman bakımlıolunuz.

 Katılımcıların özelliklerine uygun
takımlar oluşturunuz.

 Katılımcılara kurallarıaçıklayınız.

 Yaptıracağınız aktivite için oyun
kurallarıbilgisine sahip olunuz.

 Aktiviteleri eğlence amaçlıyaptırdığınızı
unutmayınız.

 Güler yüzlü olunuz.

 Konuklarla birlikte sportif aktiviteye
uygun temel becerileri uygulayınız.

 Aktivite sonunda ödülleri hazırlayınız.

 Aktiviteler için gerekli temel becerilere
sahip olunuz.

 Enerjik olunuz.
 Aktivitelerin sonundaki ödüllendirmeyi

mutlaka yapınız.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızıkarşılaştırınız. Cevaplarınız doğru
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlışcevap verdiyseniz öğrenme faaliyetine
dönerek konuyu tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Uygulama faaliyetinde işlem basamaklamalarını takip ederek, aşağıdaki
değerlendirme kriterlerine göre EVET-HAYIR şeklinde seçeneklerden uygun olan
kutucuğu işaretleyiniz..

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Su voleybolu turnuvasıiçin planlama yaptınız mı?
2 Aktiviteyle ilgili olan kıyafetleri kullandınız mı?

3
Su voleybolu turnuvasıiçin zaman ve yer çizelgesi hazırladınız
mı?

4 Su voleybolu turnuvasın için kullanacağınız malzemeleri
hazırladınız mı?

5 Su voleybolu turnuvasıdüzenleyeceğiniz alanın güvenliğini
sağladınız mı?

6 Katılımcıların özelliklerine uygun takımlar oluşturdunuz mu?

7 Katılımcılara kurallarıaçıkladınız mı?

8 Konuklarla birlikte sportif aktiviteye uygun temel becerileri
uyguladınız mı?

9 Aktivite sonunda ödülleri hazırladınız mı?

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızıbir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamıevet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri DOĞRU (D) veya YANLIŞ (Y) olarak işaretleyiniz.
Cevaplarınızın kontrolü için modül sonundaki cevap anahtarından faydalanınız.

1. ( ) Yaptırılacak aktiviteler için önceden planlama yapmaya gerek yoktur.

2. ( ) Animatörler istedikleri saatte bir etkinlik yapabilir.

3. ( ) Aktiviteyi uygulatanların temel becerilere sahip olmasıgerekir.

4. ( ) Aktiviteyi uygulatacakların oyun kurallarıbilgisine sahip olmasıgerekir.

5. ( ) Yapılacak olan aktivitelere herkes katılabilir. Her yarışmacıyıaynıaktiviteye
alabiliriz.

6. ( ) Planlamanın dışındaki aktivitelere işletmelerde yer verilmez.

7. ( ) Aktivitelerin uygulatılacağıalanlar ve kullanılan eşyalar temiz ve hijyen kurallarına
uygun olmalıdır.

8. ( ) Konuklara aktivitelerin temel becerilerini göstermeye gerek yoktur.

9. ( ) Aktiviteye başlamadan önce mutlaka ön hazırlıklar tamamlanmalıdır.

10. ( )Konuklarızorla aktivitelere katabiliriz.

11. ( )Yüzme bilmeyenleri su oyunlarına almamız doğru olmaz.

12. ( )Uluslararasıoyun kurallarının dışına çıkamayız.

13. ( )Aktivitelerde kurallar, eğlence amaçlıolduğu için değişkenlik gösterir.

14. ( )Ödül kazanan konuklar için, tatil güzel bir anıolarak kalır.

15. ( )Aktivitelerde çok da titiz olmaya gerek yoktur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
A- Aşağıda verilen cümlelerde boşbırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Su sporlarıaçık havada, doğanın etkileriyle beraber, değişik malzemelerle uygulanan
........................... bütünüdür.

2. Su kayağı, ayağa takılan kayaklar yardımıyla hızla giden bir......................arkasına
bağlı,................. tutunarak su üstünde kaymaya denir.

3. ................. uzun bir boarddan yararlanılarak dalgaların üstünde ayakta kaymaya
dayanan spor dalıdır.

4. .......................... uzun bir boardın ve yelkenin kullanıldığıbu spor dünyanın birçok
sahilinde yapılır.

5. .......................... yelken sporu 6–16 yaşgrubu arasıgençlerin özel teknelerle yaptığı
su sporudur.

6. .......................... insanoğlunun denizle ve akarsularla basit araçlar kullanarak
mücadelesini temel alan bir spor dalıdır.

7. ....................... Kızılderililerin teknelerinden doğmuşbir spor dalıdır.
8. Aktivitelere başlamadan önce gerekli olan .................................... alınmalıdır.
9. Aktivitenin sonundaki ............................aktivitelere olan ilgiyi artırır.

B- Aşağıda verilen ifadeleri dikkatle okuyunuz Cümlelerin başında verilen boşluğu
DOĞRU veya YANLIŞolarak işaretleyiniz.

1. ( ) Su sporlarıile uğraşırken mutlaka can yeleği kullanılmalıdır.
2. ( ) Su topu havuzda 7’şer kişilik iki takım arasında oynanan, batmaz bir topu rakip
takımın kalesine atmayıamaçlayan su sporudur.
3. ( ) Aktivitelere katılacak olan katılımcılara kurallar açıklanmalıdır.
4. ( ) Aktiviteler uygulanırken temizlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur.
5. ( ) Aktiviteyi yönetecek olan animatörün gerekli olan temel becerilere sahip olması
gerekir.
6. ( ) Aktiviteler uygulanırken kurallar çok katıbir şekilde uygulanmaz.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızıkarşılaştırınız. Cevaplarınız doğru
ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile iletişim kurunuz. Yanlışcevap
verdiyseniz modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.

MODÜL D
EĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D
3 D

4 D
5 Y

6 Y
7 D

8 Y

9 Y
10 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI

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

8 Y
9 D

10 Y
11 D
12 Y
13 D

14 D
15 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

BOŞLUK DOLDURMA
1 Aktiviteler bütünüdür
2 Teknenin, halata
3 Sörf
4 Rüzgâr sörfü
5 Optimist
6 Kürek
7 Kano
8 Güvenlik
9 Ödül

DOĞRU - YANLIŞ
1 D
2 D
3 Y
4 D
5 D
6 D
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