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AÇIKLAMALAR
KOD 813S00002

KOD Eğlence Hizmetleri
ALAN Animatörlük
DAL/MESLEK Takım Sporları

MODÜLÜN ADI
Takım sporlarını tanıtma ve uygulama becerisini
kazandıracak konuların verildiği öğrenme materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI 40/24
SÜRE Ön koşul yoktur.
ÖN KOŞUL Spor aktivitelerini uygulamak.

YETERLİK

Genel Amaç
 Bu modül ile eğlence hizmetleri departmanında

konuklarla oynanabilecek takım sporlarını
uluslararasıfederasyon kurallarına uygun olarak
uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Eğlence hizmetleri departmanında konuklara takım

sporlarınıuluslararasıfederasyon kurallarına uygun
olarak aktarabileceksiniz.

2. Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla takım
spor aktivitelerini uluslar arasıfederasyon
kurallarına uygun olarak uygulayabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Futbol sahaları, futbol kaleleri, futbol topları, voleybol
sahaları, voleybol filesi, voleybol topları, hentbol sahaları,
hentbol topları, basketbol sahaları, basketbol topları,
değişik kostümler.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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
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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

“Spor” sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insanın; beden ve ruh
sağlığınıgeliştirmek, kişiliğinin oluşmasınıve karakter özelliklerinin gelişmesini sağlamak,
kişiler, toplumlar ve uluslararasındaki dayanışmayıve kaynaşmayısağlamak, kişinin
mücadele gücünü artırmak yanında, belli kurallara göre, hareket ölçüleri içinde mücadele
etme, heyecan duyma, yarışma, yarışmada üstün gelme amacıyla yapılan bedensel
faaliyetlerin tümüdür.

Spor için; saha, salon, araç gereçlere ve ilgili spor dalına özgü katıkurallara
gereksinim duyulur.

Turizm bilimi açısından veya boşzaman değerlendirme açısından animasyon;
işletmelerde yardımcıhizmet olarak planlanan, organize edilen, yönlendirilen, işletmeye
yönelik olarak, konuklara hissettirilmeden denetlenen, konukların gönüllü katılımını
gerektiren, doyum sağlayıcı, konuklara boşzaman değerlendirme hizmetidir.

Bu iki tanımdan yola çıkarak; sportif animasyon hizmetleri, bireysel veya grup
halinde katılımlara imkân sağlayan, özellikle konaklama işletmelerinde yaygın olan turistik
veya sportif boşzaman değerlendirme etkinlikleridir.

Turizm sektöründe animasyon, önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir.
İşletmelerimizdeki animasyonlarda ve animatörlerdeki yeterlilik turizm gelirinin artmasına,
turistlerin konaklama süresini uzatmalarına, kültürümüzü benimseyip kültürümüzün dünyaya
yayılmasına katkısağlayacaktır.

Bu modül ile uygulayacağınız takım sporlarıile ilgili aktivitelerde size yardımcı
olabilecek oyun kuralları, oyunların oynatılabilme şekilleri ve aktivitenizi canlandıracak
malzeme dokümanlarına ulaşabilecek, çeşitli takım sporlarını konuklarla
uygulayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Eğlence hizmetleri departmanında konuklara takım sporlarınıuluslararasıfederasyon
kurallarına uygun olarak aktarabileceksiniz.

 Eğlence hizmetleri departmanında takım sporlarının eğlence amaçlıolarak nasıl
uygulandığınıaraştırınız.

 Takım sporlarında kullanılan malzemeleri ve oyun kurallarının nasıl uygulandığını
araştırınız.

1. TAKIM SPORLARI

1.1.Tanım

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.

1.2.Çeşitleri

1.2.1.Futbol

Belirlenmişalan üzerinde 11 kişilik iki takımın birbirlerinin kalelerine gol atmalarını
hedefleyen ve daha çok ayakla paslaşmaya dayalısüratli 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.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1: Futbol konukların hem katılıp hem de izleyebileceği bir aktivitedir

Oyun Kuralları

 Maç iki takım arasında oynanır ve biri kaleci olmak üzere on bir kişiden fazla
olmaz. Ancak eğlence amaçlıoynanan maçlarda sayıon birin altında olabilir.

 Oyun iki takımın ayakla ve başla paslaşarak karşılıklıkalelere gol atmasışekliyle
oynanan bir oyundur.

 El kesinlikle kullanılmaz. Elin kullanılmasıceza gerektiren harekettir.
 Topu herhangi bir oyuncunun yan çizgilerden dışarıatmasıtaç, topun kale

üzerinden rakip oyuncunun vurmasıile dışarıçıkmasıaut, kalenin yanlarından
topun dışarıçıkmasıise korner vuruşunu gerektirir.

 Kale sahasının önündeki ceza alanıiçerisinde yapılan sert hareketin (faul) sonucu
ise penaltıhareketini gerektirir.

 Maçlar 45’er dakikalık iki devre halinde oynanır.
 Devre arasıon beşdakikadır.
 Maç, hakemin orta saha üzerinde düdük sesi ile başlar.

Resim 2: Eğlence amaçlımaçlarda oyuncu sayısıon birin altında olabilir
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Topun Oyun DışıOlması

 Top eğer gol ve taç çizgisini yerde ve havada geçtiyse, oyun hakem tarafından
durdurulur.

Topun Oyunda Olması

 Eğer top kale direğine veya köşe direğine çarpıp saha içine geri dönerse top
oyundadır.

 Eğer top yan ve orta hakemler saha içerisindeyken onlara çarpıp saha içerisinde
kalırsa, top oyundadır.

Gol Sayılması

 Top iki direk arasından, üst direğin altından ve gol çizgisinden oyun kurallarını
ihlal etmeden geçtiyse gol olarak sayılır.

Maçın Sonucu

 Maçıdaha fazla gol atan takım kazanır.
 Her iki takım da gol atamamışya da aynısayıda gol atmışsa oyun berabere biter.

Ofsayt Olma Durumu

 Bir oyuncu karşıtakımın kale çizgisine top ve rakipten daha yakın olursa ofsayt
olur.

Ofsayt Olmama Durumu

 Kendi yarısahasındaysa
 Kaleci hariç bir diğer oyuncuyla aynıhizadaysa
 Diğer iki rakip oyuncuyla aynıhizadaysa
 Kale vuruşundan
 Taç atışından
 Köşe atışından

Serbest VuruşTipleri

 Direk serbest vuruş
 Endirek serbest vuruş
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Direkt Serbest Atış

 Rakibe tekme atar ya da atmaya teşebbüs ederse
 Rakibe çelme takar ya da takmaya teşebbüs ederse
 Rakibin üstüne sıçrarsa
 Rakibe şarj uygularsa
 Rakibe vurur ya da vurmaya teşebbüs ederse
 Rakibini iterse
 Topa sahip olmak için hamle yaparken toptan önce oyuncuya temas ederse
 Rakibini tutarsa
 Rakibe tükürürse
 Kasıtlıolarak topu ellerse (ceza alanıiçinde kaleci hariç)

Resim 3 : Takım oyuncularınıayırabilmek için farklırenkte formalar kullanılır

PenaltıVuruşu

 Yukarıdaki on kusurlu hareket bir oyuncu tarafından kendi ceza sahasında
yapıldıysa ve top oyun içindeyse, topun konumuna bakılmaksızın penaltıvuruşu
verilir.

Endirek Serbest Vuruş

 Oyuncu tehlikeli bir şekilde oynuyorsa
 Rakibin gidişini engelliyorsa
 Kalecinin topu elinden çıkarmasına izin vermiyorsa
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 Kaleci topu eliyle kontrol ettikten sonra 6 saniye içinde oyuna bırakmazsa
 Kaleci topu elinden bıraktıktan sonra başka oyuncuya değmeden topa tekrar

elleriyle dokunursa
 Takım arkadaşıtarafından kendisine kasti olarak atılan topa eliyle dokunursa
 Topa, takım arkadaşının kullandığıbir taç atışısonrasısahip olduktan sonra eliyle

dokunursa
 Zaman geçirirse

Uyarıve SarıKart

 Sportmenlik dışıhareket ederse
 Sözlü olarak ya da hareketleriyle karara karşıgeldiğini gösterirse
 Israrla oyun kurallarınıihlal ederse
 Oyunun başlamasınıgeciktirirse
 Oyuna hakemin izni olmadan girerse
 Kasti olarak oyun alanınıhakemin izni olmadan terk ederse

Oyundan Atılma-KırmızıKart

 Tehlikelişekilde faul yaparsa
 Sert davranışlarda bulunursa
 Rakibe ya da başka birisine tükürürse
 Bir golü ya da açık gol pozisyonunu eliyle engellerse (ceza alanıiçinde kaleci

hariç)
 Açık bir gol pozisyonunu, gole giden oyuncuyu serbest vuruşya da penaltı

vuruşuna sebep olacak bir hareketle engellerse
 Saldırgan, aşağılayıcıve terbiyesiz sözler söylerse
 Aynımaç içinde ikinci sarıkartıgörürse

Futbolda Kullanılacak Malzemeler

 Oyun sahası:
Dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Uzunluk en az 90 m en çok 120 m, genişlik en az
45 m en çok 90 m olabilir. Oyun alanıçizgilerle belirlenir. Uzun olan iki kenar
çizgisine taç, daha kısa olan diğer çizgilere kale çizgisi denir. Bütün çizgiler en
çok 12 cm genişliğinde olmalıdır. Oyun alanıbir orta çizgi ile ikiye ayrılır.
Başlama noktasıbu çizginin tam ortasına işaretlenir. Bu nokta merkez alınarak
9.15 m yarıçaplıbir daire çizilir. Oyun sahasının üzerinde kale alanı, ceza alanı
ve penaltınoktasıbulunur.

 Kaleler:
Oyun alanında iki adet kale bulunur. Kaleler kale çizgilerinin tam ortasına
yerleştirilir. Kale direklerinin kalınlığıen fazla 12 cm kalınlığında olmalıdır.
Kalelerin iki direğinin arası7.32 m, yüksekliği 2.44 m’dir. Kale direklerinin
rengi beyaz olmalıdır.
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 Oyun topu:
Futbol topu yuvarlak, deriden veya başka uygun malzemeden imal edilmiş
olmalıdır. Çevresi 68-70 cm, ağırlığıen çok 410-450 g, basıncı0,6-1.1 atmosfer
olmalıdır.

 Bayrak Direkleri:
Her köşeye 1.50 cm yüksekliğinde ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir
direktir.
 Gerekli giysiler: Forma, şort, tozluk, tekmelik ve futbol ayakkabılarından

oluşur.

1.2.2. Plaj Futbolu

Kum sahada belirlenen alan içerisinde biri kaleci beşkişiden oluşan iki takım arasında
oynanan bir oyundur. Oyun; eğlence, takım ruhu, dostluk ve sağlıklıbir rekabet amacıile
oynanır.

Plaj Futbolu Kuralları:

 Biri kaleci olmak üzere beşkişiden oluşur. 3 ile 5 yedek oyuncu bulundurulabilir.
Yedek oyuncuların oyuna sokulmasında, bir başka değişle, oyuncu
değiştirilmesinde herhangi bir sınır yoktur.

 Oyunda kullanılan top 5 numara futbol topudur. Deriden veya deri benzeri
sentetik malzemeden yapılmıştır.

 Bir golün geçerli sayılabilmesi için topun kale çizgisini yerden veya havadan yan
ve üst direklerden kalenin içine doğru tamamen geçmişolmasıgerekir.

 Oyun alanıiçerisinde ayakkabıve benzeri bir aksesuar kullanmak kesinlikle
yasaktır. Hakem tarafından onaylanacak çorap veya elastik ayak bilekliği
kullanılabilir.

 Oyun her biri 12 dakika olan 3 devreden oluşmaktadır. Her devre arasında
oyuncuların dinlenme ve saha değiştirmesi için 3 dakikalık mola süresi bulunur.
Maçın normal süresinin sonunda birine oranla daha fazla gol atan takım galip ilan
edilir. Normal süre eşitlikle biterse en fazla 3 dakikalık bir uzatmaya gidilir ve
burada altın gol kuralıgeçerlidir. Uzatmada eşitlik bozulmazsa penaltıatışlarına
geçilir.

 Penaltıatışını, kural dışıharekete maruz kalan oyuncu kullanmak zorundadır. Atış
kaleye 9 metre uzaklıktan ve ortadan yapılır.

 Köşe atışıkesinlikle ayakla topa vurularak yapılır. Taç atışında top oyundan
çıktığınoktadan oyuna sokulur.

 Yapılan kural dışıhareketlerden dolayısarıkart gören bir oyuncu, ikinci kez bu
hareketi tekrarladığında mavi kart ile cezalandırılır. 2 dakika süreyle oyun dışına
çıkmak zorundadır. Üst üste 2 sarıkart 1 mavi karta eşittir. 2 dakika cezalıolan
bir oyuncunun yerine başka oyuncu giremez. 2 mavi kart 1 kırmızıkarta eşittir.
Kırmızıkart gören oyuncu oyunu terk eder.
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Kullanılan Malzemeler

 Kum Saha: Sahanın ölçüleri eni 28 m boyu 37 m.’dir.
 Minyatür kaleler: Kalelerin boyutlarıgenişliği 5.50 cm, yüksekliği 2.20 cm’dir.
 Kale fileleri:İpek floşveya naylon iplerden örülmüş
 Futbol topu: Kullanılan top 5 numaralıfutbol topudur. Çevresi 68 cm-71 cm,

ağırlığı396-440 g’dır.
 Kullanılan giysiler: Kesinlikle ayakkabıkullanılmaz, forma, şort.

1.2.3. Voleybol

Voleybol; altışar kişilik iki takımın, file ile bölünmüşoyun alanında, elle paslaşarak
mücadele ettiği ve kazanılmış25 sayılık setler üzerinden oynanan bir oyundur.

Resim 4: Voleybol bir centilmenlik sporudur

Voleybol Oyun Kuralları

 Bir takım 6 oyuncudan oluşur.
 Bütün bir takımın forma, şort ve çoraplarının rengi ve tasarımı(libero hariç) tek

tip ve temiz olmalıdır.
 Oyuncuların formaları1’den 18’e kadar numaralandırılmışolmalıdır.
 Her iki takım kaptanıve koç kendi takım mensuplarının davranışve disiplininden

sorumludur.
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 Bir takım şu durumlarda sayıkazanır: Rakip takım bir hata yaptığında, rakip
takım bir ihtar aldığında, top rakibin oyun alanızeminine temas ettiğinde.

 Bir set (netice seti-5’inci-hariç) en az iki sayıfarkla 25 sayıya ulaşan takım
tarafından kazanılır. Sayılarda 24-24’lük eşitlik olmasıhalinde oyun iki sayılık
farka ulaşılana kadar (26-24, 27-25) devam eder.

 Maç 3 seti alan takım tarafından kazanılır.
 Setlerde 2-2’lik eşitlik olmasıhalinde, netice seti (5’inci) en az iki sayıfarkla 15

sayıüzerinden oynanır.
 Her takımın oyunda daima 6 oyuncusu olmalıdır. Oyun alanındaki oyuncuların

dönme sırasıtakımların başlangıç dizilişiyle belirlenir. Bu sıra set boyunca
korunmalıdır. Bir setin başlangıç dizilişinde yer almayan oyuncular o set için
yedek oyunculardır (libero hariç).

 Eğer servis atan oyuncunun topa vurduğu anda herhangi bir oyuncu düzgün
pozisyonda değil ise, takım pozisyon hatasıyapar.

 Her sette her takıma en fazla 6 oyuncu değişikliği yapma izni verilir. Bir veya
daha fazla oyuncu aynıanda değişebilir. Bir yedek oyuncu başlangıç dizilişindeki
bir oyuncunun yerine, bir sette bir defa girebilir ve sadece değişiklik yapılan
oyuncuyla değişiklik yapabilir.

 Top, başhakemin işareti ile servis için topa vurulduğu an oyundadır.
 Top, sınır çizgileri dâhil olmak üzere oyun alanıiçerisinde yere değdiği zaman

dâhildir.
 Top şu koşullarda hariçtir: Top oyun alanıçizgilerinin dışına değerse, oyun alanı

dışında bir cisme, tavana veya oyun dışındaki bir kişiye değerse, antenlere,
kablolara, direklere veya yan bantlar dışındaki fileye değerse, top filenin altındaki
boşluktan bütünüyle geçerse, file dikey düzleminin geçişboşluğunun kısmen veya
tamamen dışından geçerse.

 Bir oyuncu ardıardına iki defa topa vuramaz.
 İki veya üç oyuncu topa aynıanda dokunabilir. Dokunduğu zaman bu iki vuruş

olarak dikkate alınır (blok hariç). Top vücudun herhangi bir kısmına dokunabilir.
 Bir oyuncunun fileye teması, topla oynama hareketi esnasında olmadıysa ya da

oyunu etkilemediyse hata değildir.
 Bir oyuncu topla oynarken fileye veya antene değerse, file hatasıolarak

değerlendirilir.
 Servis; Topun servis bölgesinde ve geri hattın sağında bulunan oyuncu tarafından

vurularak oyuna sokulmasıhareketidir.
 Oyuncular pozisyon kâğıdına kaydedilen servis sırasınıtakip etmek zorundadır.

Hakemin izniyle servis atılır. Top havaya atıldıktan ya da elden bırakıldıktan
sonra tek el veya kolun herhangi bir kısmıyla vurulmalıdır. Top sadece bir kez
havaya atılabilir. Servis atan oyuncu, servis vuruşundan sonra servis bölgesinin
dışına veya oyun alanının içine basabilir veya düşebilir. Oyuncu başhakemin
servis için çaldığıdüdüğü takip eden 8 saniye içinde topa vurmalıdır.

 Servis ve blok hariç olmak üzere topu rakibe yönelten bütün vuruşlar hücum
vuruşu olarak değerlendirilir.

 Blok, fileye yakın olan oyuncuların rakip sahadan gelen topu durdurmak için file
üst kenar seviyesinden daha yükseğe uzanarak yaptıklarıharekettir. Rakibin
servisine blok yasaktır.
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Resim 5 : Voleybol eğlencenin yanısıra iyi bir performans sergilemeyi gerektirir

Kullanılacak Olan Malzemeler

 Oyun sahası:
18 m uzunluğunda, 9 m genişliğinde dikdörtgen bir alandır. Sahanın yüzeyi düz,
yatay ve yeknesak olmalıdır. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanmasıyasaktır.
Oyun alanında ki çizgilerin kalınlığı5 cm genişliğindedir. İki yan ve iki dip
çizgi oyun alanınıbelirler.

 Voleybol filesi:
File 1 m genişliğinde, 9.50 m uzunluğunda ve 10 cm2 karelerden oluşur.
Filenin üzerinde 5cm genişliğinde çadır bezinden yapılmışyatay bir bant
bulunur. Ayrıca fileye takılıolarak 1.80 cm yüksekliğinde antenler bulunur.

 Voleybol file direkleri:
Filenin bağlandığıdirekler 2.55 cm. yüksekliğindedir.

 Voleybol topları:
İçinde lastik veya benzeri maddeden yapılmışbir kese bulunan, küresel ve
dışkısmıesnek deri ya da sentetik deriden yapılmışolmalıdır. Çevresi 65-
67 cm, ağırlığı260-280 g’dır.

1.2.4. Plaj Voleybolu

Açık havada her türlü tehlikelerden arındırılmışolan kum sahada iki sporcuyla en
fazla blok dâhil üç pas sisteminin uygulandığıkazanılmışiki set üzerinden oynanan bir spor
dalıdır.
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Resim 6: Plaj voleybolu karşılaşmasından bir görüntü

Plaj Voleybolu Oyun Kuralları

 Bir takım sadece iki oyuncudan oluşur.
 Sahanın yüzeyi mümkün olduğunca düz, oyuncuların yaralanma ve

sakatlanmalarına yol açabilecek taş, kabuk vb. maddelerden arındırılmışolmalıve
eğimsiz kumdan oluşmalıdır.

 İki yan ve iki dip çizgi oyun alanınıbelirler. Yan ve dip çizgiler oyun alanının
boyutlarına dâhil olarak yerleştirilir. Orta çizgi yoktur.

 Bir oyuncunun malzemesi şort veya mayodan oluşur. Forma veya üstlük giymek
tercihe bağlıdır.

 Oyuncuların sandalyeleri, yazıhakemi masasının bulunduğu tarafta yan
çizgilerden 5 m mesafeye yerleştirilir.

 Her iki takımın iki oyuncusu da daima oyunda olmalıdır. Oyuncu değişikliği
yoktur.

 Oyuncular istedikleri pozisyonu almakta serbesttirler. Oyun alanında belirlenmiş
bir pozisyon yoktur.

 Maç öncesi takımlar başka bir sahada ısınma olanağıbulmuşlarsa filede 3’er
dakika, bulamamışlarsa 5’er dakika ısınabilirler.

 Oyun başakemin düdüğü ile başlar. Bununla beraber top servis vuruşu ile
oyundadır. Oyun, hakemin düdüğü ile son bulur. Bununla beraber düdük bir hata
için çalınmışsa, hatanın oluştuğu andan itibaren top oyun dışıdır.

 Servis atan oyuncu tarafından topa vurulduğu anda her takım kendi oyun alanında
bulunmalıdır (servis atan oyuncu hariç).

 Top sınır çizgileri de dâhil olmak üzere oyun alanıiçinde yere değdiği zaman
dâhildir. Sınır çizgilerinin tamamen dışında yere düşerse (sınır çizgisine
değmeden) top hariçtir.

 Bir setin ilk servisi, kurada servis atma hakkınıkazanan takım tarafından
kullanılır. Servis atma sırasınıtakım kaptanı, kuradan sonra belirler.
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 Servis atıldığında; kullanan takımın oyuncularından birine ve fileye değerse veya
oyun alanının dışına çıkarsa servis hatasıolarak değerlendirilir.

 Her takım, her sette 1 mola hakkına sahiptir. Oyuncular istedikleri zaman mola
haklarınıkullanabilirler. Mola süresi 30 saniyedir.

 Takımlar 1. ve 2. sette oynanmışher 7 sayıda (3. sette her 5 sayıda) oyun
alanlarınıdeğiştirirler. Setler arasındaki ara 1 dakikadır.

 Eğer saha değişimi gerekli zamanda yapılmamışsa hata fak edildiği anda yapılır.
Değişimin yapıldığıandaki sayılar aynen kalır.

 Bir takım, topu filenin üzerinden geri göndermek için en fazla üç defa vurma
hakkına sahiptir.

 Maç iki seti alan takım tarafından kazanılır. Setlerde 1-1’lik eşitlik varsa netice
seti (üçüncü set) en az iki sayıfarkışartıyla 15 sayıüzerinden oynanır. Bir set
(netice seti 3.set hariç) en az iki sayıfarkla ilk önce 21 sayıalan takım tarafından
kazanılır. Sayılarda 20-20 eşitlik olmasıhalinde iki sayıfarka erişilinceye kadar
oyun devam eder (22-20, 23-21 gibi).

 Toplam 4 saati aşmamak koşuluyla, oyunda bir veya daha fazla duraklama
meydana geldiyse, maça aynıoyun alanında ya da başka bir oyun alanında devam
edilmesi durumunda kazanılmışsayılarla devam edilir.

Resim 7 : Plaj voleybolu ile voleybolda kullanılan malzemeler zemin hariç aynıdır

Kullanılan Malzemeler

Kullanılan malzemeler zemin haricinde voleybol malzemeleri ile aynıdır.
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 Kum saha:
 Her türlü tehlikeden arındırılmışkum derinliğinin 40 cm olduğu, oyun alanının

şerit bantlarla çevrildiği bir alandır.
 Voleybol direkleri
 Voleybol filesi
 Voleybol topları

1.2.5. Plaj Hentbolu

Açık havada, her türlü tehlikeden arındırılmış, kum alanda, üzerinde kalelerin
bulunduğu ve altışar kişilik takımlarla belirli bir sürede elle paslaşarak oynanan bir oyundur.

Resim 8 : Plaj hentbolu kum zemin üzerinde oynanılan bir spor türüdür

Plaj Hentbolu Oyun Kuralları

 Oyun alanıdikdörtgen biçiminde 27 m uzunluğunda ve 12 m genişliğindedir. Bir
oynama alanıve iki kaleden oluşur. Oyun alanının yüzeyi en az 40 cm
derinliğinde bir kum tabakasından oluşur. Oyun alanının çevresinde yaklaşık 3 m
genişliğinde serbest bir alan bulunmaktadır.

 Oyun ayrıayrısonuçlanan 10 dakikalık iki devreden oluşur. Devre arası5
dakikadır. Oyunun her devresi hakem atışıyla başlar. Devre arasından sonra
takımlar kaleleri değişir.

 Bir devrenin sonunda skor berabere ise altın gol uygulamasına geçilir. Yani bir
sonraki gol, kazananıbelirler. Her devrenin galibi bir puan alır.

 Oyun kaygan olmayan kauçuk bir topla oynanır. Her karşılaşmadan önce en az 3
adet kurallara uygun top bulunmalıdır.

 Takımlar en az 8 kişiden oluşur. En az 6 oyuncu oyunun başlangıcında sahada
bulunmalıdır. Bir takımda müsabaka sırasında, oyuncu sayısıcezalar nedeniyle
üçe düşerse maç durur. Takım yenilmişsayılır.
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 Tüm oyuncular müsabaka boyunca çıplak ayakla oynarlar.
 Kaleci, topa sahip olmadığında, kale alanınıterk edebilir ve oynama alanında saha

oyuncusu olarak oynayabilir.
 Kaleci saha oyuncusu olarak gol attığında fazladan bir puan verilir.
 Kaleci kendi kalesinden, rakip kaleye gol atarsa, fazladan bir puan verilir.
 Bir gol kaydedildiğinde, oyun kale alanından ve golü yiyen kaleci tarafından

kullanılan kaleci atışıyla tekrar başlar.
 Durmakta ve yuvarlanmakta olan topla her zaman oynanabilir. Ancak saha

oyuncularıkale alanının içinde top ile oynayamazlar.
 Oyuncu rakibin elindeki topu vurarak veya çekerek alamaz. Rakibini

sakatlayabilecek hareketlerde bulunamaz.
 Top tamamen kale çizgisini geçtiğinde gol kaydedilir ve puan veya puanlar

verilir.
 Top tümüyle kenar çizgisinin dışına çıktığında veya savunma takımı

oyuncularından birine değerek dışkale çizgisini geçtiğinde kenar atışıverilir.
Kenar atışıçizgiye basılarak kullanılır.

 Top dışkale çizgisini geçtiğinde aut olur ve kaleci hakem düdüğüne bakmaksızın
topu oyuna sokar.

 6 m atışıkullanılırken atışıkullanan oyuncu, top elinden çıkmadan kale alanı
çizgisine veya içerisine basamaz. 6 m atışısonucunda gol olursa, iki puan verilir.

 Başlama, kenar, serbest ve 6 m atışlarıyapılırken, atışıyapan oyuncunun bir
ayağının bir kısmıyerle temasta ve sabit olmalıdır. Diğer ayak yerden
kaldırılabilir ve tekrar yere koyulabilir.

Resim 9 : Hentbol altışar kişilik iki takım halinde oynanır
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Kullanılan Malzemeler

 Oyun alanı:
Dikdörtgen biçiminde 27 m uzunluğunda ve 12 m genişliğindedir. Oyun alanının
yüzeyi en az 40 cm derinliğinde bir kum tabakasından oluşur. Oyun alanının
çevresinde en az 3 m genişliğinde serbest alan bulunmalıdır. Oyun alanının uzun
kenarları“kenar çizgileri” kısa kenarları“dışkale” çizgileri olarak adlandırılır.
Oynama alanı15 m uzunluğunda ve 12 m genişliğindedir. Çevreleyen çizgilerin
kalınlığı8 cm genişliği olan elastik, renkli bir şerit veya yine esnek, renkli bir
halatla gösterilir.

 Kaleler:
Kale, dışkale çizgisinin üzerinde ve tam ortasında bulunur. Kale 3 m genişliğinde
ve 2 m yüksekliğindedir. Demir ve ahşap aksamdan oluşur. Ahşap bölümler siyah
beyaz kesik çizgilerle belirtilir.

 Top:
Yuvarlak, kaygan olmayan bir top ile oynanır. Erkeklerde topun ağırlığı350-370
g, çevresi 54-56 cm’dir. Bayanlarda ise topun ağırlığı280-300 g, çevresi 50-52
cm’dir.

 Kullanılan giysiler:
Forma, şort, ayakkabıkesinlikle kullanılmaz.

1.2.6. Basketbol

Basketbol beşer kişiden oluşan iki takım arasında oynanır. Her takımın amacırakibin
sepetine sayıyapmak ve diğer takımın sayıyapmasınıengellemeye çalışmaktır.

Resim 10 : Basketbol bir salon oyunu olduğu gibi açık alanda da oynanabilir
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Basketbol Oyun Kuralları

 Basketbol müsabakalarıiki hakem tarafından yönetilir. Misafir takım sahayı
seçme hakkına sahiptir. Her devreden sonra saha değişimi yapılır.

 Oyun, orta saha çizgisinde her takımdan birer oyuncu arasında yapılan hava atışı
ile başlar Hava atışına çıkan oyuncular topu tek elleri ile takım arkadaşlarına
kazandırma hedefini taşır.

 Oyun sahasıdüz, sert yüzeyli, 28 m uzunluğunda, 15 m genişliğinde, üzerinde 2
adet potanın bulunduğu dikdörtgen bir oyun alanıdır. Oyun sahasındaki çizgilerin
kalınlığı5cm’dir.

 Oyun, 10’ar dakikalık dört periyottan oluşur. Beraberlik durumunda uzatma
periyodu oynanır. Her takım ilk üç periyotta ve uzatma periyodunda 2’şer
dakikalık bir, dördüncü periyotta ise iki mola hakkına sahiptir. İkinci ile üçüncü
periyot arasında 15 dakikalık devre arasıverilir.

 Her mola 60 saniyedir.
 Hücum eden takım, kendi sahasını8 saniye içinde terk etmek, 24 saniye içinde

de hücumunu tamamlamak zorundadır, aksi halde top kullanma hakkırakip
takıma geçer.

 Oyuncu topla birlikte, top sürme, pas atma, şut atma aktivitelerini yapma şansına
sahiptir. Bir oyuncu top sürerken, topu eline alarak durdurursa, tekrar top sürme
şansına sahip değildir; topu istediği yöne ve kişiye pas ya da şut atmak
zorundadır.

 Her takım 5 kişiden oluşur ve takımların sınırsız oyuncu değişikliği hakkıvardır.
Eğer faul hakkınıdoldurmamışsa, her çıkan oyuncu tekrar oyuna dâhil olabilir.
Bir takımdaki 5 oyuncudan biri ortada (post), ikisi savunma (guard) ve diğer ikisi
de hücum (forward) oyuncusudur.

 Her oyuncu beşfaulle oyun dışında kalır, tekrar o maç için oyuna dâhil olamaz.
Her oyuncunun bireysel olarak yaptığıfaul sayısının toplamı, takım faullerini de
belirler. Toplamda dört takım faulüne ulaşan takımın daha sonra yaptığıher faul,
karşıtakıma serbest atışkullanma hakkıkazandırır.

 Hakem tarafından durdurulmadıkça, top potadan veya çemberden dönerse oyun
devam eder. Ayrıca oyuncu, sahayıbelirleyen çizgilerin dışına temas etmedikçe,
top oyun çizgilerinin dışına değmeden havadan saha çizgisinin dışına çıksa dahi,
oyuncu topu içeri çevirebilirse de oyun devam eder.

 Her sayıatışından sonra veya hakemin düdüğünün çalmasının ardından, oyun ve
oyun zamanıdurur. Sayıyiyen takımın pota gerisindeki çizgi arkasından topu
oyuna sokmasıile hem zaman hem de oyun tekrar başlar. Oyun içindeki diğer
durumlara göre, hakemin gösterdiği yerlerden, top oyuna sokulur.

 Üç sayıçizgisi içinden yapılan her başarılıatışiki sayı, üç sayıçizgisi gerisinden
yapılan her başarılıatışüç sayıolarak değerlendirilir. Faullerden veya kural
ihlallerinden dolayı kazanılan başarılı serbest atışlar bir sayı olarak
değerlendirilir.
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Kullanılan Malzemeler

 Oyun sahası:
Düz ve sert yüzeyli, sınır çizgilerinin içinden ölçüldüğünde 28 m uzunluğunda, 15
m genişliğinde ve engellerden uzak olmalıdır. Tüm çizgiler 5 cm genişliğinde ve
aynırenkte olmalıdır.

 Potalar ve çember:
Metalden ve plastik cam görünümlü pota, çember ve file.

 Basketbol topları:
Çevresi 75-79 cm, 567-650 g ağırlığında deri veya yumuşak bir malzemeden
yapılır.

Resim 11: Basketbol oyunu sporun tüm güzelliklerini sergileyen bir takım sporudur
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UYGULAMA FAALİYETİ

Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla uygulayabileceğiniz bir takım sporu
seçerek uygulama için ön hazırlıklarınıyapınız (kurallar, araç gereçler, ödüllerin
belirlenmesi, duyuruların yapılmasıvb.). Çalışmanızısınıf arkadaşlarınızla uygulayarak
sonuçlarınıdeğerlendiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Amacınıza uygun bir spor etkinliği
belirleyiniz.

 Aktivitede uyulmasıgereken kuralları
belirleyerek listeleyiniz.

 Kullanılacak araç gereçleri belirleyiniz.
 Katılımcılara araç gereçlerin kullanım

kurallarıile ilgili yapacağınız
açıklamalarıbelirleyerek listeleyiniz.

 Aktivitenizi konuklara nasıl
duyuracağınızıbelirleyiniz.

 Aktivite sonunda katılımcılara verilecek
ödülleri belirleyiniz.

 Takımlarınızıoluşturunuz.
 Takım üyelerine aktivite kurallarını

açıklayınız.
 Aktivitenin uygulanmasınısağlayınız.

 Her zaman planlıbir şekilde çalışınız.
 Takım sporlarıile ilgili temel becerilere

sahip olunuz.
 Takım sporlarıile ilgili kural bilgilerine

sahip olunuz.
 Gerekli hazırlıklarınızızamanında

yapınız.
 Aktiviteyi gerçekleştirmeden önce

kullanacağınız alanın, araç gereçlerin
temizlik ve hijyen kurallarına uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Güvenlikle ilgili almanız gereken
önlemleri mutlaka belirleyiniz.

 Katılımcılara karşıasla ısrarcıdeğil,
özendirici olunuz.

 Her zaman güler yüzlü, cana yakın
olunuz.

 Katılımcılarla esprili bir şekilde
konuşunuz.

 İşdisiplini elden bırakmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı
değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “ Evet / Hayır “ seçeneklerinden uygun olan
kutucuğu işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Belirlediğiniz spor etkinliği amacınıza uygun mu?

2 Aktivitede uyulmasıgereken kurallarıbelirleyerek listelediniz
mi?

3 Kullanılacak araç gereçleri belirlediniz mi?

4 Katılımcılara araç gereçlerin kullanım kurallarıile ilgili
yapacağınız açıklamalarıbelirleyerek listelediniz mi?

5 Aktivitenizi konuklara nasıl duyuracağınızıbelirlediniz mi?

6 Aktivite sonunda katılımcılara verilecek ödülleri belirlediniz
mi?

7 Takımlarınızıoluşturdunuz mu?

8 Takım üyelerine aktivite kurallarınıaçıkladınız mı?

9 Aktivitenin doğru uygulanmasınısağladınız mı?
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz. Boşluklarıuygun sözcüklerle doldurarak
cevaplayınız.

1- .....................herhangi bir oyun alanında birden fazla oyuncunun katılımıyla oyun
kurallarına uygun olarak temel teknik beceri ve taktiklerden oluşan, takım ruhunun
sergilendiği oyunlardır.

2- Futbolda top iki direk arasından, üst direğin altından, gol çizgisinden oyun
kurallarınıihlal etmeden geçtiyse............... olarak tanımlanır.

3- Futbolda serbest vuruştipleri ..................... ve .................. olarak ikiye ayrılır.

4-..................... voleybol oyununda, sadece geri hatta savunma yapabilir.

5- ...........................açık alanda her türlü tehlikeden arandırılmışkum zemin üzerinde
en az 6 oyuncu ile oynanan bir oyundur.

6-...................... beşer kişilik iki takım arasında, birbirlerinin sepetlerine sayıatmayı
hedefleyen oyundur.

7- Basketbol da her mola .......... saniyedir.

8- Üç sayıçizgisi içinden yapılan her atış.......... sayı, çizginin dışından yapılan her
atış.......... sayıdeğerindedir.

9- Plaj futbolu her biri .......... dakikalık ......... devreden oluşturulur.

10- Futbolda resmi müsabakalarda en fazla …….. oyuncu değişikliği yapılabilir.

B- Aşağıdaki ifadeleri okuyarak cümlelerin başında yer alan kutucuklarıDOĞRU( D)
veya YANLIŞ( Y ) olarak işaretleyiniz.

1- ( ) Plaj futbolu; eğlence, takım ruhu, dostluk ve sağlıklıbir rekabet amacıile oynanır.
2- ( ) Plaj futbolunda müsabaka sırasında spor ayakkabıgiyilebilir.
3- ( ) Voleybol oyununda bir takımda 6 oyuncu mücadele eder.
4- ( ) Voleybolda bir setin kazanılabilmesi için takımın en az iki sayıfarkla 25

sayıya ulaşmasıgerekir.
5- ( ) Voleybolda top başhakemin işareti ile servis için topa vurulduğu an oyundadır.
6- ( ) Voleybolda bir oyuncu ardıardına iki defa topa vuramaz.
7- ( ) Voleybolda bir takım bir sette 2 mola ve 2 teknik mola alma hakkına

sahiptir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8- ( ) Plaj voleybolu oynanırken kum alana ve fileye gerek yoktur.
9- ( ) Plaj voleybolunda iki oyuncunun oyun sonuna kadar oynamasına gerek

yoktur. Oyuncu değişikliği istenildiği kadar yapılabilir.
10- ( ) Plaj voleybolunda takımlar 1. ve 2. setlerde 7. sayıda yer değiştirirler. 3. sette her 5
sayıda oyuncular yer değiştirirler.
11- ( ) Plaj voleybolunda bir sette 25 sayıalan takım galip gelir.
12- ( ) Plaj hentbolünde kaleci kendi kalesinden ve saha oyuncusu olarak gol attığı

zaman, fazladan iki puan verilir.
13-( ) Hentbolde 6 m atışınıyapan oyuncu top elinden çıkmadan kale alanıçizgisine veya
içerisine girebilir.
14- ( ) Hentbolde 6 m atışınıyapan oyuncu atışıgole çevirirse gol 2 puan olarak yazılır.
15- ( ) Basketbol oyunu 10’ar dakikalık dört periyottan oluşur.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızıkarşılaştırınız. Cevaplarınız doğru
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlışcevap verdiyseniz öğrenme faaliyetine
dönerek konuyu tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla takım spor aktivitelerini uluslararası
federasyon kurallarına uygun olarak uygulayabileceksiniz.

 Çevrenizdeki işletmelere giderek bu işletmelerde uygulatılan takım sporlarını
araştırınız.

 İşletmelerde takım sporlarının eğlence amaçlınasıl uygulatıldığınıaraştırınız.
 Sevdiğiniz bir takım sporunu sınıf arkadaşlarınızla uygulayınız. Bu uygulamanın

sonunda bu aktivitenin animasyon şeklinde nasıl uygulayabileceğinizi tartışınız.

2. TAKIM SPORLARI AKTİVİTELERİ

2.1. Planlama

Eğlence hizmetleri departmanında, takım sporlarıile ilgili aktiviteleri uygulamaya
başlamadan önce işletmenizin tesis ve malzeme durumu, gelen konukların özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Çünkü günümüz koşullarında yoğun iştemposunda
çalışan insanlar boş zamanlarında sportif faaliyetlerle dinlenme yolunu tercih
etmektedirler.

İşletmeler bu anlamda gelen konuklarınımemnun edebilmek için konaklama
tesislerinde sportif alanlara gerekli özeni göstermektedirler. Bu alanlar; tenis kortları,
voleybol sahaları, basketbol sahaları, futbol sahaları, plaj voleybolu, plaj futbolu, plaj
hentbolu, spor salonları, jimnastik salonlarıgibi sıralayabiliriz.

 Planlamanın faydalarınıve önemini aşağıdaki şekillerde sıralaya biliriz:
 Aktiviteleri gerçekleştirmeden önce bu alanların kullanım ve etkinlik

programlarıhazırlanmalıdır. Planlıbaşlayacağımız her çalışmanız etkinlikler ve
prestijiniz açısından size başarısağlayacak, işletmeniz açısından da müşteri
artışınısağlayacaktır.

 Eğlence amaçlıuygulatacağınız bu etkinlikler insanlar üzerinde olumlu etkiler
yapacağından dolayı, konukların güzel bir tatil geçirmelerini sağlamış
olacaksınız.

 Kullanacağınız malzemelerin önceden belirlenmiş olması aktivite
uygulamalarında aktivitenin çok canlıgeçmesini sağlayacaktır. Bu da daha sonra
yapılacak olan aktivitelerdeki katılımcısayısınıartıracak, insanların birbirleriyle
daha çok kaynaşmasınısağlayacaktır.

 Yapacağınız aktivitelerde zamanlamayıiyi ayarlamanız gerekir. Çünkü yapılan

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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aktiviteler işletmelerin diğer bölümlerindeki hizmetleri aksatmamalıdır.
 Planlama yapılırken işletmenin diğer departmanlarıyla işbirliğine gidilmelidir.
 Yapacağınız aktivitelerde katılımcıların yaş, kilo, cinsiyet ve kültür özelliklerini

dikkate almalısınız.
 Planlama yaparken malzeme alımlarında aşırıbir harcama yapmamalısınız.
 Planlamanızda yapacağınız programın dışına çıkmamalı, artıharcamalardan ve

program değişimlerinden kaçınmalısınız.
 Planlama yaparken yapacağınız aktivitelerle ilgili işletmenin sağlık ekibiyle iş

birliği içerisinde olmaya dikkat etmelisiniz.
 Aktivitelerde kullanacağınız malzemelerin ve kullanım alanlarının temizliğinin

de ne kadar önemli olduğunu unutmayınız.
 Animatörler işdisiplinine sahip olmalıdır.
 Oyun bilgileri konusunda değişen kurallar hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

2.2. Hazırlık Yapma

Her aktiviteye başlamadan önce yapacağımız hazırlıklar, aktivitenin çok canlı, neşeli
ve başarılıgeçmesini sağlayacaktır. Yapacağınız etkinliklerdeki başarınızda sizin planlı
çalışmanız büyük rol oynayacaktır. Aktivitelere başlamadan önce yapmanız gereken ön
hazırlıklarışöyle sıralayabiliriz.

 Aktiviteler için gerekli duyurularıyapınız.
 Aktivitelerin uygulanacağızamanıbelirtiniz.
 Aktiviteler için katılımcılarıbelirleyiniz.
 Aktiviteler için katımcılardan yarışmacıgruplarıoluşturunuz.
 Yarışma oyun kurallarıhakkında bilgi sahibi olunuz.
 Yarışma oyun kurallarınıaktiviteler sırasında, aktiviteleri daha canlıve heyecanlı

olmasıaçısından değiştirebilirsiniz.
 Aktiviteler için gerekli araç gereçleri, uygulama başlamadan önce hazırlayınız.
 Kullanacağınız araç gereçlerin kontrolünü yapınız.
 Uygulamalıaktiviteden önce kullanacağınız alanların ve eşyaların, hijyenik ve

temiz olmasına dikkat ediniz.
 Katılımcısayısınıartırmak için ısrarcıdeğil, özendirici olmalısınız.
 Her zaman güler yüzlü, samimi ve esprili olmalısınız.
 Aktivitelerde görev alan animatörler insan psikolojisinden anlamalıdır.
 Animatör uygulattığıaktivitelerde adil olmalıdır.
 Yapılan uygulamaların sonunda mutlaka ödüllendirme yapılmalı, sonuç ilan

edilmelidir.
 Aktivitelerin uygulanacağızamanda, sağlık ekibini hazır bulundurmalısınız.
 Kaza ve tehlikelere karşıuyanık olunuz. İlk yardım bilgisine sahip olmalısınız.
 Takım sporlarıhakkında temel becerilere sahip olmalısınız.
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ÖRNEK 1: TAKIM SPORU FAALİYETİ

 FAALİYETİN ADI: Plaj voleybolu turnuvası
 GEREKLİMALZEMELER: Plaj voleybolunun uygulanacağıalan, voleybol

topu, voleybol filesi ve direkleri, değişik şekillerde başlıklar (horoz ibiği
şeklinde)

 OYUNCU SAYISI: İkişer kişilik takımlar
 TURNUVANIN YAPILACAĞI GÜNLER: Salı, Perşembe
 TURNUVANIN YAPILACAĞI SAAT: 16:30 -17:30
 KATILIMCI LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI: Müracaat edenlerden

oluşturulan listeler.
 AKTİVİTENİN DUYURULMASI: İşletmenin panolarının uygun bölümlerine

asılacak afişler, animatörlerce yapılan duyurular.
 VERİLECEK ÖDÜLÜN NİTELİĞİ:Şampanya
 OYUN KURALLARININ AÇIKLANMASI:
 SAĞLIK EKİBİYLE HABERLEŞME
 Uygulama alanının ve kullanılacak malzemelerin temizlik ve hijyen kurallarına

uygun olmasına dikkat edilir.

Faaliyetin uygulanacağı alanda oluşturulan listelerle takımların müsabakaları
başlatılır. Müsabakaların hakemi animatörlerdir. Animatörler konuşmalarıve davranışlarıyla
müsabakayı heyecanlandırmalıdırlar. Konukların aktivitelere coşku ile katılmalarını
sağlamalıdırlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla uygulayabileceğiniz bir takım sporu
seçerek sınıfta arkadaşlarınızla ya da bir turizm işletmesinde uygulayınız. Uygulamalarınızı
kaydederek sınıfta arkadaşlarınızla izleyip sonuçlarınıtartışarak değerlendiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Konuklarla uygulayabileceğiniz bir
takım sporu seçiniz.

 Aktiviteler için zaman ve yer çizelgesi
hazırlayınız.

 Katılımcıgruplarınıoluşturunuz.
 Aktivitelerde kullanacağınız

malzemeleri hazırlayınız.
 Aktivite kurallarınıbelirleyerek

listeleyiniz.
 Aktivitenin gerçekleştirileceği alanı

hazırlayınız.
 Güvenlikle ilgili almanız gereken

önlemleri tespit ederek önlemleri
alınız.

 Aktivite sonunda verilecek ödülleri
hazırlayınız.

 Aktiviteyi, kurallarına uygun olarak
uygulayınız.

 Enerjik olunuz.
 İşdisiplinine sahip olunuz.
 Planlıve sistemli çalışınız.
 Kazalara karşıuyanık olunuz.
 Her zaman güler yüzlü olunuz.
 Değişen oyun kurallarıhakkında bilgi

sahibi olunuz.
 Aktivitelerde kullanacağınız değişik

materyallerin, kostüm ve aksesuarların
sportif faaliyetlerin çekiciliğini
artırabileceğini unutmayınız.

 Uygulatacağınız aktivitelerin neşe
içerisinde geçmesi için esprili olmaya
özen gösteriniz.

 Kırıcıdavranışlardan kaçınınız.
 Oyunlar oynatılırken demokratik

davranınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre “Evet-hayır” şeklinde seçeneklerden uygun
olan kutucuğu işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Konuklarla uygulayabileceğiniz bir takım sporu seçtiniz mi?

2 Aktiviteler için zaman ve yer çizelgesi hazırladınız mı?

3 Katılımcıgruplarınıoluşturdunuz mu?

4 Aktivitelerde kullanacağınız malzemeleri hazırladınız mı?

5 Aktivite kurallarınıbelirleyerek listelediniz mi?

6 Aktivitenin gerçekleştirileceği alanıhazırladınız mı?

7 Güvenlikle ilgili almanız gereken önlemleri tespit ederek, önlemleri
aldınız mı?

8 Aktivite sonunda verilecek ödülleri hazırladınız mı?

9 Aktiviteyi kurallarına uygun olarak uyguladınız mı?

.

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.

E
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak Doğru (D) veya Yanlış(Y) olarak
işaretleyiniz.

1- ( ) Sportif müsabakalar için kural bilgisine gerek yoktur.
2- ( ) Konukları, bilmedikleri bir branşta zorlayarak aktiviteye katılmalarınısağlayabiliriz.
3- ( ) Animatörler belirttikleri saatlerin dışında da aktivite yapabilirler.
4- ( ) Aktiviteler uygulanırken sağlık ekibine haber vermeye gerek yoktur.
5- ( ) Takım sporlarıile ilgili aktiviteler uygulatılmadan önce aktiviteyi uygulatacak olan
animatörün temel becerilere sahip olmasıgerekir.
6- ( ) Uygulatılacak aktivitelerde uluslararasıkurallarıkesinlikle uygulamalıyız.
7- ( ) Planlamanın dışındaki aktiviteleri de uygulatabiliriz.
8 -( ) Aktivitelerin uygulanacağıalanların her türlü tehlikeden arındırılmışolmasıgerekir.
9 -( ) Aktivitelerde kullanılacak olan ilginç kostüm veya değişik malzemeler katılımı
artıracak olan unsurlardandır.
10- ( )Sportif müsabakalarıerkekler, bayanlar ve karma takımlar olarak uygulatılabiliriz.

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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MODÜL DEĞERLENDİRME

Eğlence hizmetleri departmanında konuklarla turnuva şekline uygulayabileceğiniz bir
takım sporu türü belirleyiniz. Organizasyonunu yaparak turnuvayıgerçekleştiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Amacınıza uygun bir spor türünü belirlediniz mi?

2 Aktivitede uyulmasıgereken kurallarıbelirleyerek listelediniz
mi?

3 Turnuvanın zamanınıve yer çizelgesini hazırladınız mı?

4 Kullanılacak araç gereçleri belirleyerek hazırladınız mı?

5 Katılımcılara araç gereçlerin kullanım kurallarıile ilgili
yapacağınız açıklamalarıbelirlediniz mi?

6 Turnuvanın duyurularınıkonuklara nasıl yapacağınızı
belirlediniz mi?

7 Aktivite sonunda katılımcılara verilecek ödülleri belirleyerek
hazırladınız mı?

8 Turnuvanın gerçekleştirileceği alanıhazırladınız mı?

9 Güvenlikle ilgili almanız gereken önlemleri tespit ederek
önlemleri aldınız mı?

10 Katılımcılistelerini oluşturarak takımlarınızıbelirlediniz mi?

11 Turnuva katılımcılarına aktivite kurallarınıaçıkladınız mı?

12 Turnuvayıkurallarına uygun olarak uyguladınız mı?

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 DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak Doğru (D) veya Yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.

1- ( ) Planlama, işletmenin oyun alanlarıve tesisleri göz önünde bulundurularak
yapılmalıdır.
2- ( ) Planlıve düzenli yürütülen takım sporlarıaktiviteleri işletmelerde kalan konukların
kaynaşmalarına yardımcıolur.
3- ( ) Günlük yaşantılarında sportif etkinliklerinde uğraşan insanlar, konaklamalarında da
bu aktivitelerini sürdürmek isterler.
4- ( ) Yapılan programın dışına çıkarak farklıaktivitelerde uygulatabiliriz.
5- ( ) Takım sporlarıile ilgili yapılacak olan aktivitelerde, aktiviteyi yönetecek animatörün
oyun kurallarıbilgisine sahip olmasına gerek yoktur.
6- ( ) Takım sporlarına katılacak olan katılımcılara temel beceriler öğretilmelidir.
7- ( ) Katılımcılarıyaş, boy, kilo ve sağlık problemlerine göre ayırmaya gerek yoktur.
8- ( ) Takım sporlarıile ilgili aktiviteler belirtilen zamanlarda yapılmalıdır.
9- ( ) Her aktiviteden önce, aktivite için gerekli olan hazırlıkların tamamlanmasıgerekir.
10- ( ) Takım sporlarına katılan katılımcılara sonuçlarıbildirmeye gerek yoktur.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınıkarşılaştırınız. Cevaplar doğru ise bir
sonraki modüle geçmek için ilgili kişilerle iletişim kurunuz.Yanlışcevap verdiyseniz
modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
(A)

1 Takım sporları
2 Gol
3 Endirek-direk
4 Libero
5 Plaj hentbolü
6 Basketbol
7 60 sn.
8 2-3
9 12 dakika, 3
10 3

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

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 Y

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

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

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