
3. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİMİZİN KAZANIMLARI 

 

1. Yer değiştirme hareketlerini artan çeviklikle yapar.   

2.Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir  
doğrulukla yapar.   

3. Çeşitli nesnelerin üzerinde denge gösterir.   

4.Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir   

doğrulukla yapar.   

5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri geliştirir.   

6.Nesne kontrolü gerektiren hareketleri alan farkındalığı, efor ve hareket ilişkilerini kullanarak   

artan bir doğrulukla yapar.   

7. Seçtiği müzik eşliğinde bir çalışma/dans koreografisi oluşturur.  

 8.Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla   

oynar.   

9. Temel hareket becerilerini uygularken kullanılan ilişkileri söyler.   

10. Oyunda kullanılabilecek basit bireysel ve takım stratejilerini/taktiklerini açıklar.   

11. Oyun ve fiziki etkinlikte nesne kontrolü gerektiren basit stratejiler/taktikler geliştirir.   

12.Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için günde ne kadar süre orta ve yüksek şiddetli oyuna ve 
 fiziki etkinliklere katılması gerektiğini nedenleriyle açıklar.   

13.Oyun ve fiziki etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin nasıl olması   

gerektiğini açıklar.   

14. Oyun ve fiziki etkinliklerde dikkat edilmesi gereken hijyen ilkelerini nedenleriyle açıklar.   

15. Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun spor kıyafeti kullanımının önemini açıklar.   

16.Oyun ve fiziki etkinliklerde kendi ve arkadaşları için güvenlik riski oluşturan unsurları  neden
leriyle açıklar.   

17. Düzenli olarak katılabileceği oyun ve fiziki etkinlikleri seçerek katılır.   

18. Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.   

19. Oyuna ve fiziki etkinliklere katılımda sağlığını koruma davranışları sergiler.   

20. Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alır.   

21.Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlanmasına halk dansları, oyun, jimnastik ve dans  
etkinlikleri hazırlayarak katılır.   

22. Basit ritimli yöresel ve ulusal halk dansları yapar.   



23. Seçtiği geleneksel çocuk oyunlarını arkadaşlarına oynatır.   

24. Oyun ve fiziki etkinliklerde özgüvenle hareket eder.   

25. Bireysel farklılıkları olanlarla oyun ve fiziki etkinlik yapmaya istekli olur.   

26. Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşlarıyla etkili işbirliği becerileri geliştirir.   

27. Oyun ve fiziki etkinliklerde başarıyı tebrik eder.   

28. Oyunlarda karşılaştığı problemlere eş veya grupla çözümler önerir.   

29.Hareket becerisi, aktif ve sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek için çeşitli ekipman ve   

teknolojileri kullanır.   

30. Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşını gözlemleyerek geribildirim verir.       

    

 

 

 

 

 

 

 


