
5. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERS BİLGİLERİ 

1. Öğrenme Alanı: A- HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ 

Alt Öğrenme Alanı: A-1 TEMEL HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ 

A.1.1. Çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim 

ve becerilerini sergiler. 

A.1.2. Kendine özgü ritmik hareketler sergiler. 

A.1.3. Farklı figürlerin/hareket serilerini ardışık olarak yer aldığı ritmik hareketleri akıcı şekilde sergiler. 

A.1.4. Cimnastik serileri seçerek sunar. 

A.1.5. Özelleşmiş hareketleri uygularken karşılaştığı sorunlara çözümler üretir. 

A.1.6. Bireysel ve eşli mücadele becerileri sergiler. 

A.1.7. Bireysel ve grupla, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak artan bir doğrulukla oyun oynar. 

A.1.8. Özelleşmiş hareketlere ilişkin ilke ve kuralları etkinlikler içersinde uygular. 

A.1.9. Zihinsel ve bedensel engelin spor yapmaya engel olmadığını bilir. 

A.1.10. Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye uyum gösterir. 

A.1.11. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korur. 

A.1.12. Fiziksel etkinliklerde araç gereçleri ve oyun alanlarını paylaşmaya değer verir. 

A.1.13. Fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade eder. 

A.1.14. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir. 

A.1.15. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirir. 

A.1.16. Fiziksel etkinliklerde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterir. 

A.1.17. Fiziksel etkinliklerde başarıya değer vererek takdir eder. 

A.1.18. Farklı fiziksel etkinlikleri yaparken kendine güven yapar.  

A.1.19. Fiziksel etkinliklere katılıma değer verir. 

A.1.20. Bireysel farklılıkları olanlarla fiziksel etkinlik yapmaya gönüllü olur. 

A.1.21. Yakın çevresindeki spor alanları ve spor etkinliklerini tanır. 

 

2. Öğrenme Alanı: B-ETKİN KATILIM VE SAĞLIKLI YAŞAM 

Alt Öğrenme Alanı: B-1 DÜZENLİ FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

B.1.1. Sağlığını korumak için vücudunu doğru kullanır. 

B.1.2. Fiziksel etkinlikte bulunmanın fiziksel uygunluk üzerindeki katkılarını bilir. 

B.1.3. Düzenli fiziksel etkinliklerde bulunmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini bilir. 

B.1.4. Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya değer verir. 

B.1.5. Fiziksel etkinliklerde yapılan ısınma, esnetme ve soğuma hareketlerinin kişisel sağlığı için önemli 

olduğunu kavrar. 

B.1.6. Dengeli ve düzenli beslenme ile fiziksel etkinlik arasındaki ilişkiyi kavrar. 

B.1.7. Sağlıklı bir vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemini 

kavrar. 

B.1.8. Temel ilk yardım ilkelerini açıklar. 

Alt Öğrenme Alanı: B-2 ATATÜRK VE ULUSAL BAYRAMLAR 

B.2.1. Ulusal bayramları rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak coşkuyla kutlar. 

B.2.2. Ulusal bayramlarda sınıfça ve okulca yapılan etkinliklerin ve törenlerin önemini kavrar. 

B.2.3. Atatürk ün, spora ve sporculara verdiği önemi bilir. 

Alt Öğrenme Alanı B-3 SPOR ORGANİZSYONLARI VE OLİMPİYAT OYUNLARI 

B.3.1. Olimpiyat oyunlarındaki spor dallarını bilir. 

B.3.2. Ulusal ve uluslar arası spor organizasyonlarını tanır. 

B.3.2. Çeşitli spor olaylarını kitle iletişim araçlarından takip eder. 



 

 

 


