
6. 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. Seçili spor dalına özgü hareketleri artan bir doğrulukla sergiler. 

A.1.2. Seçili spor dallarını yaparken spor dalına özgü ilke ve kuralları uygular.  

A.1.3. Sportif etkinlikler içerisinde güvenli hareket eder.  

A.1.4. Sportif etkinlikleri yaparken çevreye karşı duyarlılık gösterir. 

A.1.5. Temel hücum ve savunma stratejilerini gösterir. 

A.1.6. Seçili sportif etkinliklerle ilgili kavramları bilir. 

A.1.7. Sportif etkinliklerde karşılaştığı problemlere çözüm ve çözümler üretir. 

A.1.8. Sportif etkinliklerdeki performansını analiz eder. 

A.1.9. Seçili spora özgü fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketleri yapar. 

A.1.10. Çevresindeki spor malzemelerini spor alanlarını ve düzenlenen spor etkinliklerini tanır. 

A.1.11. Farklı sportif etkinliklerde kullanılan malzemeleri araştırır. 

A.1.12. Zihinsel ve bedensel engelin spor yapmaya engel olmadığını bilir. 

A.1.13. Sportif etkinliklerde zamanı etkili kullanır. 

A.1.14. Araç gereçleri ve alanları paylaşmaya değer verir. 

A.1.15. Spor araç gereç ve malzemelerini amacına uygun kullanarak korur. 

A.1.16. Sportif etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade eder. 

A.1.17. Sportif etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir. 

A.1.18. Sportif etkinlikler içerisinde üstlendiği rollerin sorumluluklarını bilerek yerine getirir. 

A.1.19. Sportif etkinliklerde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterir. 

A.1.20. Sportif etkinliklerde başarıyı takdir eder. 

A.1.21. Sportif etkinlikleri yaparken kendine güven duyar. 

A.1.22. Sportif etkinliklere katılmaya değer verir. 

A.1.23. Sportif etkinliklerde meydana gelebilecek anlaşmazlıkların çözümü için çaba gösterir. 

A.1.24. Bireysel ve grup hedeflerine ulaşmak için çaba gösterir. 

A.1.25. Kurallara uyma ve yönergeleri takip etme sürecine katılarak belirlenen kural ve yönergelerini takip 

eder. 

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

Alt Öğrenme Alanı: B-1 DÜZENLİ FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

B.1.1. Fiziksel uygunluğu geliştirmek için düzenli olarak fiziksel etkinliklere katılır. 

B.1.2. Düzenli fiziksel etkinlik yapmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerinin önemini kavrar. 

B.1.3. Sportif etkinlikler sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya öncelik verir. 

B.1.4. Sağlığını korumak için vücudunu doğru kullanır. 

B.1.5. Dengeli düzenli beslenme ile fiziksel etkinlik arasında ilişki kurar. 

B.1.6. Sağlıklı bir vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanır. 

B.1.7. Temel ilk yardım ilkelerinin önemini bilir. 

Alt Öğrenme Alanı: B-2 ATATÜRK VE ULUSAL BAYRAMLAR 

B.2.1. Ulusal bayramları coşkuyla kutlamak için düzenlenen spor etkinliklerine halk oyunlarına ve dans 

gösterilerine değer vererek katılır. 

B.2.2. Çevresindekileri Ulusal bayramlarda etkinliklerine katılmaya teşvik eder. 



 

 

 

B.2.3. Atatürk ün spora ve sporculara verdiği önemi araştırarak çıkarımlarda bulunur. 

Alt Öğrenme Alanı B-3 SPOR ORGANİZSYONLARI VE OLİMPİYAT OYUNLARI 

B.3.1. Olimpizmin anlamını kavrayarak olimpiyat düzenlenme sebeplerini açıklar. 

B.3.2. Okul içinde sınıflar arası spor organizasyonları düzenlenmesinde görev almada istekli olur. 

B.3.3. Çeşitli spor olaylarını kitle iletişim araçlarından takip ederek yorumlar. 


