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Zaman 
(dakika)  

Hedefler İçerik Yöntemler Malzemeler 

 Varış Katılanlar isim kağıtları hazırlarlar (bant, kalem)   

10 Karşılama 
Selamlamanın ardından 
katılanlar ve sunucular kendini 
tanıtır 

Herkes ard arda topu birbirine atar, nereden geldiğini, 
kaç yaşında olduğunu ve fiziksel aktiviteye neden ilgi 
duyduğunu açıklar. 

Birbirine top atarak tanışma Top, bant, kalem 

2  Kurs akışı ve hedefler anlatılır Kısa anlatım  
10 Giriş 

Tecrübe hakkında fikir alışverişi 
sağlama 

Soru:  
 Şuanda spor yapıyor musunuz?  
 Hangi tür spor? 
 Kendi ülkenizde spor veya fiziksel aktivite 

yapıyor muydunuz? 

Kartlarla açık oturum  Kartlar (spor dalları)  

10 Bilgi 
Spor motivasyonu 

Soru: Spor ve fiziksel aktivite niçin iyidir? 
 yeni arkadaş edinme (sosyal çevre, 

entegrasyon) 
 neşe ve eğlence (zihinsel sağlık)  
 formda tutar ve hastalıkları önler (zihinsel 

sağlık) 
 açık hava ve güneşin tadını çıkarmak (Vitamin 

D, zihinsel sağlık) 
 beraberlik ruhu artar (Saygı, Sorunları çözme 

isteği, Beraberlik) 
 değişiklik sağlama (Günlük yapı, normallik) 
 

 Katılanlara sorulur: Örnekleriniz/Maceralarınız var mı? 

Afiş ile kısa anlatım ve 
birlikte çalışma 

Afiş: Motivasyon 

10 Hareket boyutları Boyutlar: Kondisyon, Kuvvet, Koordinasyon, 
Hareketlilik, Dinlenme 
Soru: Hangi Spor dalı/ fiziksel hareket, hareket 
boyutlarının hangisini geliştirir?  Katılanlar örnek olarak 
sergilenen çeşitli kartları gösterebilirler  

Afiş ile kısa anlatım ve 
birlikte çalışma 

Afiş: 5 boyutlar 
Kartlar (Spor dalları) 

5 Fiziksel hareket tavsiyeleri Devamlı olarak en az haftada bir defa (Kondisyon, 
Kuvvet, Koordinasyon, Hareketlilik, Dinlenme) 
Açık havada önerilir 
Haftada asgari öneriler (yetişkinler için): 

Broşür ile kısa anlatım Broşür 
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150 dakika orta yoğunluk (örn.: hızlı yürüme) ya da 75 
dakika yüksek yoğunluk (örn.: koşma) yada 5x30 dakika 
yada 7x20 dakika 

10 Spor yapma imkânları Katılanlara sorulur: 
  Hangi spor imkanları mevcuttur?  Önerileriniz var mı, neler yapılabilir? 

 
 Bizim fikirlerimiz: 
Bireysel 

 İp atlama 
 Yürüyüş yapma 
 Koşu 
 Kuvvet hareketleri 
 

Grup çalışmaları 

 Kamptaki sorumlulara spor aktiviteleri hakkında 
sorular sorabilirsiniz. (spor kulüpler, yürüyüşler vs.)  Arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunmak 

 Öz girişim göstermek (spor yapan insanlarla 
görüşmek örn.: Futbol oynamak) 

 Dans etmek (Grup halinde?) 
 Spor kulübüne gitmek 

Kartlarla kısa anlatım, 
kartlarla birlikte çalışma 

Kartlar (Spor dalları) 

15 Uygulama 
Denemek ve eğlenmek 

„Spor birimi“  Broşüre bakınız Örnek hareket göstermek Broşür, Sandalye,  
(güreş minderi, şal, 
poşet) 

10 Veda 
İçerikleri belirleme 

Tefekkür: Eğlenceli miydi? 
 Broşürü anlatma 
 Mesaj: Hareket etmek sağlıklı tutar. 

Geribildirim  

 Veda Katılanlara teşekkür edilir ve veda edilir   
 

 


