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Bir ülkenin varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan, 
birey ve toplumun gelişmesini sağlayan eğitim, dinamikleri 
olan bir süreçtir.

Atalarımızın Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan yolculuğunda önemli bir yer edinen ve 
toplumsal dinamiğin en temel ögelerinden biri olan spor, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ile 
toplumsal kalkınmanın desteklenmesinde çok önemli bir role sahiptir. 

Çocuklarımızın bedenen ve ruhen sağlıklı, sosyal yönden gelişmiş, yapıcı, üretken, sağduyulu, 
hoşgörülü, ahlaklı, öz güveni yüksek bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sağlayan sporun 
erken yaşlarda çocuklarımız ile tanıştırılması, okul dışı ortamlarda sportif etkinliklerle kalıcı 
öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve sporun bir yaşam biçimi hâline getirilmesi Bakanlığımızın 
2023 Eğitim Vizyonu öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. 

Bu kapsamda okullarımızı bir yaşam alanı olarak yeniden inşa etmek, eğitim ve öğretimi 
okul sınırlarının dışında yaşamın içerisinde yeniden yapılandırmak, çocuklarımızın okul 
dışı ortamlarla buluşturulmasında en önemli unsur olan öğretmenlerimizin mesleki ve alan 
gelişimlerini desteklemek amacıyla oryantiring eğitimi sertifika programı hazırlanmıştır.

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda çocuklarımızı çift kanatlı gençler 
olarak geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin okul dışı ortamlarda gerçekleştirecekleri 
oryantiring faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla ‘’Oryantiring Eğitimi" öğretmen el kitabı 
hazırlanmıştır. 

Fiziksel aktiviteleri zihinsel işlemlerle birleştirip soyut düşünme, yön bulma, analitik düşünme, 
problem çözme becerileri gibi temel becerilerinin geliştirilmesi açısından etkili bir spor 
alanı olan oryantiring ile öğretim programlarındaki ders kazanımları ilişkilendirilerek sınıf 
öğretmenliği, sosyal bilgiler, fen bilimleri, biyoloji, coğrafya ve beden eğitimi dersleri için 
oryantiring etkinlikleri oluşturulmuştur. 

Oryantiring sporunun tanımı, tarihçesi, türleri, kullanılan terimler, harita bilgisi ve pusula 
kullanımı gibi temel konular ile okul içi ve okul dışı alanlarda yapılabilecek oryantiring 
etkinliklerinin yer aldığı eğitim içeriklerini sizlerle paylaştığımız bu kitabın hazırlanmasında 
emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türkiye Oryantiring Federasyonuna katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum.
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Oryantiring bir bölgenin haritası üzerinde belirtilmiş kontrol noktalarının sırası 
ile en kısa sürede bulunmasına dayalı, fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren 
bir doğa sporudur. Bireyin bağımsız olarak düşünme ve zorlukları çözme 
yeteneğini de arttırarak zihinsel gelişimine katkı sağlar. 

Oryantiring heyecan verici ve rekabetçi olmasının yanı sıra kullanılan malzeme 
bakımından da pahalı olmayan bir spordur. Oryantiring sporunda hızlı 
koşmaktan daha önemlisi, hızlı düşünme ve bir noktadan diğerine izlenecek en 
iyi rotaya karar vermektir. Bu nedenle oryantiring, koşarken satranç oynamak 
olarak da bilinir. 

Oryantiring bütün aile bireyleri ile doğada iyi vakit geçirebilmek için yapılacak 
en iyi sporlardan biridir. Kişiye zor koşullar altında problemi analiz etme ve 
çözme yeteneği kazandırır. Oryantiring çevreci bir spordur çünkü doğada ayak 
izinden başka bir iz bırakmaz. 

Dünyada ve ülkemizde eğitim müfredatının bir parçası olan oryantiring yediden 
yetmişe herkesin yapabildiği bir spordur.

1Oryantiring
Nedir?
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2Oryantiringin
Tarihsel Gelişimi

Oryantiringin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini ana 
hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 ▷ Oryantiring 19. yüzyılda İskandinavya’da ortaya çıkmıştır. 1886’da 
bilinmeyen bölgeleri pusula ve harita yardımıyla geçmek için kullanılmıştır.

 ▷ 1895 yılında da askerî birlikler arasında yarışmalar yapılmaya başlamıştır. 
 ▷ İlk halk arası yarışma 31 Ekim 1897 tarihinde Norveç’te Oslo yakınlarında 

yapılmıştır. Stockholm Amatör Atletik Birliği başkanı Ernst Killander arazi 
aktivitelerine gençlerin ilgisini çekmek amacı ile İsveç’te harita ve pusula 
yardımıyla bir oyun bularak oryantiringin temellerini atmıştır. 

 ▷ Oryantiringle ilgili ilk büyük organizasyon 1919 yılımda Stockholm’de 
yapılmıştır.

 ▷ Uluslararası Oryantiring Federasyonu 1961 yılında kurulmuştur. 
(Bulgaristan- Danimarka- Çekoslovakya- Finlandiya- Macaristan- Almanya 
Federal Cumhuriyeti- İsveç- İsviçre- Demokratik Almanya Cumhuriyeti)

 ▷ İlk Dünya Oryantiring Şampiyonası 1966 yılında yapılmıştır.
 ▷ 1971 yılında Askerî Pentatlon takımının başında olan Binbaşı Hüsamettin 

Yılmaz ve Binbaşı Çetin Gürses Norveç’te oryantiring etkinliğine katılarak Türk 
oryantiring tarihine geçmişlerdir.

 ▷ İlk sivil grup olan Ankara Oryantiring Grubu ve İstanbul Oryantiring 
Grubu 1999 yılında oryantiring yapmaya başlamışlardır.

 ▷ İlk resmî organizasyon 2000 yılında Ankara’da Türkiye Üniversiteler 
Arası Oryantiring Şampiyonası yapılmıştır.

 ▷ 2002 yılında Dağcılık Federasyonu bünyesine oryantiringin alınmasıyla 
Türkiye'de faaliyetler başlamıştır.

 ▷ 2004 yılında Dağcılık Federasyonundan ayrılarak İzcilik Federasyonuna 
bağlanmıştır.

 ▷ 2006 yılında bir Oryantiring Federasyonu kurulması kararı alınmış olup 
28 Mart 2006 tarihinde İzcilik Federasyonu’nundan ayrılan Oryantiring As 
Başkanlığı, kurulan Oryantiring Federasyonu ile ayrı bir federasyon olmuştur. 
21 Eylül 2006 tarihinde idari ve mali yönden özerk olarak Türkiye Oryantiring 
Federasyonu kurulmuştur.
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 ▶ Zekâ ve zihinsel akıl yürütme becerilerini geliştirir.
 ▶ Fiziksel gelişime fayda sağlar. 
 ▶ Öz güveni geliştirir.
 ▶ Çevre ve doğa bilincini geliştirir.
 ▶ Bireyin kendini tanımasını sağlar.
 ▶ Bağımsız olarak düşünmeyi sağlar. 
 ▶ Problem çözme becerilerini geliştirir. 
 ▶ Harita okuma becerilerini geliştirir. 
 ▶ Yön bulma kabiliyetini arttırır. 
 ▶ Doğru ve hızlı karar verme yetilerini geliştirir. 
 ▶ Verdiği kararın sorumluluğunun farkına varır.
 ▶ Takım olarak yapıldığında iş birlikli öğrenme becerilerini arttırır.
 ▶ Doğa ve çevre farkındalığını arttırır. 
 ▶ Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.

1.3. Oryantiringin Fiziksel, Psikolojik, Sosyal ve Bilişsel
       Gelişim Üzerindeki Etkileri

3 Oryantiringin Fiziksel,
Psikolojik, Sosyal ve Bilişsel 
Gelişimi Üzerindeki Etkileri
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4Oryantiringde Kullanilan
Temel Kavramlar ve
Malzemeler

Üzerinde sürekli olarak kuzey-güney yönünü 
gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön bulmak 
için kullanılan kadranlı bir araçtır. Oryantiringte 
kullanılan pusula çeşidi parmak pusulasıdır.

1.Pusula

2.Fener

3.Zımba (Punch) 
Hedefe iliştirilmiş sert bir maddeden yapılmış, 
ucunda küçük iğnelerin bulunduğu, sporcuların 
kontrol kartlarını işaretlemeye yarayan bir alettir.

4.Başlangıç Noktası 5.Hedef (Kontrol) Noktası
Haritada kırmızı 
daire ile çizilen ve 
merkezinde hedefin 
bulunduğu noktalardır. 

6.Bitiş Noktası

7.Manyetik Kuzey
Pusulada kırmızı noktayla 
gösterilmiş olan istikamettir.

8.Hedef (Kontrol) Kodu
Hedeflerin üzerinde bulunan 
numaralardır.
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4Oryantiringde Kullanilan
Temel Kavramlar ve
Malzemeler

9.Zımba Kontrol Kartı
Mekanik zımbalama yapılan oryantiring etkinliklerinde oryantiringcinin kontrol noktalarına 
geldiklerini belirten ve üzeri numaralandırılmış kartlardır. Kontrol kartları ayrı basılabildiği 
gibi yarışma haritasının uygun yerlerine de basılabilir. Kontrol kartlarıyla ilgili özellikler 
şunlardır:
1. Yarışmacıların yarışma süresince ve yarışma alanı içerisinde kontrol noktalarına uğradığını 
belirleyen bir karttır. 
2. Yarışmacı, kontrol noktasındaki zımbayı kullanarak her kontrol noktasında kartının doğru 
karesini işaretlemekten sorumludur. 
3. Organizatör belli kontrol noktalarında kartın işaretlenmesini kontrol edebilir. 
4. Elektronik kontrol sistemi (EKS) kullanıldığında bu kart yerine elektronik kart kullanılır.

Kontrol noktasının numarasını, 
kodunu, arazi durumunu belirten 
uluslararası tanımlamalardır.

10.Kontrol Tanımlamaları

Yarışma alanı içerisindeki özel mülk, ekili 
alan ya da tehlike arz ettiği için girilmemesi 
gerektiği sembollerle gösterilmiş alanlardır.

13.Yasak Alan

Başlangıç noktasında oyuncu 
tarafından alınan, kontrol 
noktaları ve varış noktasının 
haritada işaretli olduğu ve 
arazide bulunduğu yeri detaylı 
olarak açıklayan karttır. 

11. Hedef Bilgi Kartı

Bir başlangıç noktası, bir 
dizi kontrol noktası ve varış 
noktasından oluşan güzergâhtır.

12. Parkur
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4Oryantiringde Kullanilan
Temel Kavramlar ve
Malzemeler

Oryantiring haritası özel renk ve sembollerden oluşan bir haritadır. Yeryüzü şekilleri, insan 
yapımı nesneler ve oryantiring sembolleri kullanılarak harita oluşturulur.  Coğrafi haritalarda 
bulunan tüm fizikî bilgilerin dışında ayrıntılara inilerek oryantiringe ait olan semboller 
kullanılır. Arazide görülen her şey oryantiring haritasında gösterilmektedir. Oryantiring 
haritasında hedefe gitmek için bir tane rota yoktur. Herkes hedef noktalarına ulaşmak için 
kendi rotasını belirler.

14.Oryantiring Haritası

Harita üzerinde bulunan iki nokta arasındaki uzunluğun, arazideki iki nokta arasında ölçülen 
yatay mesafesine olan oranıdır. Haritanın ölçeği 1:10000 ise haritadaki 1 cm gerçekte 10000 
cm yani 100 m’dir.

15. Ölçek

Sporcuların hedeflere en kısa sürede gidebilmek için kendilerinin belirlediği yoldur.
16. Rota

Boylamlar ve pusuladaki kuzey oku arasında kalan açıdır. Yön bulma oryantiring sporunun 
temelini oluşturur. Oyuncu yön tarifi yaparken sağında, solunda gibi sözler kullanamaz. Onun 
için oryantiringci kuzey ve güneydoğu gibi ara ve ana yön tariflerine kendisini alıştırmalıdır.

17. Yön

Uluslararası Oryantiring Federasyonuna uygun 30 cm boyutlarında beyaz ve turuncu üçgen 
prizmadan bir malzemedir.

18. Hedef (Kontrol Noktası-Bayrak)

4Oryantiringde Kullanilan
Temel Kavramlar ve
Malzemeler
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Zemini iyi tutan ayakkabılar kullanılır. Taşlık, kayalık, inişlerin ve çıkışların çok olduğu 
arazilerde oryantiring sporuna özel çivili ayakkabılar tercih edilmelidir.

22. Ayakkabı

Yarışma talimatında ve yarışmadan önce başhakem tarafından ilan edilen her türlü kuralın 
ihlalidir. 

22. Diskalifiye

24. IOF  -  Uluslararası Oryantiring Federasyonu

25. TOF  -  Türkiye Oryantiring Federasyonu

26. ISOM  -  Oryantiring Haritaları Uluslararası Standartları

27. ISSOM  -  Sürat Oryantiring Haritaları Uluslararası Standartları

28. WOD  -  Dünya Oryantiring Günü

Sporcuların doğru sırayla bütün hedeflere gittiğini 
gösteren, her hedefte bulunan elektronik sisteme 
temas ettirmek zorunda oldukları ve parmaklarına 
taktıkları elektronik bir aygıttır.

19. Sı (Sport Ident - Elektronik Yüzük)

Sporcuların kıyafetleri ormanlık alanda kullanıma uygun olmalıdır. Kol ve bacakları 
oluşabilecek yaralanmalara karşı korumak için uzun ve bedene tam gelen kıyafetler 
kullanılmalıdır.  Kıyafetlerin büyük ve bol olması dallara takılmaya sebep olacağından tercih 
edilmemektedir. Oryantiring kıyafet seçimi yapılırken hareketi engellemeyecek, hafif, ısı 
alışverişine imkân verecek kıyafetler olmasına dikkat edilmelidir.

21. Kıyafet

Elektronik kontrol sistemi, hedef kontrol noktalarında 
sporcunun sı yüzüğünü okutarak hedefe geldiğinin 
bilgisini kayıt almasını sağlayan cihazdır.

20. EKS (Elektronik Kontrol Sistemi)

4Oryantiringde Kullanilan
Temel Kavramlar ve
Malzemeler
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5Oryantiring 
Türleri

Kuzey disiplin kayağı mantığı ile yapılır. Koşu oryantiring haritalarından farklı olarak karda 
açılan yollar haritanın temelini oluşturur. Kayak oryantiringi yapan sporcu dayanıklı, elit 
düzeyde bir kayakçı, iyi bir harita okuyucusu olmalıdır. Tüm kayak tekniklerini iyi bilmelidir. 

2. Kayakla Oryantiring

Oryantiring sporunun en çok kullanılan türüdür. 
Ormanlık arazide, şehirlerde, parklarda ve 
haritası olan her yerde zamana karşı yapılır. 
Dayanıklılık, kuvvet, çeviklik ve sürat gerektirir. 
Atletizm antrenmanları ile desteklenmesi 
gereken oryantiring disiplinindendir.

1. Koşarak Oryantiring
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5Oryantiring 
Türleri

Dayanıklılık gerektiren türlerden biridir. Sporcular çok iyi bisiklet kullanmalıdırlar. Harita 
özellikleri koşu oryantiring haritasından çok az faklılık göstermektedir.

3. Bisikletle Oryantiring

Fiziksel engeli olan ve olmayan herkes aynı kurallarla yarışır. Kontrol noktaları (hedefler) 
tekerlekli sandalyenin geçebileceği patika yollara yerleştirildiği için patika oryantiringi 
de denilmektedir.

4. Engelliler İçin Oryantiring (Patika Oryantiringi)
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Aşağıda oryantiringle ilgili bilinmesi  gereken harita sembolleri ve sembollerin doğadan 
görüntüleri bulunmaktadır.

6Haritanın    
Dili
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6Haritanın    
Dili

Haritada Kullanilan
Semboller

Sembollerin  Doğadaki 
Görünümü

Sembollerin
İsmi
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6Haritanın    
Dili

Haritada Kullanilan
Semboller

Sembollerin  Doğadaki 
Görünümü

Sembollerin
İsmi
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6Haritanın    
Dili

Haritada beyaz 
renk ormandır. Orman

Haritada Kullanilan
Semboller

Sembollerin  Doğadaki 
Görünümü

Sembollerin
İsmi
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6Haritanın    
Dili

Haritada Kullanilan
Semboller

Sembollerin  Doğadaki 
Görünümü

Sembollerin
İsmi

İnsan yapısı
nesne (mavi)

Orman



27Orman

6Haritanın    
Dili

Haritada Kullanilan
Semboller

Sembollerin  Doğadaki 
Görünümü

Sembollerin
İsmi
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7  Haritada
Yön Kavramı/
Konum Belirleme 9Pusulanın 

Harita ile 
Kullanımı8Pusula 

Nedir?

Konum belirleme, bireyin bulunduğu çevrede nerede olduğunu bilmesi ve hangi yöne 
gideceğini belirlemesidir. 

7. Haritada Yön Kavramı ve Konum Belirleme

Pusula manyetik kuzeyi gösteren bir araçtır. Oryantiring, temeli koşmak ve hız olan bir spordur. 
Pusulanın kolay kullanılması, rahat ve hızlı okunması, koşarken iğnesinin titrememesi, 
iğnenin ani yön değişikliklerine hızla tepki vermesi (tercihen hiç yön değiştirmemesi) istenir. 
Bu yüzden yarışma tipleri son derece hassas iğnelere sahiptir. Son yıllarda parmak veya 
bilekte taşındığı için haritayı tutmayı ve okumayı kolaylaştıran modeller yaygın olarak tercih 
edilmektedir. 

8. Pusula Nedir?

 ▶ Harita üzerinde bulunduğunuz konum belirlenir.
 ▶ Harita üzerinde gideceğiniz konum belirlenir.
 ▶ Harita üzerinde bulunduğunuz konum ile gideceğiniz konum 

arasına pusula yerleştirilir .
 ▶ Pusula kuzeyi (manyetik kuzey) ile harita kuzeyi (grid kuzeyi) 

aynı yöne bakacak şekilde yerleştirilerek gidilecek yön bulunur.

9. Pusulanın Harita ile Kullanımı
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10Oryantiring Haritası 
ve Parkurunun 
Hazırlanması

1. Çalışılmak istenen alanın (sınıf içi, okul içi, okul dışı) ihtiyaç ve düzeye göre 
çiziminin yapılması
Oryantiring harita çizim programını kullanma; 

 ▷ Harita çizim programının kurulumu
 ▷ Programın genel tanıtımı
 ▷ Etkinlik alanının uydu görüntüsünün dijital ortamda alınması
 ▷ Uydu görüntüsü üzerinden harita çizilmesi
 ▷ El ile çizilmiş olan kroki resminin altlık olarak kullanılarak harita çizimi

2. Çizilen harita üzerinde etkinlik planlamasının yapılması

İlkokul 6-9 Yaş

İlkokul 10-12 Yaş

Ortaokul 13-15 Yaş

Lise

Bilinen bölge Bilinmeyen bölge Bilinmeyen bölge

Bilinmeyen 
bölge

Bilinmeyen bölge

Bilinen bölge

Bilinen bölge

Bilinen 
bölge

Bilin-
meyen 
bölge

Bilin-
meyen 
bölge

Bilinen 
bölge

Bilinen Bölge: Okul ve okulun çevresindeki 
yerleşim alanı

Bilinmeyen Bölge: Okula yakın, açık alan 
yapısında ormanlık bir arazi

Her yaş için uygun seviyeler
Aşağıdaki model her yaş için uygun 
olan alanı ve eğitim seviyesini 
göstermektedir.
İsveç Oryantiring Federasyonu (SOFT)
tarafından geliştirilmiştir.
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10Oryantiring Haritası 
ve Parkurunun 
Hazırlanması

GELİŞİM BASAMAKLARI
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10Oryantiring Haritası 
ve Parkurunun 
Hazırlanması

Oryantiringde Kullanilan Parkur Mesafeleri
Kısa mesafe Orta mesafe Uzun mesafe
1.000-3.000 
metre arası

1.900-4.000 
metre arası

2.300-6.500 
metre arası
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EĞİTİM ETKİNLİĞİ OLARAK
ORYANTİRİNG

BÖLÜM  2
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

Hedeflerin sıra ile takip edildiği alıştırma şeklidir.
1. Klasik Parkur

Sınırlı zaman içeresinde sıra olmaksızın en çok hedefe ulaşıp puan toplamanın 
amaçlandığı alıştırmadır.

2. Skor (Puan) 
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Her hedefte bulunan ve kendinden sonraki hedefi gösteren haritaya bakarak 
gideceği rotayı planlayıp hafızaya alarak harita almadan hedefe gidilen alıştırmadır.

3. Hafıza Oryantiringi

Bireyin hafızasını geliştirmek için üretilen alıştırmalardır. Eşleştirme oyunları 
bu tür alıştırmalara örnektir.

4. Hafıza Oyunları Eşleştirme

1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

Bireyin başlangıç noktasını 
merkeze alarak her bir hedeften 
sonra tekrar başlangıç noktasına 
geldiği ve bir sonraki hedefe gittiği 
alıştırmalardır. 

5. Yıldız

Kontrol noktalarında bireylere ipuçlarının verildiği macera duygusu yaratmak için 
tasarlanmış alıştırma türüdür.

7. Hazine Bulma

Bireyin bir hedefi merkeze alarak 
en az iki ayrı hedefe gittiği ve 
kelebeğin başladığı hedefe 
döndüğü alıştırma türüdür.

6. Kelebek
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

Antrenman çanakları (huni-kazık) 
belirli mesafelerde yerleştirilerek 
bireye haritayı yönüne koyma 
bilgisi kazandırmak için yapılan 
alıştırma türüdür.

8. Grid (Travers/Kazık)

Sınırları belirli labirent şeklinde 
oluşturmuş parkurda, bireyin temel 
amacı rota seçimini güçlendirmek 
olan alıştırma türüdür.

9. Labirent
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

Parkuru öğrenmek ve hedefleri 
bulmak için ip hattının takip 
edildiği alıştırma türüdür.

10. İp

Rota seçimini güçlendirmek 
için geçişlerin sınırlandırılması 
üzerine kurulu alıştırma türüdür.

11. Şerit
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Takımı oluşturan 3 kişinin sırasıyla parkura çıkıp hedefleri bulduktan sonra 
başladığı noktaya dönerek takım arkadaşının eline dokunup arkadaşının parkura 
başlaması ile devam eden ve son takım sporcusunun parkuru tamamlamasıyla 
son bulan etkinlik türüdür.

13. Bayrak Oryantiringi

Bu çalışma, bireyin haritadan 
kopmadan belirli bir hat 
üzerinde ilerlemesini sağlayan                              
alıştırma etkinliğidir.

12. Çizgi

1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

14. Yapboz
Hafıza güçlendirmek için 
haritayı belirli parçalara bölüp 
tekrar birleştirerek haritanın 
bütünlüğünün sağlandığı alıştırma 
türüdür.

15. Çöp Oryantiringi (Plogging)
Bireye çevre ve doğa duyarlılığı kazandırmak için bulduğu atıkların yerini 
haritalarda  işaretleyerek topladığı atıkları sınıflandırıp geri dönüşüme 
kazandırdığı etkinlik türüdür.

32x32 kareli bir tabloda verilen 
komutlara doğru ve tek yönlü 
gidilerek ortaya çıkartılmak 
istenen  bir resmi oluştururken 
aynı zamanda karalama yapılan 
etkinlik türüdür.

16. Pixel Oryantiringi
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

Kütüphane kart katalogları ve kroki kullanılarak kütüphanenin farklı alanlarında 
yapılan alıştırma türüdür.

17. Kütüphane Oryantiringi

Harita üzerinde sadece eş yükselti (münhani) sembollerinin bulunduğu, başka 
işaret ve sembollerin bulunmadığı alıştırmalardır.

18. Eş Yükselti Eğrisi (Münhani) Etkinliği

Harita üzerinde sadece bitki örtüsü sembollerinin bulunduğu, başka işaret ve 
sembollerin bulunmadığı alıştırmalardır.

19. Bitki Örtüsü Etkinliği
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

Harita üzerinde sadece insan yapımı nesnelerin bulunduğu, başka işaret ve 
sembollerin bulunmadığı alıştırmalardır.

20. İnsan Yapımı Nesnelerin Bulunduğu Etkinlik

Bireyin üç boyutlu düşünmesini geliştirmek için yapılan etkinlik türüdür.

21. Eş Yükselti Eğrilerini Materyal (Oyun Hamuru, Patates vb.) 
      Kullanarak Öğretme
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1Farklı               
Disiplinlerde 
Oryantiring                            
Uygulamaları

Alıştırma Türleri
Eğitim Kademesi Uygulama Alanı

İlkokul Ortaokul Lise Sınıf İçi Okul İçi Okul 
Dışı

Klasik Parkur + + + + +

Skor (puan) + + + +
Hafıza Oryantiringi + + + + +

Hafıza Oyunları - Eşleştirme + + + + + +
Yıldız + + + + +

Kelebek + + + + +

Hazine Bulma + + + + +

Grid (Travers/Kazık) + + + + + +

Labirent + + + + + +

İp + + +

Şerit + + + +

Çizgi + + + + +

Bayrak Oryantiring + + + + +

Yapboz + + + + + +

Çöp Oryantiringi (Plogging) + + + + + +

Pixel Oryantiring + + +

Kütüphane Oryantiring + + + +

Eş Yükselti Eğrisi (Münhani) Etkinliği + +

Bitki Örtüsü Etkinliği + +

İnsan Yapımı Nesnelerin Kullanıldığı Etkinlik + + + +

Eş Yükselti Eğrilerini Materyal (Oyun Hamuru, 
Patates Vb.)  Kullanarak Öğretme + + + +
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1. İlkokul Etkinlik Uygulaması
İlkokul isimli klasör dosyasının içindeki Word belgesi ve her Word belgesi altındaki 
resim sayfanın altında olacak şekilde eklenecektir.

Ders / Sınıf Düzeyi Hayat Bilgisi / 1. Sınıf

Konu / Ünite HB.1.4. Güvenli Hayat / 4.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

HB.1.4.5. Acil Durumlarda Yardım Almak Için Arayacağı 
Kurumların Telefon Numaralarını Bilir.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Telefon Numaralarını Pekiştiriyorum

Etkinliğin Hedefleri

Hayat Bilgisi dersinde, çocukların “acil durumlarda 
yardım almak için arayacağı telefon numaralarını” 
görsellerle eşleştirebilmeleri için dersin konusu 
“Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her 
hedefteki görsel ile ilgili bilgiyi haritasının altında 
yer alan ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol 
kutusuna” doğru sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken 
hem oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem 
Oryantiring sporuyla tanışmaları  hem de Oryantiring 
yaparken eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım 
aynı anda verilecektir.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği 
detaylı açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 8 hedefli “klasik parkur” olarak 
planlanacaktır.
Her hedef noktasına acil durumlarda aranacak kurumların/
araçların şekilleri yapıştırılır (İtfaiye 110, Polis 155, Ambulans 112, 
Orman Yangını 177, Jandarma 156, Su 185, Elektrik 186, Doğal Gaz 
187). Haritasındaki hedefleri takip eden çocuk, hedefte yer alan 
görsellere bakarak haritanın altında yer alan “Kontrol kutusuna” 
gerekli işaretlemeyi yapar (“İtfaiye 110” gibi); görselin adını ve 
telefon numarasını yazar.

Etkinlik
Uygulama Alanı

Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Kelebek, Yıldız, Labirent, Takım.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Formda verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini 
işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Matematik / 1. Sınıf

Konu / Ünite Ö.1.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller / 2.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

M.1.2.1.1 Geometrik Şekilleri Tanır.

Materyal/Araç Gereç Haritalar (Harita 1, 2, 3, 4, 5 ve 6),
Antrenman Çanakları (12 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Geometrik Şekilleri Çiziyorum

Etkinliğin Hedefleri

Matematik dersinde, çocukların geometrik şekilleri 
çizebilmeleri için dersin konusu “Oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
görseli okuyarak ilgili görseli haritasının altında yer alan ve 
cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru 
sırayla ve doğru şekilde çizmeleridir.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları  hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Haritalar ve haritalara uygun antrenman çanakları sınıfa 
yerleştirilir. Öğrencilerin etkinliğe başlamadan önce 
ısınma çalışmaları yapmaları amacıyla birer kez ellerindeki 
haritaları takip ederek yerdeki antrenman çanaklarının 
arasından geçmeleri ve parkuru doğru biçimde 
tamamlamaları sağlanır. Haritadaki hedef noktalarına 
“geometrik şekiller”den biri yazılır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Kelebek, Yıldız.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 1.2. Geometrik Şekilleri Çiziyorum

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Hayat Bilgisi / 1. Sınıf

Konu / Ünite HB.1.3. Evimizde Hayat / 3.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

HB.1.3.3. Sağlığı Için Yararlı Yiyecek Ve Içecekleri Seçer.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (3 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Sağlıklı Besleniyorum

Etkinliğin Hedefleri

Hayat Bilgisi dersinde, çocukların “sağlıklı besleniyorum” 
etkinliğinde sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri ayırt 
edebilmesi için dersin konusu “Oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
“yararlı” yiyecek ve içeceklerin etiketlerini seçip haritanın 
altında yer alan ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol 
kutusuna” doğru sırayla ve doğru şekilde yapıştırmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 3 hedefli “çizgi parkur” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına 1 yararlı ve 3 zararlı yiyecek ve içecek 
etiketi yapıştırılır. Haritasındaki hedefleri takip eden çocuk, 
hedefte yer alan görsellere bakarak haritanın altında yer 
alan “kontrol kutusuna” ilgili etiketi yapıştırır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Kelebek, Yıldız.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda 
verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Matematik / 2. Sınıf

Konu / Ünite M.2.3. Zaman Ölçme / 5.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

M.2.3.3.1. Yarım, Tam ve Çeyrek saatleri okur ve gösterir.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (7 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Saatler

Etkinliğin Hedefleri

Matematik dersinde, çocukların “tam, yarım ve çeyrek 
saatleri” okuyarak hızlı ifade edebilmeleri için dersin 
konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
saat örneği ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve 
cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru 
sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 7 hedefli “klasik parkur” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına saat örnekleri yapıştırılır. Haritasındaki 
hedefleri takip eden çocuk, hedefte yer alan saat çizimine 
bakarak haritanın altında yer alan “kontrol kutusuna” 
saatin kaç olduğunu yazar.

Etkinlik
Uygulama Alanı Okul İçi, Sınıf İçi  

Uyarlama Labirent, Takım Oryantiring.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda 
verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Müzik / 2. Sınıf

Konu / Ünite Mü.2.b. Müziksel Algı ve Bilgilenme / 2.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

Mü.2.b.3. Çevresinde Kullanılan Çalgıları Tanır 
(Öğrencilerin Çevresindeki Telli, Üflemeli, Vurmalı Ezgili, 
Vurmalı Ezgisiz Çalgılarla Tanışması Sağlanır.)

Materyal/Araç Gereç Haritalar (Harita 1, 2, 3, 4, 5 ve 6),
Antrenman Çanakları (12 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Müziksel Algı ve Bilgilenme

Etkinliğin Hedefleri

Müzik dersinde, çocukların “üflemeli çalgıları” tanımaları 
konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
çalgıyı haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması 
için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve doğru 
şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Haritalar ve haritalara uygun antrenman çanakları sınıfa 
yerleştirilir. Öğrencilerin etkinliğe başlamadan önce 
ısınma çalışmaları yapmaları amacıyla birer kez ellerindeki 
haritaları takip ederek yerdeki antrenman çanaklarının 
arasından geçmeleri ve parkuru doğru biçimde 
tamamlamaları sağlanır. Haritadaki hedef noktalarına 
“üflemeli çalgılar”dan biri yazılır. 
Parkurdaki hedeflere yazılacak olan çalgı örnekleri 
şunlardır: “Kaval, zurna, ney, tulum, saksafon, melodika, 
flüt (ÜFLEMELİ)”
Parkur dışındaki hedeflere yazılacak olan çalgı örnekler 
şunlardır: “Keman, Bağlama (TELLİ)” ile “Davul, Darbuka, 
Zil (VURMALI EZGİSİZ)”

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Not: Bu örnekler  yanıltıcı olması için değil, sadece çocukların 
doğru parkuru tamamlayabilmesi için yazılacaktır. Aksi 
hâlde boşluklar olduğunda çocuklar haritaya bakmadan 
doğrudan yazılara bakarak parkuru tamamlayabilirler.
Ardından çocuklar sırayla parkura çıkarılır. İlk hedef 
noktasına gelen çocuk yerdeki antrenman çanağının 
üzerinde yazan üflemeli çalgının adını okur, haritanın 
altında yer alan “kontrol kutusuna” gerekli işaretlemeyi 
yapar ve sonraki hedefe geçer. Ardından tüm hedefler 
bu şekilde birbirine bağlı olarak sürdürülür ve parkur 
tamamlandığında çocuğun kontrol kutusuna not aldığı çalgı 
adlarını sırayla okuması ve üflemeli çalgılardan olduğunu 
söylemesi istenir.

Etkinlik Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Grid

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda 
verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Haritalar (1,2,3,4,5 ve 6) Müziksel Algı ve Bilgilenme

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Fen Bilimleri - 3. Sınıf

Konu / Ünite F.3.2. Beş Duyumuz / 2.Ünite
F.3.2.1. Duyu Organları ve Görevleri 

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

F.3.2.1.2. Duyu Organlarının Temel Görevlerini Açıklar.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (5 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Duyu Organları ve Görevleri

Etkinliğin Hedefleri

Fen Bilimleri dersinde, çocukların “duyu organları (Göz, 
kulak, burun, dil, deri) ve görevlerini” açıklayabilmeleri için 
dersin konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
tanımı karşılayan duyu organını haritasının altında yer alan 
ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” 
doğru sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 5 hedefli “yıldız parkur” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına farklı bir duyu organının tanımı 
yerleştirilir (Tat alma organıdır). Çocuk tanımı okuduktan 
sonra cevabı elindeki hazır kartlardan (Dil) seçer ve bitişe 
dönerek bitişteki ilgili kutuya atar. Ardından 2. hedefe 
gider. Tüm hedefleri dolaşarak parkur tamamlanır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Okul İçi, Okul Dışı, Sınıf İçi

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Uyarlama Klasik, Kelebek, Grid, Labirent, Takım.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda 
verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Görsel Sanatlar / 3. Sınıf

Konu / Ünite G.3.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

G.3.3.6. Sanat Eserinin Bir Değere Sahip Olduğunu Fark 
Eder/Kavrar.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (7 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Sanat Eleştirisi ve Estetik

Etkinliğin Hedefleri

Görsel Sanatlar dersinde, çocukların “sanat eleştirisi ve 
estetik” konusunda farkındalık kazanmaları için dersin 
konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinliktei birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
kelimeyi haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması 
için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve doğru 
şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 7 hedefli “labirent parkuru” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına anlamlı bir cümle kurulabilmesi için 
kelimeler yazılır.
Parkurdaki hedeflere yazılacak olan kelimeler şunlardır:
Sanatsız / kalan / bir milletin / hayat / damarlarından / biri / 
kopmuş demektir.
Çocuklar parkura çıkarılır. Haritasını doğru okuyarak 
doğru hedeflere yönlenen çocuklardan sırayla tüm 
kelimeleri haritanın altında yer alan “kontrol kutusuna” not 
almaları istenir. Ardından parkur tüm hedefler bitirilerek 
sonlandırılır.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Parkur sonlandığında çocuktan haritanın “kontrol 
kutusuna” not aldığı kelimeleri birleştirerek anlamlı bir 
cümle (Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından 
biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk) çıkarması 
beklenir.

Etkinlik
Uygulama Alanı Okul İçi, Okul Dışı, Sınıf İçi

Uyarlama Klasik

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda 
verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Harita 1.7.Sanat Eleştirisi 
ve Estetik

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri



58

Ders / Sınıf Düzeyi Türkçe / 3. Sınıf

Konu / Ünite 2. Tema

Kazanım ve 
Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

T.3.3.10. Söz Varlığı 
– Sesteş Kelimelerin Anlamlarını Ayırt Eder.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (7 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Sesteş Kelimeler

Etkinliğin Hedefleri

Türkçe dersinde, çocukların “sesteş” kelimeleri ayırt 
edebilmelerini sağlamak ve bu ifadeleri daha iyi hafızalarına 
almaları için dersin konusu “Oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
sesteş kelime ile ilgili cümle kurmalarıdır.
Çocukların hem birlikte hareket edebilme hem de birlikte 
karar verebilme becerilerini geliştirmesi adına oldukça değerli 
bir kazanımdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken eğlenmeleri 
sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 7 hedefli “kelebek parkur” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına birer “sesteş” kelime yazılır.
Parkurdaki hedeflere yazılacak olan sesteş örnekleri şunlardır: 
 - Gül, Yaş, Yaz, Düş, Yat, Kız, Dolu, Dil, Ben, Kır, Kaz, Ocak. 
İki çocuk kol kola girerek birlikte parkura çıkar. İlk hedef 
noktasına gelen çocuklar hedefte yazan kelimeyi birlikte 
yüksek sesle okurlar. Bunun ardından her iki çocuktan da bu 
sesteş kelimenin farklı iki anlamından birer cümle kurmaları 
istenir. 

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Örneğin; ilk hedefte “yaz” sesteş kelimesi vardır ve çocuklardan 
biri “Bu yaz çok sıcak geçti.”, diğeri ise “Yazı yazmaktan 
parmaklarım ağrıdı.” diyebilir. Her iki çocuk da birer cümle 
kurduğunda parkura devam edilir. Diğer hedefler de aynı 
şekilde yapılan uygulamalarla geçilerek parkur sonlandırılır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Klasik, Yıldız, Grid, Labirent.
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda 
verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri



60

Ders / Sınıf Düzeyi Matematik / 4. Sınıf

Konu / Ünite
M.4.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi / 3.Ünite
M.4.1.3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi / 3.Ünite
M.4.1.4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi / 3.Ünite
M.4.1.5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi / 3.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

M.4.1.2./ M.4.1.3./ M.4.1.4./ M.4.1.5. Doğal Sayılarla 
Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme Işlemi Yapar.

Materyal/Araç Gereç Haritalar (Harita 1, 2, 3, 4, 5 ve 6),
Antrenman Çanakları (12 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Dört İşlem

Etkinliğin Hedefleri

Matematik dersinde, çocukların “dört işlem” becerilerini 
geliştirmek için dersin konusu “Oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilecektir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
doğal sayıyı ve işlemi yapıp ardından da ulaştığı sonucu 
hafızasında tutarak parkur tamamlandığında haritasının 
altında yer alan ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol 
kutusuna” doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Haritalar ve haritalara uygun antrenman çanakları sınıfa 
yerleştirilir. Öğrencilerin etkinliğe başlamadan önce 
ısınma çalışmaları yapmaları amacıyla birer kez ellerindeki 
haritaları takip ederek yerdeki antrenman çanaklarının 
arasından geçmeleri ve “grid parkuru” doğru biçimde 
tamamlamaları sağlanır. 

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Ardından haritalardaki her hedef noktasına birer doğal 
sayı ve bu doğal sayıların başlarına dört işlemden istenilen 
herhangi biri yazılır (+2, -5, x3, :4). 
Burada sırayla gidilirken çocukların eksiye (-) 
düşmemelerine özen gösterilmelidir. Parkur dışında kalan 
hedeflere de mutlaka birer doğal sayı ve başlarına dört 
işlemden istenilenler yazılmalıdır. Ardından çocuklar 
sırayla parkura çıkarılır. Parkura başlamadan çocuğa 
bir sayı verilir. İlk hedef noktasına gelen çocuk yerdeki 
antrenman çanağının üzerinde yazan sayıyı okuyarak 
başlangıçta aldığı sayıya işlem yapar (Başlangıçta 5 
verilen öğrenci ilk hedefinde -2 ile karşılaşınca -içinden- 
3 der ve haritasına odaklanarak 2. hedefine devam eder). 
Ardından tüm hedefler bu şekilde birbirine bağlı olarak 
sürdürülür ve parkur tamamlandığında bir sonuca ulaşılır. 
Bu sonuç istenirse sınıf ile paylaşılır, istenirse sınıf içinde 
bir yarışmaya dönüştürülebilir. Bu durumda çocuklardan 
haritanın altında yer alan “kontrol kutusuna” buldukları 
sonucu not almaları istenir.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Klasik.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 1.9.Dört İşlem

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Beden Eğitimi ve Oyun / 4. Sınıf

Konu / Ünite O.4.2. Aktif ve Sağlıklı Hayat / 2.Ünite

Kazanım ve 
Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

O.4.2.3.4. Uluslararası Müsabakalarda Başarılı Olmuş Türk 
Sporcularını Tanır.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (7 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Türk Sporcuları Tanıyalım

Etkinliğin Hedefleri

Beden Eğitimi ve Oyun dersinde,  çocukların “uluslararası 
müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularını tanımalarını” 
sağlamak için dersin konusu “Oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
sporcunun ismini okuyarak branşını haritasının altında yer 
alan ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” 
doğru sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkurlar 8 hedefli “hafıza oyunları / 
eşleştirme parkuru” olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına uluslararası başarı elde etmiş sporcuların 
fotoğrafları ve isimleri asılır. Haritasındaki hedefleri takip 
eden çocuktan, hedefte yer alan sporcuların fotoğraflarına 
bakarak haritanın altında yer alan “kontrol kutusuna” 
bölümüne sporcuların branşlarını yazmaları istenir.
Futbol Arda Turan, Halter Naim SÜLEYMANOĞLU, Atletizm 
Süreyya AYHAN, Halter Halil MUTLU, Boks Sinan Şamil SAM, 
Basketbol Hidayet TÜRKOĞLU, Güreş Hamza YERLİKAYA, 
Okçuluk Mete GAZOZ.
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Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Klasik, Grid, Labirent.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Ha
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 1
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0.
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ım

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi / 4. Sınıf

Konu / Ünite Y.4.3. Adalet ve Eşitlik / 3.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

Y.4.3.1. Farklılıkların Kimi Zaman Farklı Haklara (Çocuk 
Hakları, Kadın Hakları, Engelli Hakları vb.) Sahip Olmayı 
Gerektirdiğine Değinir.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (10 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Çocuk Hakları

Etkinliğin Hedefleri

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde, çocuklara 
“çocuk hakları” konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak 
verilecektir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
hakkı haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması için 
ayrılan “kontrol kutusuna” “çocuk hakları”nı, “çocukların 
hakkı olmayan” maddelerden ayırt ederek yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 10 hedefli “klasik parkur” 
olarak planlanacaktır.
5 hedef noktasına çocuk hakları maddeleri, 5 hedef noktasına 
da çocukların hakkı olmayan (Çocuk hakları evrensel 
beyannamesinde bulunmayan) maddeler yapıştırılır. 
Haritasındaki hedefleri takip eden çocuk, hedefte yer alan 
çocuk haklarını “çocukların hakkı olmayan” maddelerden 
ayırır.
Çocuk Hakları: Oyun Hakkı, Eğitim Hakkı, Sağlık Hakkı, İfade 
Özgürlüğü Hakkı, Can, Mal ve Beden Dokunulmazlığı Hakkı.
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Çocuk Hakkı Olmayan Maddeler: Araba Kullanma Hakkı, 
Eşyaları İzinsiz Alma Hakkı, Kötü Söz Söyleme Hakkı, İzinsiz 
Konuşma Hakkı, Cep Telefonu İle Sınırsız Oynama Hakkı
Çocuk hedeflere ulaşıp hakları okuduktan sonra çocuk 
hakları maddelerini bulur, haritanın altında yer alan “kontrol 
kutusuna” çocuk haklarını yazar. Tüm hedefleri dolaşarak 
parkur tamamlanır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Grid, Takım.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Ha
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ta
 1
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 Ç
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Matematik / 4. Sınıf

Konu / Ünite M.4.2.3. Geometride Temel Kavramlar / 4.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

M.4.2.3.3. Açıları Standart Açı Ölçme Araçları İle Ölçerek 
Dar, Dik ve Geniş Açılar Olarak Belirler.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (4 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Açı Ölçüleri

Etkinliğin Hedefleri

Matematik dersinde, çocukların “açı ölçüleri” kavram 
öğretimini pekiştirmek için dersin konusu “Oryantiring 
teknikleri” kullanılarak verilecektir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
açının çeşidini ve derecesini haritasının altında yer alan ve 
cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru 
sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 4 hedefli “klasik parkur” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına farklı bir açı çeşidinin (Dar açı, dik 
açı, geniş açı, doğru açı) çizimi - açısı yazılmamış şekilde- 
yerleştirilecektir. Haritasındaki hedefleri takip eden çocuk, 
hedefte yer alan çizimlere bakarak haritanın altında yer 
alan “kontrol kutusuna” açının çeşidini ve derecesini yazar. 
Tüm hedefleri dolaşarak parkur tamamlanır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Grid, Takım.
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Harita 1.12. Açı Ölçüleri

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Sosyal Bilgiler / 4. Sınıf

Konu / Ünite Kültür ve Miras / 2.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

Sb.4.2.4. Millî Mücadele Kahramanlarının Hayatlarından 
Hareketle Millî Mücadele’nin Önemini Kavrar.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele

Etkinliğin Hedefleri

Sosyal Bilgiler dersinde, çocuklara “Millî Mücadele” konusu 
“Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilecektir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
Millî Mücadele dönemindeki tarihlere bakarak haritanın 
altında yer alan ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol 
kutusuna” tarihe ait olayı doğru sırayla ve doğru şekilde 
yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 8 hedefli “hazine bulma 
parkuru” olarak planlanacaktır.
8 hedef noktasının 7’sine Millî Mücadele’deki 7 önemli 
tarih kronolojik olarak yapıştırılır. Haritasındaki hedefleri 
takip eden çocuk, hedefte yer alan tarihlere bakarak 
haritanın altında yer alan “kontrol kutusuna” Millî 
Mücadele dönemindeki olayları yazar. Son hedefe ise “Millî 
Mücadele’de bu tarihlerdeki bu olayları gerçekleştiren lider 
kimdir?” sorusu sorularak hazinenin bulunduğu noktaya 
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

(Bu nokta; Atatürk Büstü olarak planlanacak, büstün 
arkasına küçük bir hazine kutusuna Atatürk fotoğrafı 
konulacaktır) gitmesi istenir.
• 19 Mayıs 1919 Samsun’a Çıkış
• 25 Mayıs 1919 Havza Genelgesi
• 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
• 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
• 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
• 23 Nisan 1920 TBMM’nin Açılması
• 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in İlanı
• “Millî Mücadele’de bu tarihlerdeki bu olayları 
gerçekleştiren lider kimdir?”

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Klasik, Takım.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 1.13. Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Trafik Güvenliği / 4. Sınıf

Konu / Ünite Tg.4.1. Trafikte Güvenlik / 1.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

Tg.4.1.16. Trafik Kurallarına Uymanın Sosyal ve Ekonomik 
Açıdan Kısa ve Uzun Vadeli Etkileri Üzerinde Durur.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Trafik Güvenliği Değerler Eğitimi

Etkinliğin Hedefleri

Trafik güvenliği dersinde, çocukların “trafik güvenliğinde 
değerler eğitimi” konusu “Oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
trafik güvenliğinde değerler eğitimi ile ilgili kavramı 
haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması için 
ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve doğru şekilde 
yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 8 hedefli “klasik parkur” 
olarak planlanacaktır.
8 hedef noktasına trafik güvenliğinde değerler eğitimi ile 
ilgili 8 madde yazılır. Haritasındaki hedefleri takip eden 
çocuk, hedefte yer alan çizimlere bakarak haritanın altında 
yer alan “kontrol kutusuna” trafik güvenliğinde değerler 
eğitimi ile ilgili kavramları yazar. Tüm hedefleri dolaşarak 
parkur tamamlanır.
• Bilimsellik, Çalışkanlık, Dayanışma, Doğal Çevreye 
Duyarlılık, Sabır, Saygı, Sorumluluk, Yardımseverlik.
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Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Klasik

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Harita 1.14. Trafik Güvenliği Değerler Eğitimi

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri



74

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Fen Bilimleri / 4. Sınıf

Konu / Ünite F.4.6.1. Bilinçli Tüketici / 6.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

F.4.6.1.1. Kaynakların Kullanımında Tasarruflu Davranmaya 
Özen Gösterir.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Çevreyi Tanıyorum Çöpleri Topluyorum

Etkinliğin Hedefleri

Fen Bilimleri dersinde, çocukların “çevreyi tanıyorum 
çöpleri topluyorum” etkinliğinde kaynak kullanımı, tasarruf,  
tutumluluk, geri dönüşüm kavramlarını açıklayabilmeleri 
ve farkındalık kazanmaları için dersin konusu “Oryantiring 
teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
atık ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların 
yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve 
doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan “Çöp Oryantiring (Plogging)” 
parkuru 8 hedefli “klasik parkur” olarak planlanacaktır.
İlk aşamada yaşam için gerekli kaynakları, kaynakların 
tasarruflu kullanımına yönelik bilgi ve becerileri geliştirmek 
amaçlı tanıtılan atıklar ve atıkların dönüşüm süreçlerine 
yönelik öğrenciler tarafından hedef noktalarına konmak 
üzere 4 renkli kâğıt, cam, plastik ve evsel atıklar için toplam 
16 kutu yapılır. 
İkinci aşamada, oluşturulan renkli dönüşüm kutuları okul 
bahçesi için planlanan parkura hedef noktalarına bırakılır. 
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Sekiz hedefli oluşturulan bahçe parkuruna aşağıdaki 
malzemeler konur.
Parkur hedefleri: Evsel atık, Dörtlü kutu, Kâğıt atık, Dörtlü 
kutu, Cam atık, Dörtlü kutu, Plastik atık, Dörtlü kutu.
Bir sonraki hedefte ise öğrencilerin oluşturduğu kutu olur 
ve öğrenciden uygun olan kutuya atığı bırakması beklenir. 
Dört farklı atık çeşidini sıra ile bir sonraki hedefinde yer alan 
kutuya bırakan öğrenci sekiz hedefli parkuru bitirdiğinde 
öğretmeni ile birlikte kendi öz değerlendirmesini yapar.
Bilgi: Yarışmalar bireysel veya küçük takımlar hâlinde 
olabilir.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Labirent, Grid.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 1.15. Çevreyi Tanıyorum Çöpleri Topluyorum

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Fen Bilimleri / 4. Sınıf

Konu / Ünite F.4.7.1. Basit Elektrik Devreleri / 7.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

F.4.7.1.1. Basit Elektrik Devresini Oluşturan Devre 
Elemanlarını İşlevleri İle Tanır.
F.4.7.1.2. Çalışan Bir Elektrik Devresi Kurar.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (6 Adet) - Bölüm 1
Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet) - Bölüm 2

Süre 160 Dakika

Etkinlik Adı Devreyi Toplama

Etkinliğin Hedefleri

Fen Bilimleri dersinde, çocukların “devreyi toplama” 
etkinliğinde basit devre elemanlarını bulma ve eksik devre 
elemanlarını tamamlamaları için dersin konusu “Oryantiring 
teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
devre elemanları ile ilgili bilgiyi kullanarak basit elektrik 
devresini doğru sırayla ve doğru şekilde tamamlamalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 6 hedefli ve 8 hedefli “klasik 
parkur” olarak planlanacaktır.
Bölüm 1 (F.4.7.1.1. Kazanımı): Sınıf içi / Fen Laboratuarı 
haritasında hedefler basit elektrik devresine ait 
elemanlardır (kablolar, duylar, ampuller, anahtarlar, piller 
vb.). Bu kısımda uygulama iki şekilde yapılabilir:
1. Öğrenciler takımlara ayrılır. Her takımda öğrencilere 
bireysel haritalar verilir. Her bireysel haritada takım üyesinin 
bir veya birkaç farklı hedefi bulması amaçlanır. Örneğin; 
bir takım üyesi ampul bulurken diğer üye kablo bulabilir. 
Birlikte veya sırayla çıkış yaparak hedefleri bulurlar.
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Hedefleri bulduktan sonra birleştirip basit elektrik devresini 
oluştururlar. Başlangıç ve varış noktası aynı yer olabilir. 
2. Öğrenciler 2 takıma ayrılır. Takımlardaki her bir 
öğrenciye farklı hedef sayıları olan haritalar verilir. Kendi 
parkurlarındaki hedefleri olan basit elektrik devresi 
elemanlarını toplayarak bitişe gelen öğrenciler takım 
hâlinde topladıkları ürünleri birleştirerek devreyi en kısa 
sürede tamamlarlar. 
Parkur hedefleri: Ampuller, duylar, kablolar, piller, 
anahtarlar, elektrik devresini kuracak mukavva / tahta 
platform
Bölüm 2 (F.4.7.1.2. Kazanımı): Sınıf içi / Fen Laboratuarı 
haritasında iki tür hedef olacaktır. Birinci tür hedefler basit 
elektrik devresine ait elemanlar (kablolar, duylar, ampuller, 
anahtarlar, piller vb.) olup ikinci hedefler eksik elemanları 
bulunan devreler olacaktır. Öğrenciler ilk olarak birinci 
tür hedeflerden bularak ikinci hedefleri tamamlarlar. 
Tamamladıkları devrenin çalışması gerekmektedir. Bunun 
için devre elemanları tam olduğunda ampul yanmış 
olacaktır. 
Parkur hedefleri:  Ampul, pil, anahtar, kablolar, ampulün 
eksik olduğu devre, pilin eksik olduğu devre, anahtarın 
eksik olduğu devre, kablonun eksik olduğu devre.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi

Uyarlama Labirent, Grid.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 1.16. Devreyi Toplama

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri



80

Harita 1.16. Devreyi Toplama-2

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Hayat Bilgisi / 4. Sınıf

Konu / Ünite SB.4.7. Küresel Bağlantılar / 7.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

SB.4.7.1. Dünya Üzerindeki Çeşitli Ülkeleri Tanıtır.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (12 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Ülkelerin Sembolleri

Etkinliğin Hedefleri

Hayat Bilgisi dersinde, çocukların “ülkelerin sembollerinin” 
fotoğraflarına bakarak “hızlı” ifade edebilmeleri için dersin 
konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
semboller ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve 
cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru 
sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 12 hedefli “skor parkur” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına ülkelerin sembollerini gösteren 
fotoğraflar asılır. Haritasındaki hedefleri “sırasız” olarak 
takip eden birey, hedefteki fotoğrafa bakarak haritanın 
altında yer alan “kontrol kutusuna” ülkenin ismini yazar. En 
kısa sürede en çok hedefe ulaşmak gerekmektedir.
Parkur hedefleri: Türkiye, Brezilya, Hindistan, Çin, İngiltere, 
Güney Kore, Meksika, İtalya, Mısır, Avustralya, Rusya, 
Romanya.
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Etkinlik
Uygulama Alanı Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama Klasik, Yıldız, Labirent, Takım.

Harita 1.16. Ülkelerin Sembolleri

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2. Ortaokul (Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Beden Eğitimi Ve Spor) 
Etkinlik Uygulaması

Ders / Sınıf Düzeyi Sosyal Bilgiler / 5. Sınıf

Konu / Ünite SB.5.2.Kültürel Miras / 2.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

SB.5.2.2. Çevresindeki Doğal Varlıklar İle Târihi Mekânları, 
Nesneleri ve Eserleri Tanır.

Materyal/Araç Gereç Haritalar (Görsel 1 ve Görsel 2),
Antrenman Çanakları (36 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Kültürümüz

Etkinliğin Hedefleri

Sosyal Bilgiler dersinde, dersin konusu “Oryantiring 
teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
görsel ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların 
yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve 
doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Basketbol sahası krokisi çizilir. Okulun bulunduğu il/ilçede 
bulunan târihi mekânların görselleri A4 kâğıda çıktı alınır. 
Çizilen kroki üzerinde görsel sayısı kadar hedef noktası 
bulunan oryantiring parkuru “klasik parkur” olarak hazırlanır 
ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Görseller parkur üzerinde 
bulunan farklı hedef noktalarına yapıştırılır. Parkur öncesi 
öğrencilerin belirli zaman aralıklarında çıkış yapmaları için 
çıkış listesi hazırlanır. Çıkış zamanı gelen öğrenci üçgen 
ile sembolize edilen başlangıç noktasından parkura başlar. 
Öğrencilere buldukları her hedefteki görselin hangi târihi 
mekâna ait olduğunu kontrol kartına yazmaları söylenir. 

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Parkur hedefleri: Midas Anıtı, Odunpazarı Evleri, Kurşunlu 
Camii, Yunus Emre Türbesi ve Mezarı, Seyid Battal Gazi  
Külliyesi, Dağlık Frigya. 
En fazla doğru cevabı veren öğrenci yarışmayı kazanır. Cevap 
sayısının eşitliği halinde zamana bakılarak değerlendirme 
yapılır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama

Harita 2.1. Kültürümüz

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Fen Bilimleri / 5. Sınıf

Konu / Ünite F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım / 2.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

F.5.2.1.1. Canlılara Örnekler Vererek Benzerlik ve 
Farklılıklarına Göre Sınıflandırır.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (7 Adet)

Süre 80 Dakika

Etkinlik Adı Canlıları Sınıflandırma

Etkinliğin Hedefleri

Fen Bilimleri dersinde, çocukların “canlıları sınıflandırma” 
etkinliğinde bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik 
canlıları sınıflandırabilmeleri için dersin konusu 
“Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar ile 
ilgili bilgiyi kullanarak canlıları sınıflandırmasının doğru 
sırayla ve doğru şekilde tamamlamalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 7 hedefli “klasik parkur” 
olarak planlanacaktır.
Sınıf içi grup etkinliği ile mikroskobik canlıların / canlı 
türlerinin yer aldığı bilgi kartları 10x7 cm ebatlarında, 
öğretmen tarafından yeterli sayıda hazırlanır. 
Öğrencilerin mikroskobik canlılar / canlı türleri ile ilgili 
bilgilerin cevaplarını yazacağı numaralandırılmış kontrol 
kâğıtları haritadaki sıralamaya uygun hazırlanır.
Oryantiring haritasında belirlenen hedeflere kavram 
kartları asılır.
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Parkur hedefleri: (Kavram kartları) mikroskobik canlılarla 
ilgili bilgi kartı, mantarlarla ilgili bilgi kartı, bitkilerle ilgili 
bilgi kartı, hayvanlarla ilgili bilgi kartı, mikroskopla ilgili 
bilgi kartı, hijyenle ilgili bilgi kartı, güvenlik tedbirleriyle 
ilgili bilgi kartı, kontrol noktalarında (oryantiring hedefleri) 
mikroskobik canlılar / canlı türleri.
Öğrenciler uygulama alanı haritasında belirtilmiş hedeflere 
sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar.
Kontrol noktalarına ulaşan öğrenciler, kavram kartlarında 
yer alan canlılarla ilgili olduğu bilgiyi, numaralandırılmış 
kontrol kâğıdına yazar. 
Etkinlik değerlendirilirken kavram kartlarını doğru sırayla 
izleyip en kısa sürede bitirenler arasında derecelendirme 
yapılır. Her bir hedefe on puan verilir, kontrol kâğıdında 
belirlenen sıralamada doğru yanıt verenlerin puanları 
toplanarak derecelendirme yapılır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi

Uyarlama

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 2.2. Canlıları Sınıflandırma

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Fen Bilimleri / 5. Sınıf

Konu / Ünite F.5.7. Elektrik Devre Elemanları / Fiziksel Olaylar / 7.Ünite

Kazanım ve 
Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

F.5.7.1.1. Bir Elektrik Devresindeki Elemanları Sembolleriyle 
Gösterir.
F.5.7.1.2. Çizdiği Elektrik Devresinin Şemasını Kurar.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet)

Süre 120 Dakika

Etkinlik Adı Devreler ve Semboller

Etkinliğin Hedefleri

Fen Bilimleri dersinde, çocukların “devreler ve semboller” 
etkinliğinde devre elemanlarını sembollerle göstermeleri 
ve şema hâline getirmeleri için dersin konusu “Oryantiring 
teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
devre elemanlarını sembollerle gösterme ve şema haline 
getirmelerini doğru sırayla ve doğru şekilde tamamlamalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken eğlenmeleri 
sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 8 hedefli “klasik parkur” olarak 
planlanacaktır.
Bölüm 1 (F.5.7.1.1. Kazanımı): Sınıf içi / Fen Laboratuarı 
haritasında hedefler basit elektrik devresine ait elemanlar ve 
bu elemanlara ait sembollerdir (kablolar, duylar, ampuller, 
anahtarlar, piller vb.).  Bu kısımda uygulama iki şekilde 
yapılabilir.
1. Öğrenciler takımlara ayrılır. Her takımda öğrencilere 
bireysel haritalar verilir. Her bireysel haritada takım üyesinin 
bir veya birkaç farklı hedefi bulması amaçlanır. Örneğin; bir 
takım üyesi ampul / ampul sembolü bulurken diğer üye kablo 
/ kablo sembolü bulabilir. 
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Birlikte veya sırayla çıkış yaparak hedefleri bulurlar. 
Hedefleri bulduktan sonra birleştirip basit elektrik devresini 
/sembollerini oluştururlar. Başlangıç ve varış noktası aynı 
yer olabilir. 
2. Öğrenciler takımlara ayrılır. Her takıma bir harita verilir. 
Hedefler basit elektrik devresi elemanlarıdır. Grup olarak 
devre elemanları bulunur, birleştirilir ve devre tamamlanarak 
ampul yakılır / semboller yapbozu oluşturulur. 
Bölüm 2 (F.5.7.1.2. Kazanımı): Sınıf içi / Fen Laboratuarı / okul 
içi haritasında iki tür hedef olacaktır. Birinci tür hedefler 
basit elektrik devresine ait elemanlar (kablolar, duylar, 
ampuller, anahtarlar, piller vb.) / semboller olup ikinci 
hedefler eksik elemanları bulunan devreler ve bunlara ait 
semboller olacaktır. İkinci tür hedeflerden toplam altı-sekiz 
adet olmalıdır. Öğrenciler birinci tür hedeflerden bularak 
ikinci hedefleri tamamlarlar. Tamamladıkları devrenin 
çalışması gerekmektedir. Bunun için devre elemanları tam 
olduğunda ampul yanmış olacaktır. 
Parkur hedefleri: Ampul ve sembolü, pil ve sembolü, 
anahtar ve sembolü, kablolar ve sembolü, ampulün eksik 
olduğu devre, pilin eksik olduğu devre, anahtarın eksik 
olduğu devre, kablonun eksik olduğu devre.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi

Uyarlama Labirent, Grid.

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 2.3. Devreler ve semboller

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Fen Bilimleri / 7. Sınıf

Konu / Ünite F.7.2.1. Hücre / 2.Ünite

Kazanım ve 
Açıklamaları
[Öğretim programında yer 
alan kazanım ve açıklamaları 
aynen belirtiniz]

F.7.2.1.1. Hayvan ve Bitki Hücrelerini, Temel Kısımları ve 
Görevleri Açısından Karşılaştırır.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet)

Süre 120  Dakika

Etkinlik Adı Organeller

Etkinliğin Hedefleri

Fen Bilimleri dersinde, çocukların “organeller” etkinliğinde 
hayvan ve bitki hücresi arasındaki farkları tespit etmeleri için 
dersin konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki bilgi 
kartlarının doğru sırayla ve doğru şekilde ayırt edebilmeleridir.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken eğlenmeleri 
sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası (Bitki Hücresi Haritası ve Hayvan Hücresi 
Haritası) çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. Haritalarda 
oluşturulan parkur 8 hedefli “klasik parkur” olarak planlanacaktır.
Her iki harita için de hedefler ortak ve hücre organelleridir. Bu 
kısımda sınıf gruplara ayrılır. Kimi gruplara bitki hücresi için 
olan, kimi gruplara da hayvan hücresi için olan verilir. Burada 
grupların ortak organel ve özelliklerin dışındakileri ayırt etmeleri 
önemlidir. Bir tane haritanın varış noktası hayvan hücresi, diğeri 
de bitki hücresidir. 
Parkur hedefleri: "Hücreye enerji veren organeldir", "Protein 
sentezinin gerçekleştiği organeldir", "Hücre içi taşımanın 
gerçekleştiği organeldir", "Hücre salgısı ve deponun olduğu 
organeldir", "Bölünmeden sorumlu organeldir", "Hücreye rengini 
veren organeldir", "Bitki hücresinde olup hayvan hücresinde 
olmayan organeldir", "Hayvan hücresinde olup bitki hücresinde 
olmayan organeldir". 

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Haritanın hedefleri tüm organellerdir. Hedef yerlerine 
organellerle ilgili şekil ve bilgilerin olduğu kartlar konur. 
Verilen hedeflerden organellere ait bilgi kartları toplanır. 
Bu kartlardaki bilgiler toplandıktan sonra varış noktasında 
hem bitki hem hayvan hücresi bulunmaktadır. Karışık gelen 
organeller uygun olan hücreye koyulur. Grupların uygun 
yerleştirmelerine göre puanlama yapılır. En kısa zamanda 
doğru olarak yerleştiren gruplar yüksek puan alırlar.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi

Uyarlama Labirent, Grid

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.
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Harita 2.4. Organeller

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Beden Eğitimi ve Spor / 7. Sınıf

Konu / Ünite BE.7.1.2 / Hareket Kavramları İlkeleri ve İlgili Hayat 
Becerileri / 1.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

BE.7.1.2.4. Spora Hazırlayıcı Oyun ve Etkinliklerde Etkili 
Iletişim Yolları Kullanır.

Materyal/Araç Gereç
Huni, Slalom Çubukları ve Çember, 
Antrenman Çanağı (18 Adet), 
Farklı dizilişte renkli antrenman çanağı krokileri.

Süre 40  Dakika

Etkinlik Adı Hızına, Algına ve Grubuna Güven

Etkinliğin Hedefleri

Beden Eğitimi ve Spor dersinde, çocukların “etkinliklere 
katılımında meydana gelen anlaşmazlıkları çözme, biz dilini 
kullanma, karşısındakini yargılamadan dinleme, uygun ses 
tonu kullanma” gibi kazanımları kazandırabilmek amaçlı 
dersin konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
görsel ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların 
yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve 
doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Slalom çubukları, huni ve çember ile görseldeki beceri ve 
koordinasyon parkuru hazırlanır ve parkurun sonuna 9 adet 
antrenman çanağı 3x3 olacak şekilde renk sırasına göre 
dizilir. Öğrenciler 2 eşit gruba ayrılarak parkur başında 
sıraya dizilir. Gruptaki öğrenci sayısı kadar farklı renk 
sıralamasına sahip kroki oluşturularak numaralandırılır        
(2 adet 1 numaralı kroki, 2 adet 2 numaralı kroki şeklinde). 
Her öğrenciye kendi sıra numarasına göre krokilere dağıtılır 
ve parkur başlamadan bakmamaları söylenir.  
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Öğrenci parkura başlar. Sırasıyla; huniler arasında zikzak 
koşu, slalom çubukları üzerinden seri adımlama ve 
çemberler içinde çift ayak sıçrama yaparak antrenman 
çanaklarına ulaşır. Elindeki antrenman çanakları krokisine 
göre renk ve sıra değişikliklerini yaparak sırasına koşar. Bu 
esnada öğretmen antrenman çanakları arasında durarak 
her öğrencinin antrenman çanaklarını doğru sıra ve 
renkte yerleştirip yerleştirmediğini kontrol eder, dizilişte 
yanlışlık varsa öğrenciyi uyarır ve öğrenci dizilişi düzeltmek 
için geri döner. Dizilişi doğru yapan öğrenci sıradaki 
arkadaşının eline dokunur. Sıradaki öğrenci parkura başlar 
ve aynı uygulamayı devam ettirir. Son sporcular parkuru 
tamamladığında yarışma biter. Önce bitiren takım yarışmayı 
kazanır.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 2.4. Hızına, Algına ve Grubuna Güven

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Sosyal Bilgiler / 7. Sınıf

Konu / Ünite SB.7.4.Bilim Teknoloji ve Toplum / 4. Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

SB.7.4.2.Türk-İslam Medeniyetinde Yetişen Bilginlerin 
Bilimsel Gelişme Sürecine Katkılarını Bilir.

Materyal/Araç Gereç
Futbol sahası krokisi (voleybol, badminton, basketbol, tenis 
vb saha krokileri de kullanılabilir), görsel kartları, bant, 
kronometre.

Süre 40  Dakika

Etkinlik Adı Türk İslam Bilginleri

Etkinliğin Hedefleri

Sosyal Bilgiler dersinde, “Türk- İslam medeniyetinin bilimsel 
alanda ulaştığı seviyeye vurgu yapmak” için dersin konusu 
“Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
görsel ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların 
yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve 
doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Okul bahçesinde bulunan futbol sahasının krokisi çizilir. 
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin çalışma alanları 
ile ilgili ipuçları farklı A4 kartları üzerine yazılır. Çizilen kroki 
üzerinde kart sayısı kadar hedef noktası bulunan oryantiring 
parkuru hazırlanır ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Kartlar 
parkur üzerinde bulunan farklı hedef noktalarına yapıştırılır. 
Öğrencilere buldukları her hedefteki kartın üzerine yazılı 
çalışma alanı ile ilgili ipuçlarını kullanarak anlatılan bilim 
insanının ismini kontrol kartına yazmaları söylenir.
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Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Parkur hedefleri: 
- Cebirin ve algoritmanın kurucusu-El Harezmi
- Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof-İbn-i Sina
- Asıl adı Ali Bin Muhammed olan matematikçi ve dil bilimci-
Ali Kuşçu
- Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabını yazan denizci-Piri 
Reis
- Ordu kâtipliğinde bulunan tarih, coğrafya ve biyografi ile 
ilgilenmiş âlim-Katip Çelebi
- Temel eseri Mukaddime olan İslam tarihçisi ve düşünürü-
İbni Haldun

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi, Okul Dışı

Uyarlama -

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Fen Bilimleri / 8. Sınıf

Konu / Ünite F.8.4.1. Periyodik Sistem / 4.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

F.8.4.1.2. Elementleri Periyodik Tablo Üzerinde Metal, Yarı 
Metal ve Ametal Olarak Sınıflandırır.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (10 Adet)

Süre 160  Dakika

Etkinlik Adı Element Toplama

Etkinliğin Hedefleri

Fen Bilimleri dersinde, çocukların “element toplama” 
etkinliğinde periyodik sistemde yer alan elementlerin 
yerlerini bulmak için dersin konusu “Oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
elementleri doğru sırayla ve doğru şekilde periyodik cetvele 
yerleştirmeleridir.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken eğlenmeleri 
sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 10 hedefli “klasik parkur” 
olarak planlanacaktır.
Hedef olarak kullanılacak elementler hazırlanır. Elementleri 
hedeflerden toplayan öğrenciler varış noktasında yer alan 
periyodik cetvele uygun biçimde yerleştirirler. Elementleri; 
metal, ametal ve yarı metal olarak belirtirler. Her doğru 
yerleştirmeden puan alırlar.
Parkur hedefleri: Bir metal element, bir ametal element, bir 
yarı metal element, bir metal element, bir ametal element, bir 
yarı metal element, bir metal element, bir ametal element, bir 
yarı metal element, periyodik cetvel.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Beden Eğitimi / 8. Sınıf

Konu / Ünite BE.8.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat 
Becerileri / 1.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

BE.8.1.2.1. Spor Dallarına Özgü Kavramları Açıklar.

Materyal/Araç Gereç Basketbol sahası krokisi (voleybol, badminton, futbol, tenis 
vb saha krokileri de kullanılabilir), kalem.

Süre 40  Dakika

Etkinlik Adı Burası Neresi?

Etkinliğin Hedefleri

Beden Eğitimi ve Spor dersinde “spor dallarına özgü teknik, 
saha, ekipman” gibi kavramları öğrencilere verebilmek için 
dersin konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması 
için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve doğru 
şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Okul bahçesinde bulunan basketbol sahası krokisi çizilir. 
Çizilen kroki üzerine her bir hedef noktası saha çizgileri 
ve alanlara gelecek şekilde planlama yapılır. Öğrencilere 
hedef noktasının bulunduğu çizgi ya da alanın ismini kontrol 
kartına yazması istenir. Parkur bitiminde cevaplar kontrol 
edilir. 
Parkur hedefleri: Saha ortası yuvarlağı, üç sayı atış çizgisi, 
çember, dip çizgi, orta saha çizgisi, 3 sayılık atış çizgisi 
alanının içi, yan çizgi.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi , Okul Dışı

Uyarlama -

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Harita 2.8. Burası Neresi?

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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3.  Lise (Coğrafya, Biyoloji, Beden Eğitimi ve Spor) Etkinlik Uygulaması

Ders / Sınıf Düzeyi Coğrafya / 9. Sınıf

Konu / Ünite C.9.1. Doğal Sistemler / 1.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

C.9.1.7. İzohipslerin Özellikleri. Yer Şekillerinin İzohipslerle 
Gösterilmesi.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (8 Adet)

Süre 160 Dakika

Etkinlik Adı İzohipsler

Etkinliğin Hedefleri

Coğrafya dersinde, çocukların “izohips haritasındaki 
şekillerin hangi yeryüzü şeklini gösterdiğini” okuyarak 
“hızlı” ifade edebilmeleri için dersin konusu “Oryantiring 
teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
yer şekilleri ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve 
cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru 
sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan parkur 8 hedefli “klasik parkur” 
olarak planlanacaktır.
Her hedef noktasına izohipslerle gösterilen yer şekillerinin 
resimleri asılır. Haritasındaki hedefleri “sırasız” olarak takip 
eden birey, hedefteki yer şekline bakarak haritanın altında 
yer alan “kontrol kutusuna” yer yüzünün şeklinin ismini 
yazar. En kısa sürede en çok hedefe ulaşmak gerekmektedir.
Parkur hedefleri: Tepe, vadi, sırt, boyun, çöküntü, uçurum, 
geçit, derin vadi.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi , Okul Dışı

Uyarlama Skor, Yıldız, Labirent, Takım.
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Coğrafya / 9. Sınıf

Konu / Ünite 9.1.9 / Doğal Sistemler

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

9.1.9 Atmosfer Katmanlarını Bilir.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring haritası, oryantiring hedefi 

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Katmanları Bul

Etkinliğin Hedefleri

Coğrafya dersinde, çocukların “atmosfer katmanlarını” 
görsellerle eşleştirebilmeleri için dersin konusu “Oryantiring 
teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
görsel ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların 
yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve 
doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Önceden çizilmiş olan park oryantiring haritası kullanılarak 
7 hedefli  “klasik parkur” hazırlanır. Oryantiring hedefleri 
üzerine sırası ile atmosferin katmanlarının isimleri şifre 
olarak yazılır.
Parkur Hedefleri: Tropesfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, 
Eksozfer. 
Öğrenci üçgen ile sembolize edilen başlangıç noktasından 
parkura başlar. Bulduğu her oryantiring hedefi üzerinde 
yazılı olan şifreyi haritada bulunan “kontrol kutusu” içine 
sırası ile yazar.  Parkur bitiminde atmosferin katmanlarının 
doğru ve sırasıyla yazılıp yazılmadığı kontrol edilir.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi , Okul Dışı

Uyarlama Grid, Takım.
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Harita 3.2. Katmanları Bul

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri

Ders / Sınıf Düzeyi Biyoloji 9. Sınıf 

Konu / Ünite 9.1.2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / 1.Ünite

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

9.1.2.1. Canlıların Yapısını Oluşturan Organik Ve Inorganik 
Bileşikleri Bilir.

Materyal/Araç Gereç Haritalar (Görsel 1 ve Görsel 2),
Antrenman Çanakları (36 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Canlıların Yapısı

Etkinliğin Hedefleri

Biyoloji dersinde, çocukların “canlıların yapısında bulunan 
temel bileşikler” konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak 
verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
bileşikler ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve 
cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru 
sırayla ve doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Haritalar ve haritalara uygun antrenman çanakları grid 
parkur olarak yerleştirilir. Öğrencilerin etkinliğe başlamadan 
önce ısınma çalışmaları yapmaları amacıyla birer kez 
ellerindeki haritaları takip ederek yerdeki antrenman 
çanaklarının arasından geçmeleri ve parkuru doğru biçimde 
tamamlamaları sağlanır.
36 adet antrenman çanağı okul bahçesindeki düz ve uygun 
bir zemine 6*6 olacak şekilde yerleştirilir. Çanaklar üzerine 
kazanımlarla ilgili kelimelerin harfleri karışık şekilde 
yapıştırılır (Görsel 1). 
Her bir kazanım kelimesi için farklı yön talimat ve cevap 
kutucuğunun bulunduğu boş parkur haritası hazırlanarak 
yeterli sayıda çıktı alınır (Görsel 2).



109

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Parkur öncesi öğrencilere ana ve ara yönler hakkında 
bilgi verilir. Her antrenman çanağı arasındaki mesafenin 
100 metre olarak kabul edileceği söylenir. Öğrenciye 
kazanımlarla ilgili parkura yerleştirilen kelimelerden 
herhangi birinin tanımı sorulur (Örneğin; Unlu ve şekerli 
yiyeceklerin bulunduğu organik bileşik nedir?). Bilemediği 
tanım için hazırlanan parkur haritası öğrenciye verilir. 
Öğrenci başlangıç noktasından parkura başlar. Yön talimat 
kutucuğunda belirtilen mesafe ve yöne göre ilerler. Talimat 
sonucunda ulaştığı her antrenman çanağı üzerindeki harfi 
cevap kutucuğuna yazar. Parkur bitiminde yazılan harflerin 
oluşturduğu kelime öğrenciye doğru cevabı verecektir 
(Görsel 3).

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi , Okul Dışı

Uyarlama -

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Harita 3.3. Canlıların Yapısı

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Biyoloji 10. Sınıf

Konu / Ünite B.10.1.Hücre Bölünmeleri / 1.Ünite 

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

B.10.1.3. Eşeysiz Üreme Çeşitlerini Bilir.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (11 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Yeni Bir Canlı

Etkinliğin Hedefleri

Biyoloji dersinde, “eşeysiz üreme çeşitleri” konusu 
“Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
görsel ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların 
yazılması için ayrılan kontrol kutusuna doğru sırayla ve 
doğru şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Oryantiring haritası çizilir. Öğrenci sayısınca çoğaltılır. 
Haritalarda oluşturulan “hafıza oryantiringi” parkur 11 
hedefli “klasik parkur” olarak planlanacaktır.
Okul bahçesi haritasında 11 hedefli oryantiring parkuru 
hazırlanır. Her hedefte bulunan kartlara 6 tanesi eşeysiz 
üreme çeşidi olacak şekilde karışık sıra ile üreme çeşitleri 
ile ilgili kelimeler yazılır. Parkura başlamadan önce her 
öğrenciye eşeysiz üreme çeşitlerinin yazdığı kâğıt 15-
20 saniye gösterilir. Öğrenci parkura başlar. Bulduğu her 
hedefteki kelimeyi kontrol eder ve o kelime eşeysiz üreme 
çeşitlerinden biri ise o hedefin numarasını kontrol kartına 
yazar. Eğer kartta yazan kelime eşeysiz üreme çeşitlerinden 
biri değilse bir sonraki hedefe devam eder. Öğrenci bitişe 
geldiğinde eşeysiz üreme çeşitlerinin yazılı olduğu hedef 
numaralarının doğruluğu cevap anahtarından kontrol edilir. 

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Eşeysiz Üreme Çeşitleri: Bölünerek Üreme Tomurcuklanma 
– Sporla Üreme – Rejenerasyon- Partenogenez- Bitkilerde 
Vejetif Üreme 
Örneğin; ilk hedefte “Bölünerek üreme” (Eşeysiz üreme 
çeşidi olduğu için kontrol kartına 1 yazar. İkinci hedefte 
“Tohumla üreme” (Eşeysiz üreme çeşidi olmadığı için 
yazmadan 3. hedefe devam eder)
Eşeysiz Üreme Çeşidi Olmayan Terimler: Tohumla üreme, 
Eşeyli Üreme, Endoplazmik Retikulum, Protein, Adenozin, 
Mitokondri.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi , Okul Dışı

Uyarlama -

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Ders / Sınıf Düzeyi Coğrafya / 11. Sınıf 

Konu / Ünite C.11.2. Beşeri Sistemler / 2.Ünite 

Kazanım ve Açıklamaları
[Öğretim programında yer alan 
kazanım ve açıklamaları aynen 
belirtiniz]

C.11.2.17. Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynaklarının 
Dağılışını Açıklar.

Materyal/Araç Gereç Oryantiring Haritası, Oryantiring Hedefi (9 Adet)

Süre 40 Dakika

Etkinlik Adı Kaynakları Bul

Etkinliğin Hedefleri

Coğrafya dersinde “Türkiye’nin madenleri ve enerji 
kaynaklarının yerleri” konusu “oryantiring teknikleri” 
kullanılarak verilir.
Etkinlikteki birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki 
bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması 
için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve doğru 
şekilde yazmalarıdır.
Bu etkinlikle çocukların hedefleri sırayla gezerken hem 
oyun oynayarak konuyu kalıcı öğrenmeleri hem Oryantiring 
sporuyla tanışmaları hem de Oryantiring yaparken 
eğlenmeleri sağlanacaktır. Böylece üç kazanım aynı anda 
verilecektir.

Uygulama
[Bu kısımda etkinliği detaylı 
açıklayınız]

Labirent parkur haritası hazırlanır ve üzerinde “kelebek 
parkur” planlanır (Görsel-1). Hazırlanan haritaya uygun 
olarak slalom setleri ve şeritler kullanılarak labirent 
parkuru bahçeye veya salona kurulur (Görsel-2). Hazırlanan 
oryantiring parkurunda her bir hedef noktasına ülkemizde 
bulunan madenler ve çıkarıldığı yerler ile ilgili bilgi kartları 
yapıştırılır. Öğrenciler bilgi kartlarında bulunan bilgileri 
kontrol kartına yazar. Bu sayede bilgilerini tekrar etmiş 
olurlar. 
Parkur hedefleri:  Demir-Sivas Divriği, Demir-Malatya 
Hekimhan, Bakır-Artvin Murgul, Bakır-Kastamonu Küre, 
Krom-Elazığ, Bor-Susurluk, Manganez-Denizli Tavas, 
Kükürt-Isparta Keçiborlu, Civa- Ödemiş İzmir.

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler Yapabiliyor
Kısmen 
Yapabiliyor

Yapamıyor Görüşler ve Öneriler

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen 
ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

Etkinlik
Uygulama Alanı Sınıf İçi, Okul İçi , Okul Dışı

Uyarlama Labirent.

Harita 3.5. Kaynakları Bul

2Eğitim Kademelerinde 
Oryantiring  
Uygulaması Örnekleri
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4 Oryantiring 
Etkinliklerinde 
Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar

4. Oryantiring Etkinliklerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Oryantiringde kuralların dışında hareket etmek centilmenlik dışı davranış 
olarak adlandırılır. 
Bu sebeple katılımcılar aşağıda yer alan hususlara dikkat etmelidir: 

 ■ Faaliyet esnasında başka kişilerle konuşulmaz.
 ■ Faaliyet esnasında başka katılımcı takip edilemez.
 ■ Diğer katılımcıların dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulmaz.
 ■ Hedeflerin yerleri değiştirilemez / hedefler saklanamaz.
 ■ Parkurda verilen hedefler doğru sırayla takip edilir.
 ■ Parkur/etkinlik belirlenen süre içinde tamamlanmalıdır.
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BÖLÜM  3
ORYANTİRİNGE ÖZGÜ 

ANTRENMAN DRİLLERİ
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1Aerobik 
Driller 

Sporcularımızın herhangi bir oksijen borçlanmasına girmeden yapmış olduğu 
çalışmalara “Aerobik Dayanıklılık Çalışması” denir.

Özellikle hazırlık döneminin ilk haftalarında 3-4 kez, müsabaka döneminde ise 
haftada 1-2 kez uygulanabilir.

Çalışma yoğunluğu %40 - 60 - 70 arası, süresi toplamda en az 30 dk, en fazla 
60 dk olup parçalar şeklinde çalışılabilir (5x6 dakika, 10x3 dakika, 15x2 dakika 
olabilir).

Yüklenmeler arası dinlenmeler çok kısa verilip streching-jimnastik çalışmaları 
yapılmalıdır. Nabız ise 130 - 160 arası olmalıdır.

AEROBİK DAYANIKLILIK
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1Aerobik 
Driller 



121

1Aerobik 
Driller 
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1Aerobik 
Driller 
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1Aerobik 
Driller 
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1Aerobik 
Driller 
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1Aerobik 
Driller 
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2Anaerobik 
Driller  

Sporcuların oksijen borçlanmasına girerek yapmış oldukları çalışmalara 
“Anaerobik Dayanıklılık Çalışma”  denir.

Anaerobik antrenmanlar çeşitli oyun formlarıyla, değişen tempo koşuları, süratte 
devamlılık çalışmaları, circuit (dairesel) antrenmanları, kendi vücut ağırlığını 
kullanarak eşli çalışmalar ve sağlık toplarıyla yapılabilir.

 Yüklenme Şiddeti (Süresi)  : 20 sn - 2 dk arası
 Yoğunluğu    (Hız Temposu)  :% 80 - % 100
 Tekrar Sayısı    : 5 - 8
 Seri Sayısı     :2 - 3
 Seriler Arası Dinlenme   :5 - 8 dakika
 Nabız      :160 - 190 arası olur.

Nabız ölçümü bilekten veya boyundan parmaklarımızı atar damar üstünde 
bastırarak 15 saniye tutup atım sayısının tespitiyle ölçülebilir.
 Formül: 
 15 saniyedeki atım sayısı x 4 = Mevcut Nabız

ANAEROBİK DAYANIKLILIK 
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2Anaerobik 
Driller  
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2Anaerobik 
Driller  
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2Anaerobik 
Driller  
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2Anaerobik 
Driller  
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2Anaerobik 
Driller  
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2Anaerobik 
Driller  
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2Anaerobik 
Driller  
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3 Kuvvet  
Drilleri
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3 Kuvvet  
Drilleri
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3 Kuvvet  
Drilleri
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3 Kuvvet  
Drilleri
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3 Kuvvet  
Drilleri
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4Öğretmenlere 
Uygulamak 
İçin Eşleştirme 
Çalışmaları
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4Öğretmenlere 
Uygulamak 
İçin Eşleştirme 
Çalışmaları
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4Öğretmenlere 
Uygulamak 
İçin Eşleştirme 
Çalışmaları
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BÖLÜM  4
ORYANTİRİNG İÇİN MATERYAL 

TASARIM ÖRNEKLERİ
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Üç Boyutlu 
Çalışma
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Üç Boyutlu 
Çalışma
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Üç Boyutlu 
Çalışma
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Üç Boyutlu 
Çalışma
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Oryantiring
Hedefi
Hazırlama
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Oryantiring
Hedefi
Hazırlama
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Oryantiring
Hedefi
Hazırlama
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Oryantiring
Hedefi
Hazırlama
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Oryantiring
Hedefi
Hazırlama
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