TED DENİZLİ KOLEJİ
2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BEDEN EĞİTİMİ, CİMNASTİK, DANS VE YÜZME DERSLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Sevgili Öğrencilerimiz ve Sayın Velilerimiz,
Okulumuzda her yaş grubunun çalışabilmesi için uygun materyallere sahip 3047 m2 gymnasium
binası içerisinde;











Bir yarı olimpik yüzme havuzu,
Bir kapalı spor salonu (6 basketbol potalı),
İki kapalı küçük çok amaçlı salon
Bir kapalı büyük çok amaçlı salon
Bir açık futbol sahası
Bir açık tenis sahası
Bir açık basketbol ve voleybol sahası
Bir kapalı cimnastik salonu
Bir kapalı dans salonu
Sekiz adet soyunma odası

tam donanım ile öğrencilerimizin eğitim ve öğretim için kullanılmaktadır.
Beden Eğitimi ile ilgili olan tüm derslerimizde öğrencilerimize spor bilincini aşılamak, spor
kültürünü almış bireyler yetiştirmek ve sporu hayatları boyunca kullanabilecekleri alışkanlık haline
getirmeleri sağlamak öncelikli amaçlarımızdandır. Bu nedenle, spor derslerine hazırlık ve bu derslerdeki
genel kurallara ve disipline uyulması ayrıca önem arz etmektedir. Derslerimizde kullanılacak malzemeler
ve dikkat edilmesi gereken hususları aşağıda dikkatinize sunar, bilgi ve işbirliğinizi önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Beden Eğitimi Zümresi

Salonumuzda yapılacak olan tüm derslerinin olduğu günlerde öğrencilerimiz okul spor kıyafetleri
ile okula gelebilirler. Öğrencilerimizin giyinmeyi ve soyunmayı zorlaştıracak takı, külotlu çorap, tayt vs gibi
kıyafetler giymemeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin kıyafetleri ve malzemelerinin etiketlerine isim
yazılması eşya kaybının önüne geçecektir.
Öğrencilerimizin,


Beden Eğitimi ve Dans derslerinde; okul spor kıyafetleri, sadece spor salonumuzda kullanılmak
üzere temiz spor ayakkabısı, yedek t-shirt, yedek atletlerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.



Cimnastik derslerinde okul spor kıyafetleri ile gelmeleri yeterlidir. Cimnastik salonumuz özel
tatami minderleri ile kaplı olduğundan dolayı dersimiz ayakkabısız, çorapla ve zaman zaman da
çorapsız olarak yapılacaktır. Kız öğrencilerimizin cimnastik derslerinde özellikle sert toka
takmamaları gerekmektedir.



Yüzme derslerine; yüzücü mayosu (bikini, mayokini, vb. kullanımına izin verilmez) erkeklerde diz
üstü şort slip ya da tayt mayo, silikon bone (bez bone uygun değildir), terlik, havlu ya da bornoz,
yüzücü gözlüğü (maskeli burnu kapatan gözlükler kullanılmamalıdır) ile ilkokul öğrencileri için
gerekli durumlarda kullanılmak üzere yedek atlet ve iç çamaşırını getirmeleri gerekmektedir.
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