
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI 
DERSİN SINIFI 9. Sınıf  
DERSİN SÜRESİ Haftalık 3 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası gelişim 
dönemleri, çocukta sık görülen şikâyetler ve hastalıklar, lohusalık ve 
emziklilik dönemi özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

DERSİN 
KAZANIMLARI 

 
1. Genital sistem, döllenme ve gebelik dönemini açıklar. 
2. Doğumu ve yenidoğanın özelliklerini açıklar.  
3. Lohusalık ve emziklilik döneminin özelliklerini açıklar. 
4.  0-72 Ay Çocuklarında beslenmenin önemini açıklar. 
5. Çocukta sık görülen şikâyetler ve bulaşıcı hastalıkları açıklar. 
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Sınıf 
Donanım:Etkileşimli tahta/bilgisayar, kadın/erkek üreme sistemi 
maketi, gebelik maketi, et bebek, enjektör, aşı kartı, afiş, broşür 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran 
değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç 
boyutuna katılmaları sağlanabilir. 

DERSİN KAZANIM 
TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI 

DERS 
SAATİ ORAN (%) 

Gebelik Dönemi 6 20 19 

Doğum ve Yenidoğan 3 20 19 

Doğum Sonrası Dönem 2 22 20 
0-72 Ay Çocuklarında 
Beslenme  3 18 16 

Çocuk Hastalıkları 3 28 26 

TOPLAM  17 108 100 
 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 
KAZANIM AÇIKLAMALARI 

GEBELİK DÖNEMİ 
 

1. Genital sistem  
2. Döllenme 
3. Gebelik belirtileri ve 

gebelikte uygulanan 
testler 

4. Gebelik döneminde 
karşılaşılan şikayet 
ve hastalıklar 

5. Gebelik döneminde 
temizlik ve bakım 

6. Normal olmayan 
gebelikler 

1. Genital sistemi açıklar. 
• Türkiye de anne çocuk sağlığına verilen önem 

özetlenir. 
• Kadın / Erkek genital sistemi tanıtılır. 
• Mensürasyon dönemi açıklanır. 

2.   Döllenmeyi açıklar. 
• Döllenme, suni döllenme ve suni döllenmedeki 

yenilikler açıklanır.  
• Erkeğe ve kadına ait kısırlık nedenlerine 

değinilir. 
• Aile planlamasına değinilir. 

3. Gebelik belirtileri ve gebelikte uygulanan 
testleri açıklar. 
• Gebelikte olası gebelik belirtileri açıklanır. 
• Kesin gebelik belirtileri açıklanır. 
• Gebelikte uygulanan testler ve muayeneler 

açıklanır 
4. Gebelik döneminde karşılaşılan şikayet ve 

hastalıkları açıklar 
• Gebelikte görülen şikayetler, gebeye etkileri ve 

yapılması gerekenler belirtilir. 
• Gebeliği etkileyen hastalıklar, hastalıkların 

anne ve bebeğe olan etkileri, gebelikte tehlikeli 
durumlar açıklanır. 

5. Gebelik döneminde temizlik ve bakımı açıklar. 
• Gebelikte bakım; beslenme, temizlik, uyku ve 

dinlenme, giyim, beden hareketleri, yolculuk, 
cinsellik ve gebelik psikolojisi olarak açıklanır. 

      6.    Normal olmayan gebelikleri açıklar. 
• Dış, çoğul ve yalancı gebelik açıklanır.        
• Gebelikte yanlış inanışlara değinilmez. 

DOĞUM VE 
YENİDOĞAN 

1. Doğum türleri ve 
doğum evreleri 

2. Normal olmayan 
doğumlar ve doğum 
müdahaleleri  

3. Yenidoğanın 
özellikleri ve bakımı 

1. Doğum türleri ve doğum eylemi evrelerini 
açıklar. 
• Doğum eylemi ve normal doğum açıklanır. 
• Doğum eyleminin özellikleri ve rol oynayan 

faktörlere değinilir. 
• Doğum eyleminin başlama belirtileri (olası 

belirtiler /kesin belirtiler), açıklanır. 
• Doğum eylemi evreleri açıklanır. 

2. Normal olmayan doğumlar ve doğum 
müdahalelerini açıklar. 
• Geliş bozuklukları ve Doğum müdahaleleri 

açıklanır. 
• Erken / Geç doğum, düşük, suyun erken 

gelmesi, hızlı doğum, ağrı zaafı kordon 
sarkması, fetal sıkıntı, kürtaj konularına kısaca 
değinilir. 

3. Yenidoğanın özelliklerini ve bakımını açıklar. 
• Yenidoğana uygulanan kordon kan gazları, kan 

testleri ve APGAR Skoru testleri açıklanır. 
• Yenidoğanın fiziksel, fizyolojik ve nörolojik 

özellikleri açıklanır. 
• Yenidoğanın bakımı, temizliği, beslenmesi ve 

giyimi açıklanır,  



DOĞUM SONRASI 
DÖNEM 

1. Lohusalık dönemi 
2. Emziklilik dönemi 

1. Lohusalık döneminin özelliklerini açıklar. 
• Lohusalık tanımı, önemi ve lohusalıkta görülen 

şikâyetler açıklanır. 
• Lohusalık döneminde uygulanabilecek 

egzersizler ve bakım açıklanır. 
     2.    Emziklilik döneminin özelliklerini açıklar. 

• Emziklilik döneminin tanımı, önemi ve 
emzirmenin faydaları açıklanır. 

• Emzirme teknikleri ve emzirirken dikkat 
edilecek noktalar açıklanır. 

• Emzirme tekniklerini model üzerinde 
göstermesi sağlanır. 

0-72 AY 
ÇOCUKLARINDA 
BESLENME 

1. Bebeklik döneminde 
beslenme 

2. Oyun döneminde 
beslenme 

3. Oyun dönemi 
çocuğuna uygun 
beslenme planı 

1. Bebeklik döneminde beslenmeyi açıklar 
• Bebeklik döneminde beslenme, önemi ve 

beslenmede temel ilkeler açıklanır. 
• Ek gıdalara başlamada dikkat edilecek noktalar 

açıklanır. 
• Ek gıdalar sıralanır. Ek gıda hazırlama üzerinde 

durulur. 
2. Oyun döneminde beslenmeyi açıklar 

• Oyun döneminde beslenme özellikleri açıklanır 
• Oyun çocuğunun beslenme alışkanlıkları 

açıklanır 
• Oyun çocuğunun beslenme problemleri sıralanır 

    3.     Oyun dönemi çocuğuna uygun beslenme planı 
hazırlar.   

• Oyun çocuğu için günlük beslenme planı 
hazırlama örneği sunulur. Bu örnek menü 
hazırlama şeklinde yapılmaz. 

• Oyun dönemi çocuğuna uygun günlük beslenme 
planı hazırlanması sağlanır. 

ÇOCUK HASTALIKLARI 

1. 0-72 Ay Çocuklarında 
sık görülen şikâyetler 

2. 0-72 Ay Çocuklarında 
bulaşıcı hastalıklar 

3. 0-72 ay çocuklarında 
aşılar 

1. 0-72 ay çocuklarında sık görülen şikâyetleri 
açıklar. 

• Çocuklarda sıklıkla görülen şikâyetler, nedenleri, 
belirtileri açıklanır. 

2. 0-72 ay çocuklarında görülen bulaşıcı hastalıkları 
açıklar. 

•  Sağlık ve hastalık tanımlanır. 
• Beden sağlığını bozan ve hastalığa neden olan 

etkenler sıralanır. 
• Çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklar, bu 

hastalıkların nedenleri ve belirtileri açıklanır. 
3.  0-72 ay çocuklarında aşıları açıklar. 
• Aşı ilke ve uygulamaları, bağışıklık için gerekli 

aşılar sıralanır. 
• Çocuklarda görülen bulaşıcı ve diğer hastalıklardan 

korunma yolları ve hastalık durumunda çocuğun 
bakımı açıklanır. 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 



Gebelik Dönemi 

1. Genital sistemle ilgili araştırma ve sunu hazırlama 
2. Gebelik belirtileri ile ilgili afiş hazırlama 
3. Gebelikte tehlikeli durumlarla ilgili broşür hazırlama 
4. Normal olmayan gebeliklerle ilgili görsel sunu hazırlama  

Doğum ve Yeni doğan 

1. Doğum evreleriyle ilgili sunum hazırlamak      
2. Normal olmayan doğumlar ve doğum müdahaleleri ile ilgili sunu hazırlama 
3. Yeni doğana uygulanan testler ile ilgili broşür hazırlama 
4. Yeni doğanın bakımı ile ilgili sunum hazırlamak. 
5.  Yenidoğanın bakımı, temizliği, beslenmesi ve giyimini maket üzerinde uygulama.  

Doğum Sonrası 
Dönem 

1. Lohusalık dönemini tanıtan eğitici broşür hazırlama 
2. Anne sütünün önemi konusunda broşür hazırlama 
3. Emzirme tekniklerindeki bebek tutuş pozisyonlarını, model üzerinde sınıf ortamında 

uygulama 

0-72 Ay Çocuklarında 
Beslenme 

1. Ek gıdalar ve hazırlanması ile ilgili sunum hazırlama 
2. Çocuklarda obezitenin nedenleri ve önleme yolları ile ilgili araştırma yapma, broşür 

hazırlama 
3. Çocuklar için ilgi çekici besin tabağı hazırlama 
4. Sofrada uyulması gereken görgü kuralları ile ilgili drama çalışması yapma 
5. Oyun dönemi çocuğuna uygun günlük beslenme planı hazırlanma 

Çocuk Hastalıkları 

1. Çocuklarda sık görülen şikâyetleri araştırarak sunu hazırlama 
2. Çocuklarda sık görülen şikâyetler ile ilgili broşür hazırlama 
3. Çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklar ve korunma yollarına yönelik broşür 

hazırlama 
4. Aşı takvimi ile ilgili afiş hazırlama 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

• Öğrencilerin araç ve gereçleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun kullanmalarına yönelik açıklamalar 
yapılmalıdır.  

• Zümre öğretmenler kurulu temrinlerden okulun fiziki şartlarına, atölye ve öğrenci sayılarına ve seviyelerine göre 
uygun olanları seçerek uygulayacaktır. Temrinler mutlaka tamamlanacaktır. 

• Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin 
gelişmesi sağlanmalıdır. 

• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 
fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

• Bu derste, verilen görevi yapma, fedakarlık ve sorumluluklarını bilme,yaşam hakkına ve farklılıklara saygı duyma, 
empati ,kişisel temizlik değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 

 
 

 

 


