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KKTC  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Bu kitap, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilmiştir ve KKTC Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından, ilkokullarda ders kitabı olarak 

kullanılması uygun bulunmuştur.



KKTC  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınıdır.

Bu kitap, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına aittir ve her hakkı saklıdır.
Kitabın metin, soru, resim ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.
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İstiklal Marşımızı söylerken ve dinlerken uymamız gereken kuralları 
sınıfça canlandıralım. Öğretmenimiz eşliğinde önce şiir olarak daha 
sonra ise marş biçiminde İstiklal Marşımızı seslendirelim.

1. İSTİKLAL MARŞIMIZ

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Söz: Mehmet Akif Ersoy
Müzik: Osman Zeki Üngör
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İstiklal Marşı’nın sözlerini ritmik olarak okuyalım, okurken kelimelerin 
söyleniş şekillerine dikkat edelim.
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“Haydi Gelin Çocuklar” şarkısını sınıfça söyleyelim.

2. ŞARKI SÖYLEYELİM

Haydi Gelin Çocuklar

Haydi gelin çocuklar viyola çalalım
Şöyle durun siz, böyle durun siz
Viyo viyo viyola viyola viyola
Viyo viyo viyola viyo viyola

Haydi gelin çocuklar piyano çalalım
Şöyle durun siz, böyle durun siz
Piya piya piyano piyano piyano
Piya piya piyano piya piyano

Haydi gelin çocuklar gitar çalalım
Şöyle durun siz, böyle durun siz
Dım dım dım dım dım dım dım, 
Dım dım dım dım dım dım
Dım dım dım dım dım dım dım, 
Dım dım dım dım dım

Haydi gelin çocuklar humpalayalım 
Şöyle durun siz, böyle durun siz
Humpa humpa hum papa hum papa hum papa
Humpa humpa hum papa hum pa hum pa

Haydi Gelin Çocuklar
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Aşağıda resimlerini gördüğünüz çalgıların adlarını yazınız.
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Marşlarımızı hep birlikte anlam ve önemine uygun olarak seslendirelim.

3.  MARŞLARIMIZ

Doktor Küçük Çok Yaşa

Söz: Orçun Latifoğlu
Beste: Beril Turan
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Doktor Küçük Çok Yaşa

Sen çok yaşa Doktor Küçük çok yaşa
Kıbrıs Türkü minnet duyar her gün sana
Anıttepe ışık saçar vatana
Gece gündüz bakarsın sen Kıbrıs’ına.

Sen çok yaşa Doktor Küçük çok yaşa
Her vatan evladı saygı duyar ruhuna
Fikirlerin aydınlatır bizleri
Bakışın hissettirir bizlere kendini

Sen çok yaşa Doktor Küçük çok yaşa
Kıbrıs Türkü minnet duyar her gün sana
Sen çok yaşa Doktor Küçük çok yaşa
Her vatan evladı saygı duyar ruhuna.
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Marşlarımızı hep birlikte anlam ve önemine uygun olarak seslendirelim.

Lider İçin

Söz: Orçun Latifoğlu
Beste: Beril Turan
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Lider İçin

Bir lider düşün Kıbrıs Türkü için
Gece gündüz çalıştı bu vatan için
Halkı ile bir bütün birlik oldular
Omuz omuza savaştılar
Omuz omuza savaştılar.

Hep beraber yaşandı karanlık yıllar
Pes etmedi karanlıkta kalanlar
Doktor liderlik etti aydınlık için
Büyük şans oldu bu vatan için
Şans oldu vatan için.

Ömrünü adadı hep bu uğurda
Önce halk geldi tüm hayatında
Kıbrıs Türkü hasrettir Doktoruna
Yeri hep başkadır halkında 
Hep başkadır halkında.

Zamansız ayrıldı aramızdan
Herkes ağladı Doktorun ardından
Yaşlar aktı sel oldu lider için
Doktor tektir bu vatan için
Tektir bu vatan için.
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4. ÇEVREMİZDEKİ SESLER
“Hoş Geldin Yeni Yıl” şarkısını öğretmenimizin uyarılarına dikkat ederek 
bazı bölümleri kuvvetli bazı bölümleri ise hafif sesle söyleyelim.

Hoş Geldin Yeni Yıl

Gece yarısı saatler çaldı
Herkes sevinsin yeni yıl geldi
Elde torbası yeni yıl geldi
Gülsün eğlensin yeni yıl geldi

Hoş geldin dünyamıza yeni yıl yeni yıl
Hoş geldin dünyamıza yeni yıl yeni yıl
Hoş geldin aramıza yeni yıl yeni yıl
Hoş geldin aramıza yeni yıl yeni yıl

Hoş Geldin Yeni Yıl
Söz: Hamdi Tunçer

Müzik: Salih Aydoğan
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“Metronom” u tanıyalım.

TİK TaK
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Aşağıdaki alıştırmaların önce ritimlerini vuralım, daha sonra ise solfejini 
yapalım.

1.

2.

3.

4.

5.

5. NOTALAR ve BASİT ZAMANLAR



21

“Saksı” şarkısını hep birlikte söyleyelim.

Saksı

Toprak doldurdum 
Attım bir tohum
Tohum yeşerdi
Bir filiz verdi

Bildim huyunu
Verdim suyunu
Bir fidan oldu
Çiçekle oldu

Saksı
Söz ve Müzik: Salih Aydoğan
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Aşağıdaki cümleleri sırasıyla konuşma sesinizle okuyun. Okuduğunuz 
cümleyi şarkı sesinizle doğaçlama yaparak seslendirin. Bunu yaparken 
sesinizin hangi özelliklerini kullandığınızı sınıf arkadaşlarınızla tartışın.

• Ailemi çok seviyorum.
• Sonbahar geldi.
• Oyunlar oynayalım.
• Çalışan kazanır.
• Sağlıklı ol çok yaşa.

6. SESİMİ TANIYORUM
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“Ağaca Övgü” şarkısını hep birlikte söyleyelim.

 7.  NAKARAT

Ağaca Övgü

Her ağacın çok meyvesi var
Yaz güneşinde gölgesi var aman
Kış geliyorken dallarının
Türküye benzer bir tadı var

Nay niri nay nay niri niri nay
Nay niri nay nay niri niri niri nay
Nay niri nay nay niri niri nay
Nay niri nay nay niri niri nay

Dağları süstür, bozkırı can
Yemyeşil olsun ülke vatan aman
Hiç korumazsak onları biz 
Çöl kalacaktır yurdum inan

Ağaca Övgü
Söz ve Müzik: Ziya Aydıntan
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Fış fış kayıkçı tekerlemesinin tartımlarını önce bedenimizle sonra da ritim 
çubuklarıyla vuralım ve sözlerini de söyleyelim.

8. TARTIM ÇALIŞMALARIM

Fış Fış Kayıkçı

Fış fış kayıkçı 
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Sabaha bayram çöreği
Benim evde etim var
Bir de yaramaz kedim var
Kedi eti yerse
Annem beni döverse
Ağlarım bende eee eee
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Aşağıdaki tartım çalışmalarını sınıfımızda bulunan vurmalı çalgılarla 
seslendirelim.

1.

2.

3.
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2 vuruşluk nota ve sus değerlerini hatırlayalım. Üç çizgi üzerinde 
öğrendiğimiz notaları 2 vuruş olarak sırayla aşağıdaki porteye yazalım.

Üç çizgiden oluşan portemize 2-4’lük ölçü sayısında yeni öğrendiğimiz 
notaları kullanarak, yalnızca 2 vuruşluk nota ve sus değerlerini 
kullandığımız beste çalışmamızı yazalım.

 9. BESTE YAPIYORUM
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Bestemizi arkadaşlarımıza çalalım.

Bestemizin altına doğa konulu sözler yazalım ve seslendirelim.
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PAN FLÜT

Gerekli Malzemeler

- 16 adet kalın pipet çubuk               
- Makas                                       
- 1 adet selloteyp 
- Oyun Hamuru
- İp                                                         

Malzemeler

Pipetleri kısadan uzuna doğru 
işaretleyin.

İşaretli yerden kesin.

1. 2.

10. ÇALGI YAPALIM
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Yaptığımız çalgıyı keşfedelim. Çalgımızdan çıkan seslere dikkat edelim.

Öğretmenimizin belirlediği şarkıya pan flütle eşlik edelim.

Bandı ters açıp pipetleri 
uzundan kısaya doğru dizerek 

yapıştırın.

Çalgımız hazır.

Oyun hamurunu yuvarlayın,
pipetlerin altını tıkayın.

3.

5.

4.
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ÇEVRE HAFTASI

Doğadan topladığınız artık materyalleri kullanarak bir çalgı tasarlayınız. 
Öğrendiğiniz “Doğayı Seven Yaşamı Sever (Söz-Müzik: Muammer Sun)” 
şarkısına kendi yarattığınız çalgı ile eşlik ediniz. 
Uygulamanızı nasıl yaptığınızı sınıfla paylaşınız.

11. BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

Doğayı Seven Yaşamı Sever
Söz ve Müzik: Muammer Sun
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Doğayı Seven Yaşamı Sever

Doğayı seven yaşamı sever
Yaşamı seven doğayı sever
Doğa yeşil demek, yeşil ağaç demek
Ağaç kuş demek, kuş yaşam demek

Tral lal lal la tral lal lal la
Tral lal la la ral lal la ral lal la la

Yeşil bizim mavi bizim, bu gök bu deniz bizim
Bu yemyeşil bu masmavi, bu cennet dünya bizim

Doğayı seven yaşamı sever
Yaşamı seven doğayı sever
Doğa hava demek, hava bulut demek
Bulut umut demek, umut yaşam demek

Doğa mavi demek, mavi deniz demek
Deniz gök demek, gök yaşam demek
Tral lal lal la tral lal lal la
Tral lal la la ral lal la ral lal la la

Yeşil bizim mavi bizim, bu gök bu deniz bizim
Bu yemyeşil bu masmavi, bu cennet dünya bizim

Doğayı seven yaşamı sever
Yaşamı seven doğayı sever
Doğa tarih demek, tarih kültür demek
Kültür insan demek, insan yaşam demek.

Solo

Solo

Solo

]

]

]
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Grup arkadaşlarımızla birlikte tasarladığımız ses hikayesini aşağıdaki 
boşluklara yazalım.

12. YARATICI DRAMA
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Aşağıdaki şarkıları birlikte söyleyelim.

13. SINIF KOROMUZ

Hayat Bayram Olsa

Hayat Bayram Olsa

Şu dünyadaki en mutlu kişi
Mutluluk verendir 
Şu dünyadaki sevilen kişi
Sevmeyi bilendir

Bütün dünya buna inansa
Bir inansa hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa
Birlik olsa uzansak sonsuza

Şu dünyadaki en güçlü kişi
Güçlükten gelendir.
Şu dünyadaki en soylu kişi
İnsafa gelendir.

Bütün dünya buna inansa
Bir inansa hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa
Birlik olsa uzansak sonsuza
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İyilik Yap

İyilik Yap

İyilik yap iyilik bul 
Kim kazanmış kötülükten

Kötünün başına gelmedik olmaz
Kimsenin ettiği kimseye kalmaz

İyilik yap iyilik bul 
Kim kazanmış kötülükten

Söz ve Müzik: Muammer Sun
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Arkadaşım Eşek

Söz ve Müzik: Barış Manço
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Arkadaşım Eşek

Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli 
Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli 

Hiç haber göndermedin o günden beri 
Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni 

Dün yine seni andım gözlerim doldu 
O tatlı günlerimiz bir anı oldu 

Ayrılık geldi başa katlanmak gerek 
Seni çok çok özledim arkadaşım eşek 

Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek

Yaban tayları çayırda tepişiyor mu 
Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu 

Sarıkız minik buzağıyı sütten kesti mi 
Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu 

Uzun kulaklarını son bir kez salla 
Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla 

Ayrılık geldi başa katlanmak gerek 
Seni çok çok özledim arkadaşım eşek 

Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek
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ÜÇ ÇİZGİLİ PORTE ÇALIŞMA SAYFASI
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