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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 öğretmen el kitabı
olarak kullanılması uygun bulunmuştur.
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Müzik 2

Müzik Dersi Öğretim Programı Ve Öğretmen El Kitabının Özellikleri
Müzik dersi öğretim programı ile öğretmenler ve öğrencilere günümüz koşullarına
uygun, gerçekçi, müziksel gelişim özelliklerini gözeten, zorunlu müzik derslerinde edinilmesi
gereken müzik kültürü, müzik teorisi, şarkı söyleme, müzik dinleme, müzik beğenisi
geliştirme ve müziksel yaratıcılık gibi müzik öğretiminin başlıca boyutlarının kazandırılması
amaçlanmıştır. Müzik dersi öğretim programı üç öğrenme alanından oluşmaktadır; Dinleme,
Müziksel Uygulamalar ve Yaratma. Dinleme alanında belirtilen kazanımlar öğrencilerin sesin
özelliklerini tanımasına, müzik dinleme alışkanlığı kazanmasına, müzik beğenisi geliştirmesine,
müziğin içerdiği özellikleri tanımasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Müziksel uygulamalar alanı
şarkı söyleme, nota öğretimi, çalgı eğitimi, müzik kültürü, ritim eğitimi, beden perküsyonu ve
milli günler ve bayramları içeren özellikte öğrenme çıktılarından oluşmaktadır. Yaratma alanı
ise; beste yapma, çalgı tasarlama, doğaçlama yapma, teknolojiyi kullanma, yaratıcı drama,
yaratıcı dans ve görsel-işitsel tasarımlama gibi yaratıcılığı geliştirci nitelikte öğrenme çıktıları
içermektedir. Müzik öğretim programı sarmal bir yapıda hazırlanmıştır, içeriği oluşturulurken
doğrusal bir sıra izlenmemiştir. Program esnek bir yapıdadır, konular yeri ve zamanı geldikçe
tekrar ele alınmalıdır. Konular 1. Sınıftan itibaren üst sınıflara doğru gidildikçe kolaydan zora,
somuttan soyuta, yakından uzağa genişletilerek ve derinleştirilerek verilmiştir. Programda
yer alan Açıklamalar bölümünde öğrenme çıktılarının kazandırılmasında yapılabilecek olan
etkinlik örnekleri ve içeriğin ne kadar genişletilebileceğine dair ipucları yer almaktadır. Aynı
zamanda programda öğrenme çıktılarının ilişkilendirildiği müziksel kavramlara, kazandırılacak
becerilere ve ara disiplinlere de yer verilmiştir.
Müzik Dersi Öğretmen El Kitabında müzik öğretim programından seçilmiş olan
öğrenme çıktıları ders planları aracılığıyla ele alınmıştır, kitap öğretmeni yönlendirmeyi
amaçlayan bir nitelikte yazılmıştır. Ders planları oluşturulurken birbirleriyle ilişkili olan farklı
öğrenme alanlarından seçilmiş öğrenme çıktıları bir araya getirilmiştir. Ders planı, süre, derse
hazırlık, araç-gereç ve materyaller, yöntem ve teknikler, derse giriş-ısınma, etkinlikler ve
değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Her konu için farklı süreler kullanılmıştır, konuya
nasıl giriş yapılacağı, dersin farklı etkinliklerle nasıl geliştirileceği ve ders sonunda nasıl bir
değerlendirme yaklaşımı izleneceği hakkında öneriler sunulmuştur.
Öğretmen el kitabında sunulan bazı etkinlikler Öğrenci Çalışma kitabındaki etkinliklerle
ilişkilendirilmiştir. Öğretmen el kitabını hazırlanmasındaki amaç öğretmene konusunu nasıl
işleyeceği hakkında fikir vermek ve önerilerde bulunmaktır. Dikkat edilmesi gereken diğer
husus ise öğrencinin kullandığı kitabın bir ders kitabı olmayışıdır. Müzik öğretim programının
yazarları tarafından bu program oluşturulurken izlenen yaklaşım ve müzik öğretim programın
uygulanışında izlenebilecek olan yüzlerce farklı yöntem ve tekniğin olması nedeniyle ders
kitabının yazılması uygun görülmemiştir. Ayrıca günümüzde bilgiye ve uygulamalara
ulaşmanın bu kadar kolay ve hızlı olması, öğrencilerin öğrenme stillerinin farklılık göstermesi,
öğretmenin kendisini ders kitabına bağlı kalmayı zorunlu görmesi, ders kitaplarının
öğrencilerin ön öğrenmelerini dikkate almaması ve ders kitaplarının sınıfta kullanılan tek
kaynak olması durumları bizleri ders kitabı yazmama kararını almaya iten önemli etkenlerdir.
Değerli meslektaşımız müzik derslerinizi farklı sınıf ortamlarına göre yapılandırmanız, nitelikli
ve eğitici şarkılara ulaşmanız ve yenilikçi müzik dersleri tasarlamanız dileğiyle...
Yrd. Doç. Dr. Başak Gorgoretti
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1. İSTİKLAL MARŞI
Öğrenme Çıktıları
Dinlediği müzik eserleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
Dinlediği müzik eserlerinin özelliklerini fark eder.
Ses ve nefes çalışmaları yapar.
Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinlikleri yapar.
Şarkı söyler.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: “İstiklal Marşı“ nın sözleri tahtaya yazılır.
Araç ve Gereçler: İstiklal Marşı sözleri.
Yöntem ve Teknikler: Soru cevap.
Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen sınıfta bütün devletlerin ulusal marşları olduğundan
bahseder. İstiklal Marşı’nın da bizim ulusal marşımız olduğunu söyler. Daha sonra İstiklal
Marşı’nın konusu üzerinde sohbet edilir.
Etkinlik 1: İstiklal Marşı öğretmen tarafından seslendirilir. Öğretmen marştaki cümleleri
sırayla söyler, öğrenciler tekrar eder. Öğretmen nefes yerlerine dikkat ederek cümleleri
tekrar söyler. Nefes yerlerinin İstiklal Marşı’ndaki sözlerin anlam bütünlüğü açısından önemi
vurgulanarak Marş pekiştirilir.
Etkinlik 2: Öğretmen İstiklal Marşı’nın söylendiği önemli anları ve günleri öğrencilere sorar.
İstiklal Marşı’nı söylerken uyulması gereken kurallar hakkında sohbet edilir ve öğrencilerin
çalışma kitaplarındaki etkinlikler yaptırılır.
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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.
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2. ŞARKI SÖYLÜYORUM
Öğrenme Çıktıları
Dinlediği müzik eserleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
Ses ve nefes çalışmaları yapar.
Şarkı söyler.
Doğaçlamalar yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: “Güzel Arı “isimli şarkının sözleri tahtaya yazılır.
Araç ve Gereçler: “Güzel Arı” isimli şarkı, Orff çalgıları.
Yöntem ve Teknikler: Taklit, soru-cevap, anlatım, grafik notasyon.
Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen sınıfa öğrencilerle ilkbahar mevsiminin özelliklerini sorar,
bu mevsimde nasıl değişiklikler gözlemledikleri tartışılır. Doğanın canlandığı, ağaçların çiçek
açıp, böceklerin, arıların, kelebeklerin uçuştuğu konuları üzerinde sohbet edilir.
Etkinlik 1: “Güzel Arı” şarkısı öğretmen tarafından seslendirilir. Öğretmen şarkıdaki cümleleri
sırayla söyler, öğrenciler tekrar eder, parçadan bütüne ilkesi uygulanarak şarkı öğretilir. Şarkı
farklı grup çalışmaları uygulanarak pekiştirilir.
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Etkinlik 2: Öğrencilerden sınıftaki orff çalgılarıyla veya kendi hazırladıkları tartım çalgılarıyla
öğrendikleri şarkıya doğaçlama bir şekilde eşlik yapmaları istenir. Daha sonra öğrenci çalışma
kitabındaki ritim eşliği çaldırılır, gruplara ayrılan sınıfın bir bölümü şarkıyı söylerken diğer grup
ritim eşliğini çalar.

Kır-da u-çan

şen a-rı-lar

renk renk çi-çek- le-re ko-nar,

Bi-ze bal yap -mak i-çin

dur-ma-dan

Vız vız

uç

gü-zel a-rı

uç

ça- lı- şır-lar

şi-rin a-rı

Bil-sen ne çok se-ve-riz

yap-tı-ğın

tat- lı

Bil-sen ne çok se-ve-riz

biz se-ni

gü -zel

ba-lı

a-rı

Etkinlik 3: Öğretmen öğrenci çalışma kitabında “Güzel Arı” isimli şarkının ilgili bölümüne
öğrencileri yönlendirir. Oradaki yönergelere uygun olarak her bir bölümü resmetmeleri istenir.
Bu çalışma yapılırken öğretmenin seçeceği müzikler dinletilebilir.
Değerlendirme: Öğrencilerin toplu şarkı söyleme ve çalma kurallarına uygun olarak davranıp
davranmadıkları gözlemlenir.
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Güzel Arı

Güzel Arı
Kırda uçan şen arılar
Renk renk çiçeklere konar
Bize bal yapmak için
Durmadan çalışırlar
Vız vız güzel arı
Uç uç şirin arı
Bilsen ne çok severiz
Yaptığın tatlı balı
Bilsen ne çok severiz
Biz seni güzel arı
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Sağlık Öğütleri

Sağlık Öğütleri
Yer yüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok çalış çok yorulma çok da çobuk darılma
Herşeyi dert etme, etme kendine
Yer yüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma
Herşeyi dert etme, etme kendine
Yer yüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Neşe sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir
Herşeyi dert etme, etme kendine
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23 Nisan Şarkısı

23 Nisan Şarkısı
El ele verelim tral lal la la
Güneşe erelim tral lal la la
Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar
Yıldızlar uyansın gülüşümüzden
Çiçekler boyansınlar sevincimizden
Rengarenk bayram olsun Yirmi Üç Nisan
El ele verince tral lal la la
Güneşe erince tral lal la la
Şarkılar söyleyince işte çocuklar
Yıldızlar uyandı gülüşümüzden
Çiçekler boyandılar sevincimizden
Rengarenk bayram oldu Yirmi Üç Nisan
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3. ÇEVREMİZDEKİ SESLER
Öğrenme Çıktıları
Çevresinde duyduğu sesleri fark eder.
İnsan seslerinin özelliklerini fark eder.
Yaratıcı dans ve dramatizasyon yapar.
Süre: 80 dk.
Araç ve Gereçler: CD Çalar, görsel materyal.
Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, soru – cevap, beyin fırtınası.
Derse Hazırlık: Öğretmen bir trafik ortamını, bir de tamir atölyesi ortamını yansıtan ses
kaydı hazırlar.(Trafik ortamında:Araba, kamyon, korna , fren, seyyar satıcı v.s. tamir atölyesi
ortamında: testere, çekiç, zımpara, kapı gıcırtısı, usta – çırak konuşması, v.s.) trafik ve tamir
atölyesi görseli.
Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen; “Trafikte nasıl sesler duymayı beklersiniz?” (motor, araba,
korna, vs.) Bir tamir atölyesinde nasıl sesler duymayı beklersiniz? (Ustanın sesi, testere, çekiç
vs.) sorularına cevap alarak öğrencileri biraz sonra dinleyecekleri ses kayıtlarını dinlemeye
hazır hale getirir.
Etkinlik 1: Öğretmen önce Trafik ortamı ses kayıtlarını öğrencilere dinletir.Duydukları seslerin
ne olduğunu çalışma kitabında bulunan ilgili sayfadaki boşluklara yazarak listelemeleri için
gerekli süreyi verir. Süre bitince her öğrenci tanıdığı seslerin neye ait olduğunu söyler. Aynı
çalışma tamir atölyesi ortamı kaydı ile de yapılır. Etkinliğin sonunda “Da-Di Da-Di” şarkısı
söylenir.
Etkinlik 2: Öğretmen sınıfa getirdiği trafik görselini öğrencilere gösterir. Öğretmenin işaret
ettiği öğrenci görselden seçtiği bir taşıtın/makinenin/insanın sesini taklit eder. Görseldeki
her ses kaynağı bir öğrenci tarafından birbirine ilave olarak taklit ettirilerek trafik ortamı
canlandırılır. Çalışma benzer şekilde tamir atölyesi görseliyle de yapılır. Etkinliğin sonunda
Taşıtlar şarkısı ve/veya konuyla ilgili şarkılar söylenir.
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Da-Di Da-Di

Da-Di Da-Di
Otomobil kornası dat dat dat
Vapurun düdük sesi vup vup vup
Tren rayda gidiyor takataka takataka düt düt
Bak bir cankurtaran geliyor dadi dadi dadi.
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4. RİTİM ÇUBUKLARI
Öğrenme Çıktıları
Ses oyunları yapar.
Tartım çalışması yapar.
Çalgısını keşfeder.
Yaratıcı dans ve dramatizasyon yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: Öğretilecek “Ritim Çubukları”şarkısı notalanır. Şarkıda oyun olarak kullanılacak
olan “Ritim Çubukları” sınıf mevcudunun iki katı olacak şekilde derste hazır bulundurulur.
Araç ve Gereçler: Ritim çubukları.
Yöntem ve Teknikler: Soru Cevap, göster-yap.
Etkinlik1: Öğretmen tarafından örneklenen 2/4’lük ölçü sayısı ritim çubukları kullanılarak
vurgulanır. Her öğrenciye 2 adet ritim çubuğu dağıtılır ve 2/4’lük ölçü birimi öğretmen
tarafından öğretilecek olan şarkı temposuna uygun olarak çaldırılır. Sınıf, mevcut sayıya
uygun olarak 3-4 gruba ayrılır. Her grup kendi seçmiş olduğu bir “kelime”yi 2/4’lük ölçü
birimine uygun olarak ritim çubukları ile çalar. Gruplara ayrılan sınıf, daire şeklinde yere
bağdaş kurarak oturur ve her grup kendi “kelime”sini ritim çubuklarıyla vurur. Sonrasında
oyunu oynatılacak olan şarkı sözleri, temel vuruşlarda ritim çalgısıyla da eşliklenecek şekilde
çalıştırılır. Her öğrenci ritim çubuklarının bir tanesini öğretmene verir, diğerini ise kendi önüne
koyar. Şarkının başlaması ile çubuğu sağ eline alır. Şarkı bitimine kadar ritme ve ölçü sayısına
uygun olarak çubukların saat yönünde diğer öğrencinin önüne bırakılması ile devam eder.
Öğrenci “Sağa-sola-şimdi de öne” kısmında söylediği sözün hareketini yapar ve sonrasında
yine çubuğu sağa kaydırarak şarkı ikinci defa söylenir.
Değerlendirme: Ritim çubukları şarkısıyla öğretilen oyun baştan sona oynatılır. Öğrencilerin
oyunu oynarken şarkıyı da eş zamanlı olarak söylemelerine dikkat edilir. Öğrencilerin oyunla
ilgili değişiklik önerileri varsa, bu doğrultuda oyun tekrar oynatılarak öğrenciler değerlendirilir.
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Ritim Çubukları
Düzenleme: Emine Kıvanç Öztuğ

Ritim Çubukları
Ritim çubuklarımız var seninle benim
Sağa sola, sağa sola şimdi de öne.
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5. BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
YERLİ MALI HAFTASI
Öğrenme Çıktıları
Dinlediği müzik eserleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
Farklı müzik türlerinden kısa örnekler dinler.
Belirli gün ve haftalar ile ilgili müzik çalışmaları yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: Derste kullanacak şarkılar, Kıbrıslı sanatçıların kendilerinin besteleyip söz
yazdıkları, gelenekselleşmiş eserlerinden örnekler seçilir.
Araç ve Gereçler: Sıla 4 eserlerinden oluşan cd, ”Yerli Malı” (Söz/Müzik: Cahit Tercanlı)
şarkısının tek sesli notaları, piyano eşliği ve şiir olarak yazılmış sözleri,
Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap.
Etkinlik 1: Sıla 4’ün önceden belirlenmiş olan şarkıları dinletilir ve öğretmen tarafından çalınıp
söylenir. Şarkılar içerisinde bahsedilen temalar konuşulur. Şarkıların diğer şarkılarla farkı
olduğu ve Kıbrıs’ın geleneksel müziklerinin yapısı üzerinde konuşulur. Her ülkenin kendine
ait ürünleri olduğu, bunların sadece şarkı değil; günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin de
olabileceğinden bahsedilir. Kendi ülkemizde üretilen ürünlerin kullanılmasının toplumumuz
için ne şekilde yararlı olabileceği soru-cevap şeklinde tartışılır. Yerli mallarının kullanılmasının
önemini vurgulayan şarkı, ”Yerli Malı” öğretilir.
Değerlendirme: Öğretilen şarkı doğru söz, ezgi ve nüanslarıyla söylenir. Şarkının nakarat
bölümü en son tekrarda şiir olarak söyletilir. Bu şekilde şarkı bütünsel olarak öğretilmiş olur.
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Yerli Malı

Yerli Malı
Yerli malı dururken yabancıya bakmam ben
İşçimin emeğini öylesine yıkmam ben
Yerli malı yurdum malı
Herkes onu kullanmalı
Tutum ve yatırımla
Hep kazançlı olalım
Yurdumuz zenginleşsin
Mutluluğu bulalım
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6. ALAYDAN MALAYDAN
Öğrenme Çıktıları
Ses oyunları yapar.
Ses ve nefes çalışmaları yapar.
Şarkı söyler.
Basit melodi ve ritim cümlelerini tekrar eder.
Doğaçlamalar yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: “Alaydan Malaydan “isimli sayışmanın sözleri tahtaya yazılır.
Araç ve Gereçler: “Alaydan Malaydan” isimli sayışma.
Yöntem ve Teknikler: Taklit, soru-cevap, anlatım, dramatizasyon.
Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen çocuklara en çok hangi oyunları oynamayı sevdiklerini sorar.
Öğrencilerden bu soruya aldığı cevaplar doğrultusunda konuyu sokakta oynanan oyunlara
getirir. “Sokakta oynadığımız oyunlar nelerdir?” sorusu ile ders devam eder. Öğretmen;
sokakta, okul bahçesinde, ormanda çocukların oyun oynarken ve ebe seçerken söyledikleri
sözlerden oluşan şarkı türüne sayışma dendiğini anlatır. Sayışmaların bazılarının anne, baba,
nene ve dede ninelerimizden bizlere aktarıldığını ve Kıbrıs Türk kültürüne ait olduklarından
bahseder.
Etkinlik 1: “Alaydan Malaydan” sayışmasının sözleri tahtaya yazılır.
Alaydan Malaydan
Alaydan, malaydan, mektup saraydan
Ne ister, ne ister bizim alaydan?
İçinizde bir güzel var, bir cihan var, onu isteriz.
O güzelin, o cihanın adı ne imiş?
O güzelin, o cihanın adı ........................... dir/dır.
Allıdır, pulludur biz kızımızı/oğlumuzu vermeyiz.
Alını da sökeriz, pulunu da sökeriz, biz kızımızı/oğlumuzu alırız!
Öğretmen sayışmayı önce jest ve mimikleri kullanarak söyler. Sayışmayı atışma şeklinde
iki ayrı grubun söylemesi gerektiğini açıklar. Öğrencilerden önce sayışmanın tümünü hep
beraber seslendirmelerini, daha sonra ise karşılıklı atışma olarak seslendirmelerini ister.
Etkinlik 2: Öğretmen “Alaydan Malaydan “ sayışmasının oyununun nasıl oynandığını ve
kurallarını anlatır. Okulda uygun bir alan seçilir. Öğrenciler iki gruba ayrılır, oyunun nasıl
biteceği kararlaştırılır. (Gruplardan birinin sayısı ikiye düştüğü zaman oyun biter) Gruplar karşı
karşıya geçer, gruplar sözlerini söylerken birkaç adım ilerler. Ona karşılık veren grupta aynı
şekilde hareket eder. Son söz söylendiğinde ismi söylenen kişiye yaklaşılır ve onun karşısına
gelen kişi el ele tutuşmuş olan kişinin eline vurarak ona almaya çalışır. Alınan kişi karşı gruba
geçer. Sonra tekrar söz birliğiyle başka bir kişinin ismi söylenir ve böylece son belirlenen
sayıya ulaşılana kadar bu tekrar eder.
Değerlendirme: Öğrenci çalışma kitabında belirtilen sayışma ve oyun araştırma etkinliği bir
sonraki ders için ödev olarak verilir.
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7. KUVVETLİ ve HAFİF SESLER
Öğrenme Çıktıları
Çevresinde duyduğu seslerin özelliklerini ayırt eder.
Dinlediği müzik eserlerinin özelliklerini fark eder.
Grafik notasyon kullanır.
Çalgısıyla eşlik yapar.
Beden perküsyonu yapar.
Doğaçlamalar yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: Kuvvetli ve hafif kavramlarını anlatmak amacıyla sessiz harflerle
gerçekleştirilecek bir etkinlik tasarlanır (Bkz etkinlik 1). Kullanılacak ses efektleri (yağmur,
dalga ve rüzgar sesi) belirlenir. Derse girişte kullanılacak olan uyarıcı (bir çalgı, şiir, şarkı,
örnek eser, resim , hikaye, nesne), öğrencilerin nasıl bir şekilde örgütleneceği (düzenleneceğiorganize edileceği-oturtulacağı) ve araç gereçlerin ders boyunca nasıl kullanılacağına karar
verilir.
Araç ve Gereçler : Cd çalar.
Yöntem ve Teknikler: Orff, tartışma, problem çözme, yaratıcı drama.
Derse Giriş-Isınma: Öğrencilerden sessiz harfleri (sss, fff, vu, hışşş gibi seslerle) kullanarak
rüzgar ve dalga sesleri çıkarmaları istenir. Daha sonra şiddetli, hafif rüzgar ve dalga sesleri taklit
ettirilir. Bir sonraki aşamada ise öğrencilerden kollarını havaya kaldırıp, indirerek şiddetlenen,
hafifleyen rüzgar ve dalga seslerini öğretmenin yönergesiyle birlikte betimlemeleri istenir.
Etkinlik 1: Öğrencilerden önce şiddetlenen ve daha sonra hafifleyen rüzgar ya da dalga
seslerini noktalar kullanarak grafik notasyon ile göstermeleri istenir. Bir sonraki aşamada
öğrencilerin kendi hayal ettikleri şekilde, kuvvetli ve hafif rüzgar veya dalga seslerini grafik
notasyonla göstermeleri istenir. Öğrenciler kendi tasarladıkları gittikçe ya da aniden hafifleyen
ya da şiddetlenen rüzgar veya dalga seslerini kol hareketleriyle birbirlerine göstererek sınıfla
paylaşırlar.
Etkinlik 2: Bu etkinlikte şiddetli ve hafif yağmur seslerinin beden perküsyonu aracılığıyla
ifade edilmesi amaçlanır. Öğretmen öğrencilerden bireysel ya da grup olarak şiddetli ve hafif
yağmur seslerini el çırpma, parmak şıklatma, diz veya göğüs vuruşlarıyla göstermelerini ister.
Daha sonra sınıf 2 gruba ayrılır; 1. Gruptan gittikçe şiddetlenen yağmur sesini, ikinci gruptan
ise gittikçe hafifleyen yağmur sesini beden perküsyonu ile gerçekleştirmeleri istenir. Daha
sonra gruplar rollerini değişir.
Değerlendirme: Öğrencilerin kuvvetli ve hafif sesleri doğru saptayıp saptamadıkları bireysel
ve grup çalışmalarında gözlemlenir.
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8. İNSAN SESLERİ
Öğrenme Çıktıları
İnsan seslerinin özelliklerini ayırt eder.
Dinlediği müzik eserlerinin özelliklerini fark eder.
Süre: 40 dk.
Derse Hazırlık: Farklı insan seslerine ilişkin ses kayıtları veya videolar hazırlanır.
Araç ve Gereçler: Bilgisayar veya müzik seti, projektör veya akıllı tahta.
Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, anlatım .
Derse Giriş ve Isınma: Öğrencilere bugüne kadar çevrelerinde duydukları insan sesleri sorulur.
Duydukları insan seslerinin ne gibi farklılıklar içerdiğini söylemeleri istenir. Kendi seslerinin
hangi tür ses olabileceği hakkında konuşulur.
Etkinlik 1: Seçilen örnek kayıtlar veya videolar dinlenir, izlettirilir. Dinlenen veya izlenen
örnekler hakkında konuşulur.
Etkinlik 2: “Halay” şarkısı kulaktan öğretilir. Öncelikle şarkı tanıtılır ve öğretmen tarafından
seslendirilir. Daha sonra parçadan bütüne ilkesine uygun olarak şarkı öğretimine başlanır.
Değerlendirme: Öğrencilerin şarkı söyleme kurallarına uyup uymadıklarına dikkat edilerek,
ses, ritim ve gürlük birliği üzerinde durulur.
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Halay

Halay
Gel yanıma gir koluma
Gel yanıma gir koluma
Ver elini, al mendili
Çek halayı hey!
Dön bir sağa bir de sola
Dön bir sağa bir de sola
Ver elini, al mendili
Çek halayı hey!
Koy beline sağ elini
Koy beline sol elini
Ver elini, al mendili
Çek halay hey!
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9. MÜZİKLİ ÖYKÜLER
Öğrenme Çıktıları
Basit melodi ve ritim cümlelerini tekrar eder.
Yaratıcı dans ve dramatizasyon yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: Öğretmen önceden bir öykü seçer. Öykünün ana düşüncesine uygun şarkı
hazırlar. Öykünün içinde geçen konuşmaları ritim çalışmasına dönüştürecek şekilde planlar.
Araç ve Gereç: Tahta, kalem, çalgı.
Yöntem ve Teknikler: Taklit, tekrar etme.
Derse Giriş-Isınma: Öğretmen okunacak öykü ile ilgili bilgi verir. Derste yapılacak etkinliklerle
ilgili öğrencileri motive eder.
Etkinlik 1: Öğretmen seçtiği bir öyküyü öğrencilere okutur.
Etkinlik 2: Öğretmen öyküde geçen karakterleri seçtiği öğrencilere dağıtır. Öğretmen dağıttığı
karakterlere, öykü içerisinde geçen konuşmaları, belli bir ritim veya basit melodik cümleler
hâlinde tekrar ettirir.
Etkinlik 3: Öğretmen öykünün ana düşüncesini konu alan, Ahtapot ve Köpekbalığı şarkısını
tüm sınıfa öğretir. Şarkı öğrenildikten sonra, öykü okunurken karakterler kendi seslerini
kullanarak öğretilen basit melodi ve ritim cümlelerini söyleyerek öyküyü tamamlar. Öykünün
sonunda öğretilen şarkı söyletilir. Bu şarkıya beden perküsyonu kullanılarak, basit dans
hareketleriyle eşlik edilir.
Etkinlik 4: Öyküde geçen karakterlerin resimlerinin çizilmesi istenir.
Ahtapot ve Köpek Balığı( Öykü)
Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar denizlerde tek başına oynayan bir ahtapot varmış, Hiç
arkadaşı olmadığı için tek başına zamanının çoğunu deniz kabuklarıyla oynayarak geçirirmiş.
Birgün yanına kocaman bir köpek balığı yanaşmış ve ona ‘’Arkadaş olalım’’demiş. Ahtapot
daha önce hiç arkadaşı olmadığı için bu teklife çok sevinmiş. Köpek balığı ise yeni bir arkadaş
bulduğu için çok mutlu olmuş. Birlikte yeni mağaralara yüzmüşler, kabuklar toplamışlar ve
çok güzel zaman geçirmişler. Denizdeki tüm balıklar onlara hep imrenerek bakmış. Onlar da
ömür boyu süren bu dostluklarıyla küçücük bir ahtopla kocaman bir köpek balığının dost
olabileceğini göstermiş.
Karakterler: Ahtapot-Köpek balığı, diğer balıklar.
Efektler: Su sesi, yüzme sesi.
Karakterlerin seslendireceği ritim cümleleri : Bu ritim cümleleri söylenirken ritme uygun el
vuruşu yapılır.
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Köpek Balığı

Ahtapot

Diğer balıklar

Arkadaşlık

Arkadaşlık
Arkadaşlık dostluk ne güzel
Ne değerli bilsen ne güzel
Sevgi dostluk olsun her zaman
Kolay olur her iş o zaman
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10. MÜZİK DİNLEYELİM
Öğrenme Çıktıları
Dinlediği müziklerde farklı çalgıların oluşturdukları sesleri ayırt eder.
Dinlediği müzik eserlerinin özelliklerini fark eder.
Dinlediği müzik eserleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
Süre: 40 dk.
Derse Hazırlık: Johann Strauss isimli bestecinin “ Tritsch-Tratsch Polka Op. 214” ve Camille
Saint-Saens adlı bestecinin “Hayvanlar Karnavalı-Fil” isimli eserlerinin video veya ses kayıtları
bulunur.
Araç ve Gereçler: Bilgisayar veya müzik seti, projektör veya akıllı tahta.
Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, düz anlatım .
Derse Giriş ve Isınma: Öğrencilere hızlı-yavaş, kuvvetli-hafif kavramları beden perküsyonu
eşliğinde, ince-kalın kavramları da ses oyunları ile çalıştırılır. Öğretmen rehberliğinde eller
dize vurularak yavaştan hızlıya beden perküsyonu çalışması yaptırılır. Bu çalışma hafif
parmak şıklatma, kuvvetli el çırpma olarak devam eder. İnce-kalın ses kavramını çalıştırmak
için ilkbaharda duyduğumuz kuş cıvıltıları, kargaların çıkardığı “gak” sesi veya inek sesi örnek
verilebilir.
Etkinlik 1: Seçilen örnek kayıtlar veya videolar dinlenir, izlettirilir. Dinlenen veya izlenen
örnekler hakkında konuşulur.
Etkinlik 2: Öğretmen öğrencilerden öğrenci kitabındaki boşluklara dinledikleri eserler
hakkındaki düşüncelerini yazmalarını ister.
Değerlendirme: Öğrencilerin yeni kavramlara ilişkin sergiledikleri davranışlar gözlemlenir.
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11. ÇALGI YAPALIM
Öğrenme Çıktıları
Çalgısını keşfeder.
Kendi çalgısını yaratır.
Doğaçlamalar yapar.
Süre: 40dk.
Derse Hazırlık: Öğretmen çalgı yapımı ile ilgili gerekli malzemelere ve yapılışıyla ilgili
aşamalara karar verir.
Araç ve Gereçler: Tahta, kalem, çalgı yapımı için gerekli malzemeler.
Yöntem ve Teknikler: Taklit.
Derse Giriş-Isınma: Çalgı yapımı ile ilgi gerekli malzemeler hazırlanır.

Ritim Yumurta
Gerekli Malzemeler
1. Yumurta

2. Bir avuç pirinç

3. Selobant

2. Adım

3. Adım

Yapılış:
1. Adım
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Öğretmen öğrencilere doğaçlama konusunda cesaretlendirecek ipuçları verir.
Örnek:
Bebek uyuyor- Yağmıyor yağıyor- Gök gürlüyor
çalgısının vurarak çalınan bir çalgı olduğunu ve çıkardığı sesler fark ettirilir.
Etkinlik 2: Hayvanlar şarkısında yer alan ritmik bölüm tasarlanan çalgı ile çalıştırılır. Daha
sonra bütün şarkıya eşlik edilir.
Değerlendirme
Dersin sonunda öğretmen öğrencilerine öğrenme çıktıları ile ilgili sorular yöneltir ve dersin
amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir.

Hayvanlar

Hayvanlar
Bilin bakalım ben hangi hayvanım
Sekiz kolum var denizde yaþarım
Ahtapot çabuk ol ahtapot başla

Bilin bakalım ben hangi hayvanm
Zıplar giderim havucu severim
Tavşancık çabuk ol tavşancık başla

Bilin bakalım ben hangi hayvanım
Toprağı kazar tüneller yaparım
Köstebek çabuk ol köstebek başla

Bilin bakalım ben hangi hayvanım
Renkli kanadım çiçeğe konarım
Kelebek çabuk ol kelebek başla
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12. RİTİMLERİ ÖĞRENİYORUM
Öğrenme Çıktıları
Ses oyunları yapar.
Basit melodi ve ritm cümlelerini tekrar eder.
Tartım çalışması yapar.
Çalgısıyla eşlik eder.
Grafik notasyonu kullanır.
Temel müzik bilgilerini kullanır.
Süre: 80 dk.
Araç ve Gereçler: Orff çalgıları, kukla.
Yöntem ve Teknikler: Taklit, Kodaly yöntemi.
Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen derste yapılacak etkinlik ile ilgili bilgi verir ve kullanacakları
çalgıları öğrencilere dağıtır.
Etkinlik 1: Öğretmen öğrencileri çember şeklinde ortaya alır. Öğrencilerden dört farklı
grup oluşturur: Marakaslar, tefler, ritim çubukları ve ziller. Kendisi ortaya geçer, ellerini
ve kollarını kullanarak tüm çalgı gruplarını yönetir. Ellerini yukarıya kaldırdığında tüm
gruplar çalar, ellerini aşağıya indirdiğinde tüm gruplar susar. Öğretmen ellerini ne kadar
yukarıya kaldırırsa gruplar o kadar kuvvetli çalacaklardır. Daha sonra sınıftan bir öğrenci
öğretmen yerine geçer ve grupları bir şef gibi yönetir. Öğrenciler sırayla bu oyunu oynarlar.
Öğretmen sınıfın dikkatini çekmek için kukla da kullanabilir. Öğrencilere kollarını hızlı ve
yavaş kullanarak keşfetmeleri için fırsat verilmelidir. Sınıftaki diğer çalgılara göre gruplar
çoğaltılabilir.
Öğretmen grup 1’den başlayarak sırayla çaldırır. Zile gelince yön değiştirilebilir. Dalga
oluşturulur.
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Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 1

Etkinlik 2: Öğretmen hazırladığı basit bir tartımı eko yöntemiyle tekrar ettirir. 4/4’lük ve
3/4’lük ölçü sayısında 1 vuruşluk nota, yarım vuruşluk nota ve bir vuruşluk sus vuruşlarını
kapsayan çalışmalar seçilir. Tam vuruşluk notalar için “ta”, yarım vuruşluk notalar için
“ti”, bir vuruşluk sus için “ Ş” hecesini kullanır. Önce öğretmen alkışla ve ta, ti hecelerine
söylerken aşağıdaki örneklerden birinin tartımını vurur, öğrenciler tekrar eder. Daha sonra
ta ti heceleri ile beden perküsyonu ekler. En son aşamada da beden perküsyonu ile eko
çalışması yaptırılırken “ta, ti” heceleri söyletilmez. Aşağıdaki çalışmalara benzer tartımlar
eko yöntemiyle tekrar ettirilir. Öğretmen 1 vuruşluk susu 4/4’lük ve 3/4’lük ölçü vuruşunda
çalıştırır.
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Etkinlik 3: Öğretmen bu aşamaya kadar bir vuruşluk ve yarım vuruşluk nota ile bir vuruşluk
sus değerlerini hissettirme çalışmalarını kapsayan çalışmalar yaptırmıştır. Bu aşamadan
sonra nota bilgisi konusuna giriş yapabilir.
Öğrenci kitabındaki etkinliği yaptırır. Çocuklara resmi nasıl takip etmeleri gerektiğini
gösterir. Resimlerde gösterilen çalgılar bir vuruşluk nota değerine göre çalınacaktır. Sonra
her grubun 4 kez çalacağını ve 4 defa çaldıktan sonra duracaklarını ve diğer çalgıların
çalınacağını anlatır. Çaldığı vuruşların bir vuruşluk nota olduğunu, sustuğu vuruşun ise bir
vuruşluk sus olduğunu anlatır ve aşağıdaki çalışmayı yaptırır.

Öğrenilen nota değerlerini kapsayan “ Kuş Uçar” şarkısı öğretilir. Şarkı iyice öğrenildikten
sonra aşağıda gösterilen grafik notasyon eşliğinde çalıştırılır. Öğrenciler hem söyler hem
de eşlik çalgılarıyla eşlik ederler.

Kuş Uçar
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Kuş Uçar
Kuş uçar yavrular yuvalarda cıvıldar
Göğe bak, ne parlak ne saf ne berrak.
Haydi derse girelim, iyi cevap verelim
Hepimiz biliriz bu dersleri biz.
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13. NOTALARI ÖĞRENİYORUM
Öğrenme Çıktıları
Basit melodi ve ritim cümlelerini tekrar eder.
Grafik notasyon kullanır.
Notasyon bilgisini kavrar.
Beden perküsyon kullanır.
Çalgısıyla eşlik yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: Derste kullanılmak amacıyla grafik notasyon resimleri hazırlanır.
Araç ve Gereçler: Tahta, kalem.
Yöntem ve Teknikler: Kodaly.
Derse Giriş-Isınma: Öğretmen nota öğrenimine dikkat çekip nota öğrenimine giriş
yapacağından bahseder.
Etkinlik 1: İlk başta grafik notasyonda sesi temsil eden bir sembol olduğu anlatılır. Tek
çizgi üzerinde bu ses farkılıklarını gösterebileceğimizi söyler ve ince sesi yukarıya, kalın
sesi ise aşağıya çizer. 2 çizgi üzerinde “sol ve mi” notaları öğretilir. 1. çizgideki nota mi, 2.
çizgideki nota sol notasıdır. İki çizgi üzerinde sol-mi sesleri solfej olarak söylenir. Daha sonra
öğretmen göstererek tekrar ederler.

Sol notası tek çizgi üzerinde gösterilir.

La notası çizginin üzerinde gösterilir.

Fa notası çizginin altında gösterilir.
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Fa, sol, la notaları tek çizgi üzerinde gösterilir.

Daha sonra sol notasının olduğu yere sol anahtarı çizilir. Sol anahtarından sonra ölçü sayısı,
ölçü çizgisi, bitiş çizgisi kavramları öğrencilere öğretilebilir.
Etkinlik 2: Öğretmen öğrenci çalışma kitabından solfej parçasını çalıştırır. Bu solfej parçası
hangi nota ile başladı, hangi nota ile bitti gibi sorular sorarak çocukların dikkatini solfej
parçasına çeker. Daha sonra öğretmen solfej parçasını seslendirir ve çocuklardan da ona
eşlik etmelerini ister. Çocuklar da tek çizgi notasyonu parmakları ile takip ederek öğretmene
eşlik ederler.
1.

2.

Değerlendirme: Çocukların eko çalışmasına cevap vermeleri ve beden perküsyon örneklerini
yapmaları gözlemlenir. Öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikler yaptırılır.
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14. HAREKETLERLE NOTALARI SÖYLÜYORUM
Öğrenme Çıktıları
Basit melodi ve ritim cümlelerini tekrar eder.
Notasyon bilgisini kavrar.
Beden perküsyon kullanır.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: Derste kullanılacak olan şarkı belirlenir.
Araç ve Gereçler: Tahta, kalem.
Yöntem ve Teknikler: Kodaly.
Derse Giriş-Isınma: Öğretmen çocuklarla, vücut hareketlerinin melodinin şeklini nasıl
gösterebileceği üzerine konuşur. Kalın sesten inceye doğru giderken ayaktan başlanıp başa
kadar ulaşılır. Küçük atlayışlarla melodide pesleşme ve tizleşme üzerine örnekler verilir. Bir
hareketi atlayarak sese dikkat çeker.
Etkinlik 1: Öğretmen çocuklara notaları kulaktan öğretecektir. Öğretmen önce do-re-mifa-sol-la dizisini çocuklara söyletir. Çocukların öğrendiğinden emin olduktan sonra notalara
hareketleri de ekler. Sesler inceldiğinde hareketlerin yukarıya doğru olduğuna dikkat çeker.

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Etkinlik 2: Öğretmen “Kış Baba” şarkısını çocuklara kulaktan öğretir. Önce öğretmen söyler,
sonra çocuklar tekrar ederler. Daha sonra öğretmen notaları ile şarkıyı söyler ve hareketleri
gösterir. Parçadan bütüne yöntemi kullanılarak şarkı hareketleriyle birlikte öğretilir.
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Etkinlik 3: Öğretmen Kış Baba şarkısını CD’den çalar. Çocuklar da şarkı çalınırken hareketleri
yaparlar. Daha sonra öğretmen çocuklardan 4-5 kişilik gruplar oluşturur ve çalışmaları için
onlara fırsat verir. Hazır olan grubun hareketlerini tüm sınıfın önünde izler.
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15. BESTE YAPIYORUM
Öğrenme Çıktıları
Temel müzik bilgilerini kullanır.
Beste yapar.
Süre: 80 dk.
Derse Hazırlık: Derste kullanılacak olan nota ve ritimler hazırlanır.
Araç ve Gereçler: Tahta, kalem.
Yöntem ve Teknikler: Kodaly, soru-cevap.
Derse Giriş-Isınma: Öğretmen öğrencilere notaları öğreniyorum ve ritimleri öğreniyorum
konularında işledikleri konuları hatırlatır. Daha sonra bütün bu konuları kapsayan bir örneği
tahtaya asarak tekrar eder ve öğrencilerden tekrar etmelerini ister.
Etkinlik 1: Öğretmen sol, la ve fa notalarının yer aldığı tek çizgi üzerindeki ezgiyi gösterir.
Bunları sesiyle söyler. Öğrenciler tekrar ederler. Daha sonra sadece ritim olarak gösterilen
tartım kalıplarını alkışla vurur ve öğrenciler tekrar ederler. Daha sonra ayrı ayrı verilen nota
ve ritimlerin birleştirilerek bir beste olacağını söyler. 4/4’lük ölçü sayısına dikkat edilerek
çalışma yapılır. Öğretmen öğrenciyi kendi bestesini yapması için teşvik eder. Yapılan beste
öğrenci çalışma kitabına yazdırılır.
Sol, la, fa notalarından oluşan ezgi

Ritim Çalışması
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