
MÜZİK 5
Öğretmen El Kitabı



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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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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Öğretmene Açıklamalar

Ritmik notasyon, eko çalışmaları ve beden perküsyon çalışmaları müzik etkinlikleri boyunca 
sık sık karşımıza çıkan uygulamalardır.  Öğretmenler özellikle ritim öğretimi konusunda ritmik 
notasyon, eko çalışması ve beden perküsyona başvurabilirler. Ritmik notasyon nota okumaya 
başlamadan önce çocukların ritim duygularının gelişmesi ve ritmi hissetmeleri için önemlidir. 
Eko çalışmaları öğretmenler tarafından derslerin başında dikkat çekmek için ya da ayrıca ritim 
çalıştırmak için kullanılan uygulamalardır. Beden perküsyonu ise müzik derslerinde çocukların 
sevdiği etkinliklerdendir. Çocuklara kendi fikirleri de sorularak pek çok etkinlikte başvurulan bir 
uygulamadır.

Ritmik Notasyon

Çocukların ritim duygusunun gelişmesi, ritim ve ses arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri için sınıfta 
çok fazla çalışma ve hareket yapılmalıdır. Öğrenci ritmik notasyonu okumaya başlamadan önce 
dinlediği eserin temposunu kavrayabilmeli ve vuruşlarına uygun hareket edebilmelidir.  Çocuğun 
ritimleri kolayca okuyabilmeden önce vuruşu hissettirmeli ve vuruşta hareket edebilmelidir.
Çocukların vuruşu hissedebilmeleri için bildikleri tekerlemelerden yola çıkılmalıdır. Çocuklara 
temel vuruş hissettirilir. Öncelikle bir vuruşluk nota değeri daha sonra ise yarım vuruşluk nota 
değeri  ve bir vuruşluk sus öğretilir. 
Ritmik notasyonda porte çizgileri kullanılmaz. Tek çizgi üzerine yazılır. Aşağıda ritmik notasyon 
örneği gösterilmiştir. Ritm eğitimine destek olarak ritmik heceler (ta,ti) çok kullanışlı ve faydalıdır. 
Ritmik heceler şarkıyı ritmik açıdan doğru söylemeye yardımcı olmaktadır. 

Eko Çalışması 

Müzikal fikirleri  pekiştirmek ve yeni bir müzikal fikir hazırlamak için kullanılabilir. Derslerde kısa 
bir ısınma çalışması olarak ve uzun bir  etkinlik olarak da tasarlanabilir. Hemen karşılık verildiği 
için çocukları teşvik etmekte, başarma duygusunu vermekte ve  ritim duygusunu geliştirmektedir. 
Aynı zamanda öğretmenin yönlendirmesiyle çocukların doğaçlama yapmasına yeni olanaklar 
sağlamaktadır. Öğretmen alkışla, bir ritim çalgısıyla veya beden perküsyon kullanarak eko çalışması 
yaptırabilir. Önce öğretmen ritmi verir hemen sonrasında çocuklardan tekrar etmeleri ister. Ritmik 
değişiklik yaparak eko çalışmasına devam edilebilir. Öğretmen çocuğun yaşını ve sınıfın durumunuı 
dikkate alarak  2/4, 3/4 veya 4/4’lük ritimlerden oluşan örnekler yaptırabilir. 

Beden Perküsyonu

Beden perküsyonu yani beden müziği bedenimizi bir çalgı gibi kullanma anlamına gelmektedir.  
Alkış, parmak şıklatma, ayak vurma, göğüse vurma gibi vücudumuzu kullanarak elde edilen 
seslerden oluşmaktadır. İlköğretimde şarkıya eşlik etme, çalgıya eşlik etme, eko çalışmaları, ritim 
çalışmalarında kullanılabilir. Farklı gruplar oluşturularak çeşitli çalışmalar yapılabilir. 

Yrd. Doç. Dr. Alev MÜEZZİNOĞLU
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1. İSTİKLAL MARŞIMIZ

Öğrenme Çıktıları

İstiklal Marşı’nın anlam ve önemini kavrar.
İstiklal Marşı’nda geçen kelimeleri doğru boğumlar.

Süre: İlk anlatımda 40 dk, marşın tekrar edileceği derslerde 5 dk.

Ders Hazırlık: İstiklal Marşı’nın kaydı, notaları ve sözleri hazırlanır. Öğretmen piyano eşliğinde 
seslendirecekse önceden hazırlık yapar.

Araç-Gereç ve Materyaller: Ders kitabı, ders defteri, İstiklal Marşı’nın kaydı, müzik seti veya 
bilgisayar, piyano.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım,uygulama, soru-cevap, tümevarım, taklit.

Derse Giriş ve Isınma: Nefes ve ses açma çalışmasıyla derse giriş yapılır. 

Etkinlik 1: Öğretmen “marş” ın şarkı türlerinden biri olduğundan ve hangi duygu ve davranışla 
söylenilmesi gerektiğinden kısaca bahseder. Milli marşların her ulus için önemine dikkat çeker. 
Türk milli marşının da “İstiklal Marşı” olduğunu belirtir. Bayrağımızın ve İstiklal marşımızın 
bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü ifade ettiğini ve ikisinin ayrılmaz bir bütün olduğu anlatılır. 
Istiklal Marşı’mızın anlam ve önemine dikkat çekilir.

İstiklal Marşı’nı söyleme ve dinlemenin  kuralları ve davranışları üzerinde durulur. Soru-cevap 
şeklinde uyulması gerekenler üzerinde tartışılır. Öğretmen kuralları canlandırarak örneklendirir ve 
sınıfa uygulatır.

Etkinlik 2 (Bu etkinlik farklı derslerde de tekrar ettirilebilir): Öğretmen, İstiklal marşının doğru 
kelimelerle söylenmesinin önemli olduğunu ve anlamı değiştirebileceği konusunda konuşur. 
Öğrencilerin kitaplarında bulunan İstiklal Marşı sözlerinin ilk iki kıtasını ders defterlerinin ilk 
sayfasına yazdırarak kelimelerin doğru boğumlanmasına dikkat çeker. Öğretmen öğrencilerin 
defteri/kitabı takiple çalgısı veya kayıtla birlikte İstiklal Marşı’nı örnek olarak söyler. Ardından 
öğrencilerin defterlerinden/kitaplarından okuyarak öğretmenle birlikte söylemelerini ister. Marşın 
söylenmesi esnasında kelime yanlışlıkları söylendiği anda düzeltilerek doğru haliyle tekrar ettirilir.

•İstiklal Marşı’ nın doğru boğumlanarak söylenmesi için mümkün olduğunca derste çok tekrar 
edilmesi önemlidir.

Değerlendirme: Öğretmen zaman buldukça öğrencileri tek tek dinler ve değerlendirir.
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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. İKİ SESLİ ŞARKI ÖĞRENİYORUM

Öğrenme Çıktıları

Ses ve nefes çalışması yapar.
Dinlediği müzik eserlerindeki çok seslilik özelliğini fark eder.
Çok sesliliği uygular.
Şarkı söyler.

Süre: 80 dk.

Derse Hazırlık: ‘’Haydi Gelin Çocuklar’’isimli şarkı,sözler ve notalarıyla tahtaya yazılır. Dinletilecek 
farklı örnekler bulunur.

Araç-Gereç ve Materyaller: ‘’Haydi Gelin Çocuklar’’isimli şarkı. Org, öğrenci çalışma kitabı,teyp/
video,farklı örnek kayıtlar.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım,uygulama,bilinenden-bilinmeyene, parçadan-bütüne.

Derse Giriş ve Isınma:  Nefes ve ses açma çalışmalarıyla derse hazırlık yapılır. Şarkı içerisinde 
uygulanacak olan Allegro,Accelerando ve Ritardando terimleri açıklanır ve ses açma çalışmalarında 
örneklendirilir.

Etkinlik 1: Öğretmen, çok seslilikle ilgili olarak sorular yönelterek öğrencilerin bilgilerini ölçer.
Daha önce öğrenmiş oldukları ‘’Kanon’’uygulamasından yola çıkarak çok sesliliğin tanımı yazılır.
Çoksesliliğin, aynı melodinin tekrarı olabileceği (kanon),farklı seslerinde aynı anda söylenmesi 
olabildiği açıklanır. Öğretmenin hazırlamış olduğu ses veya video kaydıyla konu örneklendirilir.

Etkinlik 2: Çoksesliliğin kanondan sonra, söylenebilecek ilk aşamanın iki seslilik olabileceği 
açıklanır. Öğrenciler kendi kitaplarında bulunan ‘’ Haydi Gelin Çocuklar’’şarkısını takiple öğretmenin 
seslendiresini dinlerler.Şarkının sözleri 1.ses üzerinden bölüm bölüm çalışılır. Şarkı bir bütün olarak 
tekrarlarla pekiştirilir. 2.ses için de aynı uygulama sınıf tahtası üzerinde gösterilerek bölüm bölüm 
çalışılır ve bütün olarak tekrarlarla pekiştirlir. İki sesin birleştirilme aşamasında öğretmen org 
yardımıyla öğrencilere  iki farklı sesin nasıl duyulduğunu dinletir. Sınıf uygun görülen bir şekilde 
ikiye (iki ses)bölünerek şarkı ‘’parçadan-bütüne’’tekniğiyle çalışılır. Sonra gruplar yer değiştirerek 
ayni uygulama tekrarlanır. Şarkı söylenirken belirtilen yerde Allegro, Accelerando ve Ritardando 
uygulanarak konu pekiştirilir.
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Haydi Gelin Çocuklar
(İki Sesli Şarkı)

Haydi Gelin Çocuklar 

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

Haydi gelin çocuklar piyano çalalım.     
Şöyle durun siz böyle durun siz
Beng beng beng…
Haydi gelin çocuklar gitar çalalım.
Şöyle durun siz böyle durun siz
Dım dım dım dım….

Haydi gelin çocuklar humpa yapalım.
Şöyle durum siz böyle durun siz
Humpa humpa humpapa.

Değerlendirme: Ders esnasında grupların davranış ve tepkisi gözlemlenir.
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3. MÜZİK DİNLEYELİM

Öğrenme Çıktıları

Dinlediği müziklerdeki değişimleri fark eder.
Dinlediği farklı müzik türlerini tanır.

Süre: 80 dk.

Derse Hazırlık: Öğretmen bulabildiği bando çalgı örneklerinden birer tane bulundurur.Bando 
çalgılarını tek tek gösteren fotoğraflar hazırlar. Askerî ve sivil bando ile ilgili fotoğraf,video ve ses 
kayıtları bulunur.

Araç-Gereç ve Materyaller: Bando çalgılarından birer örnek,bando fotoğrafları,ses kaydı veya 
video, teyp ve bilgisayar.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım,uygulama,soru-cevap,yakından-uzağa.

Derse Giriş ve Isınma: Nefes ve ses açma çalışmaları yaptırılır.Önceki derste işlenen konu 
tekrarlanarak derse giriş yapılır.

Etkinlik 1: Öğretmen sohbet ortamında öğrencilerin bandoyla ilgili bilgilerini ölçer. Bandoları 
nerelerde gödükleri ve duydukları sorulur.Alınan cevaplar üzerinden yola çıkarak öğretmen 
,bandoların oluşumları hakkında teorik bilgiyi verir.Sivil ve askeri olmak üzere iki çeşit bando 
olduğu söylenir.Sivil bandoların arasında okul bandoları olduğundan bahsedilir. Bando çalgıları 
üzerinde durulur.Sorular ve cevaplarla bando çalgılarının isimlerini bulmaları istenir.

Etkinlik 2: Öğretmen öğrencilerden,elindeki fotoğraflardan hangilerinin bando çalgıları olduğunu 
bulmalarını ister.Belirlenen çalgıların gerçekleri ortaya çıkarılır.Her biri tek tek öğretmen tarafından 
çalınır.Çalgılardan çıkan seslerle ilgili yorum yaptırılır. Video ve ses kayıtlarıyla askerî,sivil, ve okul 
bandolarının müzikleri dinletilir ve fotoğrafları gösterilir.

Değerlendirme: Öğrenci kitabındaki etkinlikler yaptırılarak konu pekiştirilir.
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4. İKİ BÖLÜMLÜ ŞARKI

Öğrenme Çıktıları

Dinlediği müziklerdeki değişimleri fark eder.
Tartım çalışması yapar.
Doğaçlama yapar.
Yaratıcı dans ve dramatizasyon yapar.

Süre: 40 dk.

Derse Hazırlık: İki bölümlü şarkı formunu örneklendirmek için kullanılacak eserler sınıfta 
dinletilmek üzere seçilir. 

Araç Gereç ve Materyaller: CD, CD çalar. “Şişman Kralla, Tüyden Hafif Prenses” şarkısı, şarkının 
formunun büyük harflerle gösterimi : A B 

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap, Dinleme, Oyunlaştırma.

Derse Giriş-Isınma: Her eserin bir formunun olduğu ve bu düzenekle bestelendiği üzerinde 
konuşulur. Bu forumlar arasında “iki bölümlü şarkı formu” nun da olduğu belirtilerek seçilen örnekler 
sınıfa dinletilir. İki  bölümlü şarkı formunun farklı iki müziksel bölümden oluştuğu kavratılır. 

Etkinlik 1: İki bölümlü şarkı formu ile yazılmış olan Şişman Kralla Tüyden Hafif Prenses şarkısı 
sınıfa dinletilir. Eser birkaç kez dinletildikten sonra öğrencilerinden A bölümünü duyduklarında el 
çırpmaları, B bölümünde ise dize vurmaları istenir. Daha sonra şarkının formu tahtaya yazılır ve 
şarkı üzerinde gösterilir.

Değerlendirme: Öğrenciler “Şişman Kralla Tüyden Hafif Prenses” parçasını kullanarak kendi 
aralarında 5-8 kişilik gruplar oluşturlar ve  kendi koreografilerini yaratıp sınıfta sergilerler. 
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5. SES NASIL OLUŞUR?

Öğrenme Çıktıları

Çevresindeki seslerin nasıl oluştuğunu ve biraraya geldiğini algılar.
Sesin oluşumunu açıklar.

Süre: 80 dk.

Derse Hazırlık: Öğretmen sınıfta dinletmek üzere bir müzik cd si ile içinde pirinç tanecikleri olan 
bir karton tabak hazırlar.

Araç Gereç ve Materyaller: CD, CD çalar, karton tabak, pirinç.

Yöntem ve Teknikler: Gösteri, tartışma.

Derse Giriş-Isınma: Öğretmen o derste söylenecek şarkılar öncesinde ses ve nefes çalışmaları 
yaparken parmaklarını hafifçe dudaklarına bastırarak “vuup” seslendirmesi ile öğrencilere vapur 
düdüğü taklidi yaptırır. Bu çalışma dudaklardaki titreşimi hissettiren değişik hecelerle tekrarlanır. 
Örnek: zoo, zuu, ağğ, oğğ. Sesin oluşumunda “hava” ve “titreşim” in önemine vurgu yapar. 

Etkinlik 1: Karton bir tabağa bir çay kaşığı pirinç tanesi konur. Tabak cd çaların hoparlörünün 
üzerine yerleştirilir. Cd çalardan hazırlanan müzik parçası dinletilirken hoparlörden çıkan sesin 
titreşimiyle pirinç tanelerinin hareketi gözlemlenir. Hoparlörden gelen sesin şiddeti azaltılıp 
arttırıldığında taneciklerin hareketindeki değişim gözlemlenir. “Titreşim” in sesi meydana getirdiği 
konuşulur.

Etkinlik 2: Öğrencilerden sevdikleri bir şarkıyı mırıldanırken parmaklarıyla boğazlarına 
dokunmaları istenir. Şarkıyı söylerken parmaklarında ne hissettikleri sorulur. Akciğerlerimizden 
gelen havanın ağzımızdan çıkarken ses tellerimize çarparak ses tellerimizi titreştirdiği ve titreşimin 
sesi oluşturduğu konuşulur.

Değerlendirme: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Sesin titreşiminden meydana geldiğini 
destekleyen deneyler geliştirmeleri istenir. Her grup kendi deneyini arkadaşlarına sunar.
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6. ODA MÜZİĞİ İLE TANIŞIYORUM
 
Öğrenme Çıktıları

Dinlediği çalgı topluluklarını ayırt eder.
Dinlediği müziklerdeki değişimleri fark eder.
Çok sesliliği uygular.     
Teknolojiyi müzik çalışmalarında kullanır.

Süre: 120 dk.

Derse Hazırlık: Farklı kaynaklardan oda müziği eserlerine ait örnekler dinlenir veya izlenir.

Araç-Gereç ve Materyaller: Ders için hazırlanan cd veya dvd, internetten seçilmiş kısa oda müziği 
gruplarından izletilecek örnekler.

Yöntem ve Teknikler:  Soru-cevap, anlatım.

Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen önceden seçmiş olduğu oda müziği gruplarından kısa kısa örnekler 
izletir ve sorularla derse başlar. İzlediğiniz grup kaç kişiden oluşmuştur, izlediğiniz  videoda kaç 
farklı çalgı çalınmaktaydı gibi sorular yönlendirir.    

Etkinlik 1: Oda müziğinin kısa tarihçesinden bahsedilir, oda müziğinin ikili (duo), üçlü (trio), 
dörtlü (quartet), beşli (quintet) oluşumları anlatılır.  Farklı müzik tarihi dönemlerine ait seçkin oda 
müziği eserleri dinletilir veya izletilir. Burada oda müziğinin aynı çalgıların birleşerek farklı sesleri 
çalmasıyla da yapılacağı vurgulanmalıdır.
Dinletilebilecek veya izletilebilecek oda müziği eserleri örnekleri:
1. Küçük Bir Gece Müziği-W. A. Mozart
2. The Bird-J. Haydn
3. Death and The Maiden-F. Schubert
4. Aman Doktor (Viyolonsel İkilisi)-Düzenleme: Şinasi Çilden
5. 4 Keman İçin Konçerto (sol Majör)-G. P. Telemann
6. 2 Bağlama İçin Eser-Erdal Tuğcular
7. 5 Bağlama İçin Eser-Ali Kazım Akdağ
8. 4 Bağlama İçin Eser (Kız Gülbeden)-Ufuk Elik

Etkinlik 2: Öğretmen sınıf çalgıları ile (blokflüt, melodika, gitar, vurmalı çalgılar) birkaç farklı oda 
müziği grubu oluşturur. Öğrencilere okul içinde ve dışında hazırlanmak üzere eserlerini  dağıtır. 
Öğrencilerden uygun bir kayıt cihazıyla (telefon, tablet ,bilgisayar) provalarını kaydetmeleri istenir. 
Eserlere hazırlanan gruplar yeterli çalışma döneminden sona sınıfta eserlerini seslendirir. Daha 
sonra bu eserler okulda düzenlenen konser ve benzeri etkinliklerde sergilenir.
Örnek eserler:
1. Arkadaşlık-Alman Ezgisi, Uyarlama: Akif Saydam
2. Jingle Bells-Amerikan Halk Ezgisi, Düzenleme: Aydın İlik
3. Ben Çaya İndim-Halk Türküsü, Düzenleme: Mehmet Ali Özdemir
4. Oyun- Mehmet Ali Özdemir
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Arkadaşlık
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Jingle Bells
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Benc Çaya İndim
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Oyun
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7. BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR (DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ)

Öğrenme Çıktıları

Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinlikleri yapar.

Süre: 40 dk.

Derse Hazırlık: Dünya Çocuk Günü’nün tüm dünya çocukları için önemi konuşulur. Ülkemizde 
kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilişkilendirilir, tartışılır.

Araç Gereç ve Materyaller: Piyano, ritim çubuğu, yazı tahtası.

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap, göster-yap, dinle-söyle.

Derse Giriş-Isınma:  Memleket İsterim (Söz: Cahit Sıtkı Tarancı, Müzik: Seval Köse) şarkısının 
sözleri şiir şeklinde sınıfa okunur. Bu şiirin yazarı üzerinde konuşulur. Daha sonra şarkı öğretmen 
tarafından çalınarak sınıfla birlikte söylenir. Şair ölçü sayısının 6/8’lik olduğu belirtilir. 

Etkinlik 1: Memleket İsterim (Söz: Cahit Sıtkı Tarancı, Müzik: Seval Köse) şarkısının 6/8 lik ölçü 
sayısı ile yazıldığı belirtilir. Öğretmen şarkıyı söylerken veya çalarken öğrencilerden kendilerine 
dağıtılan ritim çubuklarını kullanarak bu ölçü sayısını şarkının başından sonuna kadar doğru 
olarak vurmalarını istenir. Şarkı, sözleri ile söyletilmeye başlanır. Hece bağlarının olduğu bölümler 
üzerinde durularak çalıştırılır. Ezgisiyle birlikte şarkıdaki sözsel yapı da çalıştırılır. Kelimelerin 
doğru ve bütünsel ifadeleri için çalışmalar yapılır. Bu şekilde şarkı baştan sona öğretilir. Gerçek 
temposunda söyletilir. Giriş ve ara bölümlerindeki eşlik, sözlerin giriş bölümleri tekrarlatılarak 
çalıştırılır.  Şarkı bütünüyle baştan sona gerçek temposunda söyletilir.

Değerlendirme: Şarkının baştan sona söz, ritim, ezgi ve eşliği ile bütünsel yapısıyla söyletilmesi 
konularına özen gösterilir.
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8. ÇALGI YAPALIM

Öğrenme Çıktıları

Kendi çalgısını yaratır .
Doğaçlamalar yapar.

Süre: 40 dk.

Derse Hazırlık: Bir ders önceden öğretmen yapılacak çalgı malzeme listesi gibi gereksinimleri 
öğrencilerine hazırlamaları için duyuru yapar

Araç Gereç ve Materyaller: Enstrüman yapımı için gerekli malezeme, tahta.

Yöntem ve Teknikler: Taklit

Derse Giriş-Isınma: Öğretmen çalgı yapımında uyulması gereken kurallardan söz eder. Yaratacakları 
çalgının  Güney Amerika’ya ait bir halk çalgısı olduğunu ve bu çalgıyı yaratmanın önemini anlatır.

Etkinlik 1: Öğretmen bir önceki derste bu ders için gerekli malzeme listesini öğrencilere duyurmuş 
olmalıdır.Yumurta kutularının içerisine boncuklar yerleştirilir. Kutular kapatılır ve plastik kaşıkların 
arasına yerleştirilir. Kaşıklar toka ile bir birine bağlanır.

Marakas

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama
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London Bridge

London Bridge 

London Bridge is falling down, falling down, falling down
London Bridge is falling down, my fair lady.

Build it up with iron bars, iron bars, iron bars.
Build it up with iron bars, my fair lady.

Iron bars will bend and break, bend and break, bend and break.
Iron bars will bend and break, my fair lady.

Build it up with needles and pins, needles and pins, needles and pins.
Build it up with needles and pins, my fair lady.
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9. BLOK FLÜT ÇALIYORUM

Öğrenme Çıktıları

Çalgısıyla eşlik yapar.
Temel müzik bilgilerini uygular. 
Çoksesliliği uygular.    
Teknolojiyi müzik çalışmalarında kullanır.

Süre: 200 dk.

Derse Hazırlık: Blokflütle seslendirilecek alıştırmalar ve parçalar hazırlanır.

Araç-Gereç ve Materyaller: Blok flüt, öğrenci çalışma kitabı.

Yöntem ve Teknikler:  Soru-cevap, anlatım, uygulama.

Derse Giriş ve Isınma: Blokflütte daha önce öğrendiği sesler tekrar edilir. Yeni öğreneceği ses 
üzerinde alıştırmalar yapılır.     

Etkinlikler: Öğrenci  çalışma kitabı “Blokflüt Çalıyorum” konusunda yer alan tüm etkinlikler, farklı 
zamanlarda sırasıyla çalgı ve şarkı öğretimi etkinliği olarak gerçekleştirilebilir.

Masal
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Kanon

Duygu
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Saray Yolu

Tren
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Portakal Atışalım

Değerlendirme: Öğrenciler bireysel veya grup olarak blokflüt çalarken gözlemlenir, gerekli 
dönütler çalışıp sonrasında verilir.
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10. SES DEĞİŞTİRİCİ İŞARETLER

Öğrenme Çıktıları
Temel müzik bilgilerini uygular.
Çalgısıyla eşlik yapar.
Şarkı söyler.

Süre: 80 dk.

Derse Hazırlık:  Ses değiştirici işaretleri  örneklendirmek için kullanılacak parçalar seçilir. 

Araç-Gereç ve Materyaller: “Ağaçkakan” ve “Bir Dünya Bırakın” şarkı notaları, yazı tahtası.

Yöntem ve Teknikler:  Soru-cevap, anlatım.

Derse Giriş ve Isınma:  Müzik yazısında notaları değiştiren işaretler olduğundan bahsedilir.

Etkinlik 1:  Müzik yazısında notaların seslerini değiştiren işaretlerden diyez, bemol ve naturel 
işareti tahtaya çizilir. Bu işaretlerin notaların önüne konulduğu anlatılır.  Sesleri kalınlaştırmak 
için kullanılan işaretlere “bemol”,  inceltmek için kullanılan işaretlere “diyez”, notaları eski haline 
döndürmek için kullanılan işarete “naturel” işareti dendiği anlatılır. 

Etkinlik 2: “Bir Dünya Bırakın” ve “Ağaçkakan” şarkıları öğretmen tarafından söylenir. Ses değiştirici 
işaretlerin geldiği kısımlara dikkat çekilerek çocuklara kavratılır. Kulaktan şarkı öğretim yöntemiyle 
şarkı öğretilir.

Ağaçkakan
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Bir Dünya Bırakın
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11. DOLAP İŞARETİ

Öğrenme Çıktıları
Temel müzik bilgilerini uygular.
Dinlediği müzikteki değişimleri fark eder.
Şarkı söyler.
Şarkısıyla eşlik yapar.

Süre: 40 dk.

Derse Hazırlık: Dolap işaretini  örneklendirmek için kullanılacak parçalar seçilir.

Araç-Gereç ve Materyaller: Yazı tahtası, “Al Yemeni Mor Yemeni” şarkısı.

Yöntem ve Teknikler:  Soru-cevap, anlatım.

Derse Giriş ve Isınma: Bir şarkının birinci bitişi ile ikinci bitişi farklı olabildiği, dolap işaretiyle 
şarkının birinci bitişi ile ikinci bitişinin belirlendiği anlatılır. Birinci bitişte birinci dolabın, ikinci 
bitişte ise ikinci dolabın çalınıp söylediği anlatılır. Tahtaya dolap işaretinin şekli çizilir.

Etkinlik 1: Dolap işaretinin yer aldığı “Al Yemeni Mor Yemeni”şarkısı dolaplara dikkat edilerek  
kavratılır ve söyletilir. 
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Al Yemeni Mor Yemeni
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12. RİTİMLERİM (Noktalı Notalarım)

Öğrenme Çıktıları

Temel müzik bilgilerini uygular.
Çalgısıyla eşlik yapar.
Beden perküsyon yapar. 

Süre: 80 dk.

Derse Hazırlık:  Noktalı ritimleri öğretmek için gerekli ritimler hazırlanır.

Araç-Gereç ve Materyaller:  Noktalı notlardan oluşan ritim kalıpları, “Gençlik Marşı” notası, yazı 
tahtası.

Yöntem ve Teknikler:  Soru-cevap, anlatım.

Derse Giriş ve Isınma:  Öğretmen sınıfta uzatma noktası ve uzatma bağını öğreteceğinden 
bahsederek derse başlar.

Etkinlik 1: Öğretmen hazırladığı noktalı notalardan oluşan ritim çalışmlarını tahtaya asar. Noktanın 
notadan sonra yer aldığını ve notanın yarısı kadar daha uzadığını anlatır. Sınıfa bir vuruş, iki vuruş 
ve yarım vuruş nota değerleri üzerinde çalışma yaptırır.  Daha sonra notaların hem nokta hem de 
bağ ile uzatılabileceğinden bahsederek örnekler verir. 
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Etkinlik 2:  Aşağıdaki ritim çalışması önce ayrı ayrı daha sınra sınıfı ikiye bölerek yaptırılır. 

Etkinlik 3  “Gençlik Marşı” noktalı ritimlere dikkat çekilerek önce bona olarak okutulur. Daha 
sonra kulaktan şarkı öğretim yöntemiyle sınıfa öğretilir.

Gençlik Marşı
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Cumhuriyet Marşı

Cumhuriyet Marşı

Yol vermeyen yüce dağlar yalçın kayalar aştık
Hiç sapmadan doğru yoldan bu günlere ulaştık
Cumhuriyet Atatürk’ ten kutsal armağan bize
Her an yeni bir hız aldık kavuştuk ülkümüze

Sonsuz yollar güzel kentler süsler yurdumu bugün
En son amaç uygar olmak Türk, güven, çalış, öğün
Kalpler bütün inanç dolu vatan sevgisi dolu
Türk bayrağı sonsuz kuvvet yaşasın Cumhuriyet
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Gel Seninle Birlikte

Gel Seninle Birlikte

Gel seninle birlikte
Kol kola dans edelim
Şarkılarla türkülerle
Oynayıp dans edelim

Sevgiyi paylaşalım
Bilgiyi paylaşalım
Sevgimizle bilgimizle
Her sornu aşalım

Hep iyimser olalım
Hep iyimser kalalım
Kendimizle çevremizle
Hep barışık olalım

Gel seninle birlikte
Kol kola dans edelim
Şarkılarla türkülerle
Oynayıp dans edelim
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This Old Man

This Old Man

His old man he played one
He played knick-knack on my thumb
Knick-knack paddywhack
Give a dog a bone
This old man came rolling home.

This old man he played two
He played knick-knack on my shoe
Knick-knack paddywhack
Give a dog a bone
This old man came rolling home.

This old man, he played three
He played knick-knack on my knee
Knick-knack paddywhack
Give a dog a bone
This old man came rolling home.

This old man, he played four
He played knick-knack on my door
Knick-knack paddywhack
Give a dog a bone
This old man came rolling home.
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13. BESTE YAPIYORUM

Öğrenme Çıktıları

Dinlediği müzik eserleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
Temel müzik bilgilerini uygular.
Beste yapar.
Teknolojiyi müzik çalışmalarında kullanır.

Süre: 40 dk.

Derse Hazırlık: Öğretmen derste dinleteceği eseri hazırlar. Örnek:  Johann Strauss 2- Tritsch-
Tratsch Polka op.214.

Araç Gereç ve Materyaller: Tahta, müzik eserini dinleteceği bir müzik çalar, kayıt cihazı.

Yöntem ve Teknikler: Dinleme, taklit etme.

Derse Giriş-Isınma: Öğretmen sanat aracılığıyla iletişim kurma yolları konulu kısa bir konuşma 
hazırlar. İnsanın duygularını  sanat aracılığıyla nasıl aktarabileceği  ve müziğin bu iletişim 
yollarından en kapsamlı olanı olduğunun altını çizer. İnsanın üretme gücünün kendilik değerini 
nasıl arttırdığından ve sanat aracılığıyla yapılan duygu aktarımının en etkili ifade biçimi olduğundan 
söz eder. 

Etkinlik 1: Öğretmen öğrencilere bugüne kadar öğrenmiş olduğu nota değerleriyle ve porte 
üzerindeki notalarla  ilgili hatırlatma yapar.(Re-mi-fa-sol-la sesleri ve bugüne kadar öğrenilmiş 
nota değerleri : (4 vuruşluk-2 vuruşluk-3 vuruşluk-1 vuruşluk nota-yarım vuruşluk-çeyrek vuruşluk 
nota- ve susları) 

Etkinlik 2: Öğretmen Johann Strauss 2 isimli  besteci hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra bu 
bestecinin Tritsch-Tratsch Polka op.214  adlı eseri dinletilir. Eser dinlendikten sonra öğrenciler, 
öğretmenin tahtaya yazdığı kelimelerden uygun bulduklarını seçerler. Öğrenciler duygularını ifade 
edebilecekleri, 3\4’lük,  8 ölçülük bir beste yaratmaya çalışırlar. 

Etkinlik 3: Daha sonra öğretmen, arkadaşlarından birini seçerek çalışma kitaplarına öğrendikleri 
notalarla,3\4’lük  toplam 8 ölçülük bir beste denemesi yapmaları için bir çalışma ödevi verir. Bu 
çalışma için ipucu  olabilecek bazı kelimeleri tahtaya yazar.
Örnek: Dostluk-Beraberlik-Güven-Mutluluk- Sevgi.

Etkinlik 4: Öğretmen bazı öğrencilerin yazdığı  besteleri öğrencilere çaldırarak tüm sınıfa dinletir. 
Öğrenciler  dinledikleri bestenin hangi duyguyu anlattığını tahmin etmeye çalışırlar.Öğrencilerden  
arkadaşlarının bestelerini dinlerken neler anlatıldığını bulmaları ve yazmaları istenir.  Öğrenciler 
bestelerini  çalarken  uygun bir kayıt cihazıyla öğretmen öğrencileri kaydeder.

Değerlendirme: Öğretmen ve öğrenciler yapılan besteler hakkında düşüncelerini sınıfla paylaşırlar.


