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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

      Mehmet Âkif Ersoy 



GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal Atatürk 
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GENEL MÜDÜRDEN ÖN SÖZ

Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, akıl 
yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir. Özel yetenekli bireylerin re  hiz-
metlerinin karşılanması ve örgün öğrenimlerine destek olunması amacıyla 1995 yılında Özel  ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri, Özel  Hiz-
metleri Yönetmeliği ile Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi doğrultusunda hizmet vermektedir.  

Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tara
hazırlanmış programlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek  prog-
ramı, bireysel yetenekleri fark e  programı, özel yetenekleri geliş  programı ve proje üre
yöne rogramı olmak üzere beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler. 

Özel  ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak BİLSEM’lerin güçlenmesi ve özel ye-
tenekli öğrenciler ile öğretmenlerine destek vermek amacıyla birçok çalışma yürütülmüştür.  Bu bağ-
lamda bakanlığımız tara  17 tema  alanda 109 adet, 12 temel alanda ise 46 adet temel atölye 
olmak üzere toplamda 155 adet atölye yapılmış r. Lisansüstü  alan öğretmen sayısını 
ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla  gerçekleş ş r. Fikri ve Sı-
nai Haklar bağlamında tara zca verilen  doğrultusunda 2640 başvuruda bulunulmuş, 1285 
başvuru ise tescil edilmiş r. 

Dünya büyük bir hızla değişmekte ve pek çok alanda gelişmeler olmaktadır. Özel yetenekli öğrenci-
lerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders materyallerinin güncel 
gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini destekleyecek şe-
kilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla alanda yetkin öğretmen ve akademisyenlerin 
bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve ilgili çalışmalar gerçekleş ş r. 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Özel Yeteneklilerin Geliş  Daire Başkanlığı tara  yü-
rütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin sağlanmasına ve eği-

 niteliklerinin  katkıda bulunulacak r. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyaller ile 
özel  alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da 
sunulmuş olacak r. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara 
ışık tutması amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahip r. 

Bu kapsamda özel yeteneklilerin geliş  bağlamında Covid-19 pandemi sürecindeki tüm zor-
luklara rağmen  çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz ve ilgili daire personeli başta olmak üzere, 
akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…  

        

      Özel  ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü

Kemal Varın NUMANOĞLU

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etki-
lemektedir. Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel 
yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması 
ayrı bir önem taşımaktadır. 

Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel aka-
demik yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan 
bireylerdir. Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliş-
tirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİL-
SEM) açılmış olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye 
başlamıştır. BİLSEM’lerde resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan 
uzmanları tarafından hazırlanmış programlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, 
destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme progra-
mı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.

Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders 
materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişi-
mini destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğret-
men ve akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Baş-
kanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin 
desteklenmesi ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün 
ve işlevsel materyaller ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik 
edecek bir yol haritası da sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalı-
şan tüm kurumlara ışık tutması amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek 
bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel 
Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
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GİRİŞ

 Yardımcı ders materyali niteliğinde hazırlanmış olan “Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) Mü-
zik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı”, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Yetenek-
lilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından başlatılan, BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Tanılama Testi 
ile Öğretim Programı’nın geliştirilmesine yönelik uzun süreli, kapsamlı ve bütüncül çalışmaların önemli 
ürünlerinden biridir. Esasen herhangi bir öğrenme alanına yönelik hazırlanan etkinlik kitabı ya da kitap-
çığının, o alanda öğrenim görecek öğrencilerin nasıl seçildikleri/seçilecekleri ile nasıl yetiştirildikleri/
yetiştirilecekleri gibi son derece önemli soruların işaret ettiği konular dikkate alınmadan hazırlanması, 
eğitim bilimsel anlamda ne mantıklı ne de doğru bir girişim olabilir. Bunun anlamı; herhangi bir öğ-
renme alanına yönelik hazırlanan bir etkinlik kitabı ya da kitapçığının, hem ilgili olduğu öğretim prog-
ramının ögeleriyle tutarlı bir bütünlük sergilemesi hem de bilimsel bakış açısıyla ve veri temelli olarak 
hazırlanması gerektiğidir. Böyle bir gereklilik, temel amacı “özel yetenekli çocukların ilgi ve öğrenme 
ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi” olan BİLSEM gibi kurumlar açısından çok daha belirgindir. 

 BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı, söz konusu gerekliliğin içerdiği hassasiyet azami düzey-
de dikkate alınarak, farklı uzmanlık alanlarından akademisyenler, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Özel 
Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı temsilcileri ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan 
müzik öğretmenlerinin değerli katkılarıyla hazırlanmıştır. Etkinlik kitabında, BİLSEM Müzik Yetenek Ala-
nı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programının içerdiği modüller ve bu modüllerdeki kazanımlar doğ-
rultusunda hazırlanmış toplam 30 örnek etkinlik yer almaktadır. Kitaptaki örnek etkinlikler, ilgili birçok 
öğretim stratejisi, yöntemi, tekniği ve materyalinin yanı sıra, etkililiklerinin geçerli ve güvenilir biçimde 
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış çeşitli ölçme araçlarıyla birlikte sunulmuştur. Ancak bunların, 
“örnek olma” amacıyla hazırlandıkları ve öğrencilerin sahip oldukları müzik yeteneğinin içerdiği özellik-
leri en iyi fark edebilecek kişiler olan BİLSEM müzik öğretmenlerinin, farklı materyaller, yöntem ve tek-
niklerle ölçme araçları kullanmalarının, çok daha etkili olabilecek öğretim etkinlikleri hazırlamalarının 
mümkün, hatta çoğu kez gerekli olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.   

  BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabının, Müzik Alanı Öğretim Programının hayata geçirilme-
sinde önemli işleve sahip öğretim etkinliklerini içeren bir kitap olmanın ötesinde, öğretmenlerimize 
ilham veren bir kaynak olmasını umut ediyoruz.  Söz konusu umudun temel kaynağı, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” ifadesinde, siz değerli öğretmenlerimizin 
zihinlerinde ve kalplerinde yeşeren eğitim ideallerinde ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 
zekâ kıvılcımlarıyla parıldayan gözlerinde saklıdır.   

 Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin 
Geliştirilmesi Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

 Faydalı olması dileği ile... 

 Müzik Yetenek Alanı Kitap Yazım Komisyonu

 Eylül, 2021

Yardımcı ders materyali niteliğinde hazırlanmış olan “Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) 
Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı” T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Yete-
neklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından başlatılan, BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Tanılama Testi 
ile Öğretim Programı’nın geliştirilmesine yönelik uzun süreli, kapsamlı ve bütüncül çalışmaların önemli 
ürünlerinden biridir. Esasen herhangi bir öğrenme alanına yönelik hazırlanan etkinlik kitabı ya da ki-
tapçığının, o alanda öğrenim görecek öğrencilerin nasıl seçildikleri/seçilecekleri ile nasıl yetiştirildikleri/
yetiştirilecekleri gibi son derece önemli soruların işaret ettiği konular dikkate alınmadan hazırlanması, 
eğitim bilimsel anlamda ne mantıklı ne de doğru bir girişim olabilir. Bunun anlamı; herhangi bir öğrenme 
alanına yönelik hazırlanan bir etkinlik kitabı ya da kitapçığının, hem ilgili olduğu öğretim programının 
ögeleriyle tutarlı bir bütünlük sergilemesi hem de bilimsel bakış açısıyla ve veri temelli olarak hazırlan-
ması gerektiğidir. Böyle bir gereklilik, temel amacı “özel yetenekli çocukların ilgi ve öğrenme ihtiyaçları 
doğrultusunda yetiştirilmesi” olan BİLSEM gibi kurumlar açısından çok daha belirgindir.

“Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı”, söz konusu gerek-
liliğin içerdiği hassasiyet azami düzeyde dikkate alınarak, farklı uzmanlık alanlarından akademisyenler, 
Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı temsilcileri ve Bilim ve 
Sanat Merkezlerinde görev yapan müzik öğretmenlerinin değerli katkılarıyla hazırlanmıştır. Etkinlik kita-
bında, BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın içerdiği modüller ve bu 
modüllerdeki kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış toplam 30 örnek etkinlik yer almaktadır. Kitaptaki 
örnek etkinlikler, ilgili birçok öğretim stratejisi, yöntemi, tekniği ve materyalinin yanı sıra, etkililiklerinin 
geçerli ve güvenilir biçimde değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış çeşitli ölçme araçlarıyla birlikte su-
nulmuştur. Ancak bunların, “örnek olma” amacıyla hazırlandıkları ve öğrencilerin sahip oldukları müzik 
yeteneğinin içerdiği özellikleri en iyi fark edebilecek kişiler olan BİLSEM müzik öğretmenlerinin, farklı 
materyaller, yöntem ve tekniklerle ölçme araçları kullanmalarının, çok daha etkili olabilecek öğretim 
etkinlikleri hazırlamalarının mümkün, hatta çoğu kez gerekli olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.

“Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı”nın, Müzik Alanı Öğ-
retim Programı’nın hayata geçirilmesinde önemli işleve sahip öğretim etkinliklerini içeren bir kitap ol-
manın ötesinde, öğretmenlerimize ilham veren bir kaynak olmasını umut ediyoruz. Söz konusu umudun 
temel kaynağı, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” ifadesinde, 
siz değerli öğretmenlerimizin zihinlerinde ve kalplerinde yeşeren eğitim ideallerinde ve geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın zekâ kıvılcımlarıyla parıldayan gözlerinde saklıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin 
Geliştirilmesi Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

Faydalı olması dileği ile...

Müzik Yetenek Alanı Kitap Yazım Komisyonu

Eylül, 2021

Yardımcı ders materyali niteliğinde hazırlanmış olan “Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) 
Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı” T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Yete-
neklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından başlatılan, BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Tanılama Testi 
ile Öğretim Programı’nın geliştirilmesine yönelik uzun süreli, kapsamlı ve bütüncül çalışmaların önemli 
ürünlerinden biridir. Esasen herhangi bir öğrenme alanına yönelik hazırlanan etkinlik kitabı ya da ki-
tapçığının, o alanda öğrenim görecek öğrencilerin nasıl seçildikleri/seçilecekleri ile nasıl yetiştirildikleri/
yetiştirilecekleri gibi son derece önemli soruların işaret ettiği konular dikkate alınmadan hazırlanması, 
eğitim bilimsel anlamda ne mantıklı ne de doğru bir girişim olabilir. Bunun anlamı; herhangi bir öğrenme 
alanına yönelik hazırlanan bir etkinlik kitabı ya da kitapçığının, hem ilgili olduğu öğretim programının 
ögeleriyle tutarlı bir bütünlük sergilemesi hem de bilimsel bakış açısıyla ve veri temelli olarak hazırlan-
ması gerektiğidir. Böyle bir gereklilik, temel amacı “özel yetenekli çocukların ilgi ve öğrenme ihtiyaçları 
doğrultusunda yetiştirilmesi” olan BİLSEM gibi kurumlar açısından çok daha belirgindir.

“Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı”, söz konusu gerek-
liliğin içerdiği hassasiyet azami düzeyde dikkate alınarak, farklı uzmanlık alanlarından akademisyenler, 
Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı temsilcileri ve Bilim ve 
Sanat Merkezlerinde görev yapan müzik öğretmenlerinin değerli katkılarıyla hazırlanmıştır. Etkinlik kita-
bında, BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın içerdiği modüller ve bu 
modüllerdeki kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış toplam 30 örnek etkinlik yer almaktadır. Kitaptaki 
örnek etkinlikler, ilgili birçok öğretim stratejisi, yöntemi, tekniği ve materyalinin yanı sıra, etkililiklerinin 
geçerli ve güvenilir biçimde değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış çeşitli ölçme araçlarıyla birlikte su-
nulmuştur. Ancak bunların, “örnek olma” amacıyla hazırlandıkları ve öğrencilerin sahip oldukları müzik 
yeteneğinin içerdiği özellikleri en iyi fark edebilecek kişiler olan BİLSEM müzik öğretmenlerinin, farklı 
materyaller, yöntem ve tekniklerle ölçme araçları kullanmalarının, çok daha etkili olabilecek öğretim 
etkinlikleri hazırlamalarının mümkün, hatta çoğu kez gerekli olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.

“Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) Müzik Yetenek Alanı Etkinlik Kitabı”nın, Müzik Alanı Öğ-
retim Programı’nın hayata geçirilmesinde önemli işleve sahip öğretim etkinliklerini içeren bir kitap ol-
manın ötesinde, öğretmenlerimize ilham veren bir kaynak olmasını umut ediyoruz. Söz konusu umudun 
temel kaynağı, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” ifadesinde, 
siz değerli öğretmenlerimizin zihinlerinde ve kalplerinde yeşeren eğitim ideallerinde ve geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın zekâ kıvılcımlarıyla parıldayan gözlerinde saklıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin 
Geliştirilmesi Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

Faydalı olması dileği ile...

Müzik Yetenek Alanı Kitap Yazım Komisyonu

Mart, 2022
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ETKİNLİK  

ETKİNLİK ADI : 

ETKİNLİK TÜRÜ  : 

EĞİTİM PROGRAMI :

MODÜL :

SÜRE :

KAZANIMLAR : 

KONULAR : 

ARAÇ-GEREÇLER : -

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER :

UYARI :

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI

1.

2.

3.

Bilgi Notu: 
vuruş
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4. Öğretmen tarafından daha önceden hazırlanan ritim çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılır ve metronom
50 bpm olacak şekilde ayarlanarak etkinliğe başlanır. Pofuduk Tavşan Ritim Alfabesi temel alınarak nota değer-
leri ritmik olarak okunur  (Metronom hızı sınıf seviyesine göre ayarlanabilir.).

Örnek Ritimler:

Ï Î Ï Î
Ï Ï ú

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï

KAÇ     (sus)    KAÇ    (sus)  KAÇ     TAV-ŞAN KAÇ TAV-ŞAN

44 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ú Ï Ï Ï Ï ú

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï

KAÇ     TAV-ŞAN KAÇ TAV-ŞAN KAÇ KAÇ KAÇ KAÇ

44 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ú Ï Ï Ï Ï ú

ú Ï Ï
ÏÏ Ï Ï

ú Ï Ï
Ï Ï Ï Ï

ú Ï Ï
Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï

KAÇ     KAÇ     KAAÇ     KAÇ     TE-    PE-   LE-   RE  TE-   PE-   LE-   RE  TAV-ŞAN

44 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ú Ï Ï Ï Ï ú
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Ö
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Ö
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Ö
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Ö
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1. Birlik notayı tanır.

2. Birlik notanın süre değerini bilir. 

3. Birlik susu tanır.

4. Birlik susun süre değerini bilir. 

5. İkilik notayı tanır.

6. İkilik notanın süre değerini bilir. 

7. İkilik susu tanır.

8. İkilik susun süre değerini bilir. 

9. Dörtlük notayı tanır.

10. Dörtlük notanın süre değerini bilir. 

11. Dörtlük susu tanır.

12. Dörtlük susun süre değerini bilir. 

13. Sekizlik notayı tanır.

14. Sekizlik notanın süre değerini bilir. 

15. Sekizlik susu tanır.

16. Sekizlik susun süre değerini bilir. 

17. Onaltılık notayı tanır.

18. Onaltılık notanın süre değerini bilir. 

19. Onaltılık susu tanır.

20. Onaltılık susun süre değerini bilir. 

Toplam Puan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. Bilgi Kontrol Listesi

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 2 

ETKİNLİK ADI : Müziği Tartalım

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Tartımsal okuma yapar.

KONULAR :  Bona ve deşifre 

   Basit ölçülerde (2/4, 3/4, 4/4) tartımsal okuma ve deşifre.

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta veya yazı tahtası, eser dinletimi için gerekli ekipman (bilgisayar, 
akıllı telefon, CD çalar vb.)

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Kodaly, Dalcroze Eurhythmics

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.  

ÖN HAZIRLIK: Eser seçimi öğretmen kararına bağlı olmakla birlikte alternatif olarak Schubert’in Military 
March adlı eseri, sınıfta dinletime hazır hâle getirilmeli ve etkinlik esnasında kullanılmak üzere, eserin yine 
öğretmen kararına göre her cümle ya da her dönemi için bir ritim kalıbı belirlenmelidir. Eser seçiminde, ese-
rin periyot geçişlerinin belirgin bir şekilde duyulabiliyor olması ve mümkünse rondo formu içermesi dikkat 
edilmesi gereken önemli bir noktadır. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI

1. Tahtaya yazılan 4 ölçülük basit bir ritim kalıbının öğrenci tarafından dörtlük nota için Ta, iki adet sekizlik 

nota için Titi, iki adet onaltılık nota için de Tika şeklinde seslendirmesi istenir (Yazılacak olan kalıpta sekizlikler 

ve onaltılıklar en az ikili gruplar hâlinde yazılmalı, tek sekizlik ya da tek onaltılık süre kullanılmamalı; dolayı-

sıyla öğrenci, bu düzeyde Kodaly yöntemindeki süre isimlendirmelerinden Titi ve Tika kullanımlarını ayırmak 

zorluğu ile karşılaşmamalı, bütünlük içinde öğrenmelidir.). 

Temel müzik bilgisinde öğrenilen 4’lük, 8‘lik ve 16’lık notaların arasındaki uzunluk-kısalık farkının iyice 

pekiştirilebilmesi için öğrenciden;

• Dörtlük notayı Ta şeklinde okurken aynı zamanda bir kez alkış yapması, 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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• İki adet sekizlik notayı Titi şekinde okurken aynı zamanda iki kez parmak şıklatması, 

• İki adet Onaltılık notayı da Tika şeklinde okurken aynı zamanda sırayla dizlerine vurarak eşlik etmesi   
 istenir. 

Dörtlük Nota                      Ta                        Her Hecede Alkışlama                        

İki adet sekizlik nota                     Titi           Her Hecede Parmak Şıklatma

İki adet onaltılık  nota                   Tika         Her Hecede Dizlere Vurma

Ta

TiTi

Tika
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Bir süre bu çalışmalar sürdürüldükten sonra öğrenciden, ritim kalıbını baştan sona bütünlüğü koparma-

dan, yine hem Kodaly süre isimlendirmelerini kullanarak hem de aynı zamanda beden perküsyonu  (Body 

Percussion) ile eşlik ederek seslendirmesi istenir.

2. Daha sonra öğrenciden, yalnızca, ritim kalıbı içinde bulunan 4’lük notaları aynı şekilde seslendirmesi

ve diğer vuruşları ise içinden okuması/duyması istenir. Öğrenci, içinden okumayı (inner hearing) gerçekleş-

tirinceye kadar bu alıştırmalar tekrarlanır. 

3. Öğrencinin performansına göre sadece 8’lik notaları okuması, sadece 16’lık notaları okuması, sadece

4’lük ve 16’lık notaları okuması istenerek oyunlaştırma yapılır ve her seferinde yönerge değiştirilerek tartım-

sal deşifre konusunda aşama kaydedilmeye çalışılır.

4. Bu defa öğretmen, farklı bir ritim kalıbını tahtaya yazmadan sadece Kodaly süre isimlendirmeleri (Ta, Titi, 

Tika) ile seslendirir. Öğrencinin söylenen ritim kalıbını çubuk notalar (stick note) şeklinde yazması istenir. Kontrol 

sağlandıktan sonra gereken düzeltmeler yapılır ve öğrencinin yazdığı ritim kalıbını seslendirmesi istenir.

5. Tartımsal deşifrenin pekiştirilebilmesi için, başka bir ritim kalıbı, tahtaya yazılmadan ya da süre isim-

lendirmeleri söylenmeden sadece beden perküsyon ile seslendirilir ve öğrencinin duyduğu ritim kalıbını yine 

çubuk notalar şeklinde yazması istenir. Kontrol sağlandıktan sonra gerekli düzeltmeler yapılır ve öğrencinin 

yazmış olduğu ritim kalıbını hem süre isimlendirmeleri ile hem de beden perküsyonu ile eşlik ederek seslen-

dirmesi istenir. 

6. Schubert’in Military March adlı eseri öğrenciye dinletilir ve bu esnada öğretmenin daha önce hazırlık 

olarak belirlediği ritim kalıpları, her cümle ya da dönem değiştiğinde öğrenciye gösterilir. 

7. İkinci dinlemede öğrenciden eserin akışına göre değişen ritim kalıplarını, ritme uygun olacak şekilde 

seslendirmesi istenir. 

8. Bu etkinlikte istenirse bir slayt yardımıyla ritim kalıpları dinleme sırasında kolayca değiştirilebilir. Eğer 

bunu yapmak teknik olarak mümkün değilse önceden hazırlanan ritim kalıpları, başlarına sıra numarası ko-

yularak tahtaya yazılabilir ve eser dinlenirken yalnızca numaralar gösterilerek o numaraya ait ritim kalıbının 

seslendirilmesi istenebilir.
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AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “Çok yüksek” ise 4, “yüksek” ise 3, 
“orta” ise 2, “az” ise 1 ve “hiç” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.

Maddeler

1. Tartımsal okuma yapar.

(duraksamadan) okur. 

2. Deşifre yapar. 

(duraksamadan) okur.

Toplam Puan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1. Performans değerlendirilmesi yapılarak öğrencinin tartımsal okuma-deşifre konusundaki yeterliliği 
saptanabilir ve süreç, gerektiği gibi yönlendirilebilir. 

2. Davranış Gözlem Formu
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİĞİN UYGULANMASI

1. Öğretmen, sınıfa girip selamlaştıktan sonra öğrencilerin onu dikkatle izlemelerini isteyip sınıftan çıkar. 

2. Tekrar içeri girer ve ayaklarını abartılı şekilde yerde sürükleyerek/yerden kaldırmadan adımlar atar. Aynı 

anda do majör diziyi her adıma bir nota denk gelecek şekilde, bağlı (legato) seslendirerek sınıfta dolaşır ve 

tekrar sınıftan çıkar. 

3. Hemen tekrar içeriye girer, bu defa normal adımlar atar ve her adıma bir nota denk gelecek şekilde do 

majör diziyi ayrık (non legato) seslendirirken normal adımlarla sınıfta dolaşır, tekrar sınıftan çıkar.

4. Üçüncü kez sınıfa girdiğinde, bu defa zıplayarak sınıfta dolaşır ve her zıplamaya bir nota denk gelecek 

şekilde do majör diziyi kesik kesik (staccato) seslendirir. 

5. Öğrencilere, gösterilen üç seslendirim tekniği arasındaki fark sorulur. Bu tekniklerin her birinin bir var-

lıkla eşleştirilmesi istenir. Yılan (legato), tavşan(staccato), insan (non legato) gibi. 

6. Ardından bu teknikleri, eşleştirilen varlığın sürünme, yürüme ve zıplama taklitleriyle öğrencilerin uygu-

laması sağlanır. 

ETKİNLİK 3 

ETKİNLİK ADI : Ayaklarım Ne Söylüyor?

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Temel Müzik Bilgisi-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Müzikle ilgili temel ögeleri tanır.

KONULAR : Seslendirme teknikleri

   Basit ölçülerde (2/4, 3/4,4/4) tartımsal okuma ve deşifre.

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, seslendirim teknikleri pekiştirmede kullanılacak eserler, piyano, 
eser dinletimi için gerekli ekipman (bilgisayar, akıllı telefon, CD çalar vb.)

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Dalcroze Eurhythmics, Taklit, soru-cevap, anlatım, uygulama, 
oyun ve akışın gerektirdiği ek yöntemler.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.



24 MÜZİK

7. Bu üç teknikte seslendirilmiş parçalar dinle rek parçada kullanılan teknikle ilgili varlığın taklit edilmesi 
ve aynı anda ilgili seslendirimlerin adımlanması sağlanır. 

8. Etkinlik boyunca, öğrencinin bilgiyi oyun aracılığı ile doğru ve kalıcı inşa edebilmesi için gerekli yönlen -
dirmeler yapılmalıdır.

9. İlk iki ders saa  süresince oynanan oyundan yola çıkılarak öğrencilerden, öğre  üç seslendirim 
tekniğini tanımlamaları istenir. 

10. Ardından bu teknikler bir de öğretmen tara tçe tanımlanarak pekiş r. 

 Örnek Tanımlar:

 Legato: Bağlı. Notaların, vokal icrada ve üfleme çalgıların icrasında aynı/tek nefeste, yaylı çalgı icrala-
rında da aynı/tek ya r.

 Non Legato: İtalyanca’da “ değil” anlamına gelen “non” sözcüğü ile kurulduğu göz önünde bulunduru-
larak “bağlı değil” anlamında kabul edilebilecek bu terim, notaların a r.

 Staccato: Bu terim; notaların ayrık, aynı zamanda kesik k r.

11. Son olarak üç tekniğin de uygulanmasının mümkün olabileceği çeşitli örnekler dinle rek öğrencile-
rin kullanılan seslendirim tekniğini bulmaları istenir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 1. Bilgi Kontrol Listesi

Maddeler

1. Legato seslendirme tekniğini
tanır. 

tanır.

tanır.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre seçeneğin  her bir öğrenci için “evet” ise “1”, 
“hayır” ise “0” şeklinde puanlayarak bütün öğrencileri değerlendiriniz.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİĞİN UYGULANMASI

1. Derse giren öğretmen; yanında ge rdiği bagetleri birbirine sürterek, vurarak ve havada hızlıca savurarak 
sesler çık r. Aynı şekilde öğrencilerden bedenlerini veya sınıf içinde buldukları malzemeleri kullanarak ses 
üretmelerini ister. 

2. Öğrencilerin sesin oluşumunu ve kaynaklarını, keşfetme yoluyla öğrenebilmeleri için onlara yeterince 
süre verilir ; rdından aşağıdaki temel açıklamalar ekseninde konu anla r. 

3. Sesin oluşabilmesi için reşen bir cisim ya da birbirine etki eden iki cisim olmalıdır. Bu cisim ya da ci-

reşimler beynimiz tara çözümlenir ve cisimlerin seslerini duyarız. 

4. İnsanların bu sesleri duyabilmesi için, oluşan seslerin 20 ila 20.000  hertz(saniyedeki reşim sayısı) 

ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Sese Kulak Ver

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : 

MODÜL : Temel Müzik Bilgisi-I

SÜRE : 

KAZANIMLAR : Doğadaki sesleri ve ses kaynaklarını tanır.

   Sesin oluşumunu açıklar.

KONULAR : Sesin oluşumu ve doğadaki sesler

   Ses kaynakları, oluşumu ve doğadaki sesler 

ARAÇ-GEREÇLER  : Etkileşimli tahta, baget.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER :

UYARI: -
-

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLER: Fen bilimleri ile disiplinler arası 
çalışma…

ÖN HAZIRLIK: -

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

a
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aralığında olması gerekmektedir. Bu frekansın dışında kalan seslere ultrasonik ses denir ve insanlar bu sesleri 
duyamaz. Ultrasonik seslere örnek olarak depremin oluşturduğu sesler verilebilir.

5. Depremin oluşturduğu sesler 20 hertzin altında olduğundan insanlar bu sesleri duyamaz ancak bazı 
hayvanlar depremin oluşturduğu sesleri duyabilir ve bu sesleri duyunca garip davranır ya da ortamdan kaçar-
lar.  Ses, depremden hızlı ilerlediği için depremin sarsıntısı hissedilmeden saniyeler önce kaçışan hayvanları 
görmek mümkündür. Bu durumun sebebi duyma eşiğinin canlılarda farklılık göstermesidir.

6. Doğadaki seslere ise rüzgâr sesi, rüzgârdan etkilenen ağaç yapraklarının sesleri, akarsuların sesi, deniz-
deki dalgaların sahillere vurmasıyla oluşan sesler, şehirdeki sesler (trafik vb.), hayvan sesleri, sokakta yürüyen 
insanların ayak sesleri gibi birçok örnek vermek mümkündür. 

7. Oluşan seslerin kulağımıza gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında titreşimleri bize iletecek bir 
ortama ihtiyaç vardır, hava bu iletimi sağlayan ortamdır. Havanın olmadığı yerde sesin duyulması da mümkün 
değildir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. Açık uçlu sorular:

1. Ses nasıl oluşur?

2. İnsanlar hangi frekans aralığındaki sesleri duyabilir?

3. Doğadaki seslere beş örnek veriniz?
 
2. Bilgi Kontrol Listesi:

Maddeler

1. Sesin oluşumunu açıklar.  

inceler.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 5 

ETKİNLİK ADI : Tempoyu Yakala

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Temel Müzik Bilgisi-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Dinlediği Müziklerdeki tempo değişikliklerini ayırt eder. 

KONULAR : Hız terimleri 

Largo, moderato, allegro 
ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, müzikte temponun kavramsal ve uygulamalı olarak anlaşılmasını ve 
kazanımın pekiştirilmesini sağlamak için kullanılacak eserler, piyano, eser dinletimi için gerekli ekipman 
(bilgisayar, akıllı telefon, CD çalar vb.), renkli çemberler oluşturmaya yarayacak herhangi bir malzeme, hız 
terimlerinin ön yüzünde, bu terimlere ait tanımların da arka yüzünde yer aldığı hız kartları. 
STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Dalcroze Eurhythmics, soru-cevap, anlatım, uygulama ve aktif 
öğrenme teknikleri, eğitsel oyun(müzikli sek sek).
ÖN HAZIRLIK: Ön yüzünde hız terimlerinin, arka yüzünde de bu terimlerin tanımlarının yer aldığı hız  
kartları, etkinlikten önce hazırlanmış olmalıdır. 
UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin 
içeriğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. 
Öğretmenlerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların 
bağlamından kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak 
hazırlama inisiyatifine sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğretmen, derse girer girmez öğrencilerle sıradan bir sohbete başlar ancak konuşma hızını yavaş(largo),

orta(moderato) ve çabuk(allegro) tempoda ayarlayarak belirgin ve abartılı şekilde değiştirir. Bunu bir süre 

devam ettirir. 

Örnek konuşmalar: 

Çabuk (allegro) hızda konuşarak: 

Merhaba çocuklar, bugün nasılsınız? Dilerim her şey yolundadır. Ben de iyiyim. Sizleri görünce daha da iyi 

oluyorum. Derse hazırsanız hemen başlayalım.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Yavaş (largo) hızda konuşarak: 

Bugün sizlerle yine zevkli bir konu üzerinde çalışacağız. Konunun ne olduğuna dair ipuçları veriyorum size. 
Bir süre dikkatle ipuçlarını yakalamaya çalışın. 

Orta (moderato) hızda konuşarak: 

Sonra da fikirlerinizi alacağım. Şu ana kadar birkaç ipucu verdim bile. Sizce bugünkü konumuz ne olabilir? 
Fikrini belirtmek isteyen var mı?

2. Öğrencilerin fikirleri alındıktan sonra, her hız için yine ilgili konuşma hızında konuyu belirginleştiren 
sorular sorulur. 

 Örnek sorular: 

 Çabuk (allegro) hızda konuşarak: 

 Şu anda hangi hızda konuşuyorum, yavaş mı (Largo), orta mı(moderato), çabuk mu (allegro)?

 Yavaş (largo) hızda konuşarak: 

 Şimdi hangi hızda konuşuyorum peki, yavaş mı(Largo), orta mı(moderato), çabuk mu (allegro)?

 Orta (moderato) hızda konuşarak: 

 Peki, ya şu anda hangi hızda konuşuyorum, yavaş mı(Largo), orta mı(moderato), çabuk mu (allegro)?

3. Öğrencilerin vereceği cevaplar kullanılarak bu hız basamaklarında konuşmayı her bir öğrencinin tek tek 
uygulaması sağlanmalıdır.  

4. Öğrenciler sınıfta rahatça hareket edebilecekleri bir alana alınır ve öğrencilere içinde belirgin hız deği-
şimlerinin olduğu bir eser/parça dinletilir.  

5. Dinleme esnasında öğretmen, vuruşları, uygun hızda adımlarıyla, ayaklarını abartılı hareket ettirerek 
belirtir ve öğrencileri de kendisine katılmaya davet eder. 

6. Bu etkinlik gerektiği kadar sürdürülmeli ve öğretmen, öğrencilerin bilgiyi oyun aracılığı ile doğru ve kalıcı 
inşa edebilmesi için etkinlik boyunca gerekli yönlendirmeleri mutlaka yapmalıdır.

7. İlk iki ders saati süresince oynanan oyunun yeterli olduğu düşünülüyorsa öğrencilerden, oyundan yola 
çıkarak hızı ve öğretilen üç hız terimini kendi sözcükleri ile tanımlamaları istenir. Ardından bu terimler bir de 
öğretmen tarafından basitçe tanımlanarak pekiştirilir.

 Örnek Tanımlar:

 Yavaş (Largo) Hız: Olabildiğince ağır bir tempo (Sözer, 1996) anlamındaki bu hız terimi, müzik eserinin 
oldukça yavaş bir hızda seslendirildiği bir hız basamağını ifade eder.

 Orta (moderato) Hız: Orta hızda bir tempo (Sözer, 1996) anlamındaki bu hız terimi, müzik eserinin 
orta hızda seslendirildiği bir hız basamağını ifade eder.

 Çabuk (allegro) Hız: Hızlı, çabuk, coşkulu, parlak ve çevik (Sözer, 1996) anlamındaki bu hız terimi, 
müzik eserinin çabuk hızda seslendirildiği bir hız basamağını ifade eder.

8. Daha sonra öğretmen, zemine içine iki ayağın rahatça sığabileceği şekilde birkaç çember koyar/çizer 
(bkz. örnek uygulama). 
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 Örnek Uygulama/Oyun: 

 Müzikli Sek Sek

 Daha Dün Annemizin Kollarında Yaşarken adlı şarkı, piyano ile yavaş, orta ve çabuk hızı belirgin şekilde 
göstererek çalınmalı ve öğrencilerin, şarkının vuruşlarına uygun şekilde, aşağıda gösterildiği gibi sınıf zeminine 
sıralanmış olarak, tek başına olan çemberlerin içine tek ayakla, çift olan çemberlerin içine de her bir çembere 
bir ayak gelecek şekilde iki ayakla basarak tartıma ve tempoya uygun, sek sek şeklinde zıplamaları sağlanma-
lıdır. 

 Yukarıda belirtilen heceler tamamlanıp sona varıldığında yine tempo ve süre değeri aksatılmadan, 
şarkının sözlerine kaldığı yerden devam edilerek aynı yoldan geri dönülür.

9. Öğretmen, bu uygulamayı her öğrenci için ayrı ayrı yapmalı ve hızı/tempoyu belirgin şekilde gösterirken 
aynı zamanda da hızı/tempoyu sürekli değiştirmelidir. Yani bir öğrenci için yapılan uygulama içinde üç hız ba-
samağı da seslendirilmiş ve öğrencinin ona uygun hareketi sağlanmış olmalıdır.

7. ve 8. çemberlere her birine bir ayak 
gelecek şekilde tek basılacak.

6. çembere tek ayakla basılacak.

5. çembere tek ayakla basılacak.

4. çember tek ayakla basılacak

3. çembere tek ayakla basılacak.

2. çembere tek ayakla basılacak 

1. çembere tek ayakla basılacak.

Başlangıç ve bitiş noktası

zin

mi

ne

an

dün

ha

da
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10. n

11.

12.

13.

Hız Kartları Örnekleri:

Ön yüz

Arka yüz

Largo

Yavaş

Allegro

Çabuk

Andante

Yavaşça

Moderato

Orta

Presto

Çok çabuk

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bilgi Kontrol Listesi

Maddeler

Toplam Puan

Kaynakça: Müzik ansiklopedik sözlük

AÇIKLAMA: 

;
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 6 

ETKİNLİK ADI : Doğru Nefes, Doğru Ses

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Ses Eğitimi-I

SÜRE : 2 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Öğretmen denetiminde ses ve nefes çalışmaları yapar.

KONULAR : Ses ve nefes egzersizleri

   Piyano eşliğinde yaşa uygun ses ve diyafram geliştirici çalışmalar 
ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, piano.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, soru- cevap, gösterip-yaptırma, uygulama, taklit. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğretmen, öğrencilere neden ses ve nefes egzersizleri yapmamız gerektiğini aşağıdaki, sporcu örneğini 
vererek anlatır.

“Sporcular uzun koşmak, yüzmek, atlamak, ağırlık kaldırmak gibi hareketleri yapabilmek için sürekli egzer-
siz yapar ve kaslarını güçlendirir. Bizler de konuşurken ya da şarkı söylerken, sesimizi daha iyi kullanabilmek 
için diyafram kasımızı güçlendirmeliyiz. Sporcuların beden kaslarını güçlendirmek için egzersiz yaptıkları gibi, 
biz de diyafram kasımızı güçlendirici egzersizler yapabilir, böylece kondisyonumuzu da artırabiliriz.” 

2. Ardından öğretmen ayakta durarak esneme ve gerilme hareketleri yapar (elma toplama hareketi, kolla-
rını iki yana serbest bırakarak sallama hareketi, baş-boyun hareketleri vb.) ve öğrencilerden de aynı hareket-
leri yapmasını ister. 

3. Daha sonra hem öğretmenin hem de öğrencilerin dâhil olduğu bir çember oluşturulur. Çemberde her-
kes birbirinin sırtına bakacak şekilde sıralanır ve herkesin bir önündeki kişinin boynuna ve omuzlarına yumu-
şak şekilde masaj yapacağı bilgisi verilerek öğrencilerin bunu uygulaması sağlanır.

4. Bu egzersizle yeteri kadar esneme ve rahatlama sağlandığında öğrencilerin ayakta durması sağlanarak  
aşağıdaki örneklerdeki gibi farklı diyafram egzersizlerine geçilir. Egzersizler yapılırken öğretmen, tüm öğrenci-
lerin diyafram nefesini ve egzersizlerini doğru uygulayıp uygulamadıklarını sık sık kontrol eder. Gerekli yönlen-
dirmeler yapılarak süreç devam ettirilir. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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 Örnek Egzersizler: 

 1: Yılan Tıslaması 

 Bu egzersizde öğretmen elini bir orkestra şefi gibi kullanmalıdır. Öğrencilere elin yükselmesi 
hâlinde tıslama sesinin şiddetini arttırmaları, alçalması halinde de tıslama sesinin şiddetini azaltmaları 
söylenir. Egzersiz; öğrencilerin, tıslama sesini tek nefeste uzun süreye yaymalarını sağlayana kadar tek-
rarlanır.  

 2: Kesik kesik Yılan Tıslaması

 Öğretmen, bir eliyle  komut vererek staccato(kesik kesik) sürelerini arttırıp azaltmalı, diğer eliy-
le de ses şiddetini azaltıp artırarak çalışmanın yine tek nefeslik periyotlarda yeteri kadar uygulanmasını 
sağlamalıdır.

 3: Diyafram Patlatma 

 Tahtaya pıh-çıh-tıh-kıh heceleri yazılır. Heceler, ilk harfleri ağız kapalı konumdayken diyaframın 
basıncıyla dudaklar patlatılarak, sanki öksürüyormuş gibi vurgulanarak söylenmeli ve her hecede tekrar 
tekrar diyafram nefesi alınmalıdır. Hecelerin söylenme hızı öğretmen kontrolünde giderek artırılmalı ve 
azaltılmalıdır. 

5. Bu çalışmalardan sonra öğretmen, piyano ile aşağıda verilen örneklerdeki gibi çeşitlemeler türe-
terek ses egzersizleri yaptırır. Verilen örnekteki sesler, her tekrarda yarımşar ses yükseltilerek öğrenci-
lerin ses genişliği çerçevesinde uygulanır. Egzersizler esnasında, öğrenciler sürekli denetimde tutulmalı; 
doğru nefes alıp almadıkları, duruşları, ağız hareketleri kontrol edilmelidir. 

 Örnek Egzersizler: 

Vocals œ œ œ œ œ œ œ œ

Score

yah hah hah hah hah hah hah hah ha-
mam mam mam mam mam mam mam mam mam
si mi ne vi mo--------------------------n dü

1.

Voice œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

6

œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

Score

diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo

diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo

Voice œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

6

œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

Score

diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo

diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo diye diya diye diyo

2.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Rahatlama ve esneme hareketlerini yaparak gösteriniz.

2. Diyafram egzersizlerini yaparak gösteriniz.

3. Davranış gözlem formu

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Öğretmen denetiminde ses ve 
nefes çalışmaları yapar.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.



37

2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 7 

ETKİNLİK ADI : Sesim Nasıl Oluşuyor?

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Ses Eğitimi-I

SÜRE : 2 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Temel ses özelliklerini kavrar.

KONULAR : İnsan sesinin oluşumu ve özellikleri

ARAÇ-GEREÇLER  : Etkileşimli tahta, balon. 

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, beyin fırtınası, soru- cevap, gösterip-yaptırma, uygu-
lama, taklit. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğretmen, sınıfa girerken yanında getirdiği 
kendisi ve öğrenci sayısı kadar balonu masasına ko-
yar ve aşağıdaki soruları sormaya başlar. 

• Nasıl nefes alıyoruz?

• İnsan sesi nasıl oluşur?

• Çalgılar sesi nasıl üretir?

2. Sorular konuyla ilişkili olacak şekilde çoğaltı-
labilir. 

3. Verilen cevaplar dinlenir ve bu fikir alışverişi  
içinde, öğrencilerin keşfetme yöntemi ile bazı bilgile-
re ulaşmaları sağlanır. 

4. Öğretmen, tahtaya ders esnasında çizeceği ya 
da etkileşimli tahta aracılığıyla yansıtacağı, diyafram, 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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ciğerler, nefes borusu, ses telleri, gırtlak, ağız boşluğu ve sinüs boşluklarını gösteren görselleri kullanarak öğ-
rencilerin fikirlerini somutlaştırmalarına yardımcı olur (Görsel 1).

5. Diyafram nefesinin nasıl alındığını öğretmen, örnek olarak kendisi gösterir; elini karın ve bel bölgesine
koyarak vücut hareketlerinin öğrenciler tarafından gözlenmesini, öğrencilerin de diyafram nefesi almalarını 
sağlar.

6. Öğrencilere bir soru daha sorulur:

Neden diyafram nefesi kullanıyoruz?

7. Öğrencilerin aşağıdaki cevaplara ulaşmaları sağlanır.

Bu nefes türüyle daha yüksek hacimli havayı ciğerlerimize doldurabiliriz.

Bu nefes türüyle sesleri daha kontrollü çıkartabiliriz.

Bu nefes türüyle nefesimizi daha uzun süre kullanabilir, böylece daha rahat bir şekilde şarkı söyleyebilir ve 
konuşabiliriz. (Cevaplar konuyla ilişkili olarak çoğaltılabilir.).

8. Öğretmen, tahtadaki çizimi
göstererek “Sıra aldığımız havayı 
sese dönüştürmekte.” der ve konuyu 
anlatmaya başlar.

Diyafram kasımız sayesinde ci-
ğerlerimize doldurduğumuz havayı 
tekrar onun yardımıyla iterek çıkarır-
ken; hava, nefes borumuz ve gırtlağı-
mızdan geçer. Gırtlağımızda yer alan, 
ses telleri dediğimiz birbirine paralel 
iki ince kas dokusuna çarpar. Çarp-
manın etkisiyle bu kaslar yani ses 
tellerimiz titreşir. Bu titreşim küçük 
dil, ağız, dil, diş, dudak vb. organla-
rımız sayesinde şekillenen bir sese 
dönüşür (Görsel 2).

9. Öğretmen, çizim üzerinde göstererek aşağıdaki açıklamayı yapar:

Bir çalgı, ses oluşturup o sesi büyütebilmesi için gövdesinde hava boşluğuna (rezonans boşluğu) ihtiyaç 
duyar. İnsanlar da seslerini büyütebilmek ya da farklı tınılar elde edebilmek için burun, alın ve kafatasımızın 
içindeki (sinüs boşlukları) boşluklara ihtiyaç duyar.

10. Öğretmen, açıklama yaptıktan sonra, yanında getirdiği balonlardan birini alıp şişirir. Balonun hava çı-
kan ağzını iki eliyle çekerek, gererek ya da gevşeterek balondan farklı sesler çıkmasını sağlar ve şu açıklamayı 
yapar:

“Balonu hava dolu ciğerlerimiz olarak düşünelim, elimizle tuttuğumuz yeri de ses tellerimiz. Balonun ağ-
zını gerdiğimizde daha ince sesler, gevşettiğimizde daha kalın sesler çıkmakta. Ses tellerimiz de bu şekilde 
çalışır: Gevşediğinde daha kalın sesler, gerildiğinde daha ince sesler üretir.”
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11. Öğrencilere balonlar dağıtılır ve onların da aynı uygulamayı yapmaları ve sonucu gözlemlemeleri istenir.

12. Ardından şu açıklama yapılır:

“İnsan seslerinin de balondan çıkan farklı sesler gibi tını özellikleri vardır. Bu sesler tını yani renk ve frekans 
başka bir deyişle incelik-kalınlık farklarına göre gruplandırılır. Böylece dört ana ses grubu oluşur.”

1. Bas: kalın erkek sesi

2. Tenor: ince erkek sesi

3. Alto: kalın kadın sesi

4. Soprano: ince kadın sesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Açık Uçlu Sorular:

• İnsan sesi nasıl oluşur? Nefes aldığımız andan itibaren gerçekleşen aşamaları sırasıyla anlatınız.

• Diyafram nefesini neden kullanmalıyız?

• İnsanlarda ses hacmini güçlendiren nedir?

• İnsan sesleri, özelliklerine göre kaç ana gruba ayrılır, açıklayarak anlatınız?

2. Bilgi Kontrol Listesi

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Sesin oluşumunu açıklar.

2. İnsan sesinin oluşumunu açıklar.

3. Diyafram nefesi sürecini açıklar.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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3. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 8

ETKİNLİK ADI : Doğaçlıyorum

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Müziksel Yaratıcılık-II

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Çalgıyla/sesle/bedenle doğaçlama yapar.

KONULAR : Doğaçlama

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta veya yazı tahtası, eser dinletimi için gerekli ekipman (bilgisayar, 
akıllı telefon, CD çalar vb.), piano.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Dalcroze Eurhythmics, Kodaly, beden perküsyonu, taklit, uygu-
lama, aktif öğrenme teknikleri ve akışın gerektirdiği ek yöntemler. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Eser seçimi öğretmen kararına bağlı olmakla birlikte öneri olarak Edward Grieg’in In The Hall 

of The Mountain King adlı 4/4 ölçü sisteminde bestelenmiş eseri, sınıfta dinletime hazır hâle getirilmelidir.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Tüm öğrenciler sınıfta rahat hareket edecekleri bir alana alınır ve öğrencilerden sadece öğretmeni
taklit ederek etkinliğe katılmaları istenir.

2. Edward Grieg’in In The Hall of The Mountain King adlı 4/4 ölçü sisteminde bestelenmiş eseri dinletilir.
Müzikle birlikte öğretmen sadece dörtlük vuruşlara alkışla eşlik ederken sesiyle de her bir dörtlükte Ta hecesini 
verir ve öğrencilerden de kendisiyle birlikte aynı şekilde eşlik etmelerini ister.

Ta Ta Ta Ta

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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3. Tüm öğrenciler bu hareketi hatasız yaptığında, öğretmen eserin kendi belirlediği bir bölümünden ya 
da başından itibaren, bu defa iki sekizlik nota şeklinde sırayla dizlerine vurur ve bir dörtlük nota şeklinde de 
alkış yapar. Aynı anda sesiyle de her bir sekizlik notada Ti hecesini, her bir dörtlük notada Ta hecesini verir ve 
öğrencilerden de kendisiyle birlikte aynı şekilde eşlik etmelerini ister.

4. Öğrenciler bu eşliğe de alıştıklarında öğretmen bu defa 6 adet sekizlik şeklinde dizlerine vurur. Bir dört-
lük şeklinde de yerinde zıplarken, sesiyle de her bir sekizlikte Ti hecesini, her bir dörtlükte de Ta hecesini verir 
ve öğrencilerden de kendisiyle birlikte aynı şekilde eşlik etmelerini ister.

5. Öğretmen, bu şekilde çeşitlemelerle öğrencilere kendi bedenleri ile nasıl müzik yapabileceklerinin bir-
kaç yolunu gösterir. Gerek duyulduğu kadar çeşitleme ya da tekrar yapılabilir.

6. Eser tekrar dinletilerek bu defa, gönüllü öğrencilerin kendi ritmsel eşlikleri ile parçaya eşlik etmeleri 
sağlanır.

7. Yine gönüllü öğrencilerden ikisi seçilir ve diğer öğrencilerin 4/4 ölçü sisteminde ostinato tabanlı bir 
tartım eşliği yapmaları ve seçilen iki öğrencinin de dönüşümlü olarak beden perküsyon yöntemi ile doğaçlama 
yapmaları sağlanır. Gerektiği kadar tekrar ve gerekli yönlendirme yapılarak süreç devam ettirilir.

Titi

Titi

Ta

Titi

Titi

Titi

Ta

Ta
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 Örnek Ostinato Tartımlar:

1. 

2.

3.

4.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 1.   Davranış Gözlem Formu

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Sesle doğaçlama yapar.

2. Bedenle doğaçlama yapar.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Çalgı Yapım

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Müziksel Yaratıcılık-I

SÜRE : 2 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Çevresindeki farklı malzemelerden özgün tını ve frekansta

 sesler elde eder.

KONULAR : Farklı malzemelerle çalgı yapımı

 Tahta, karton vb. malzemelerle marakas vb. yapımı.

ARAÇ-GEREÇLER  : Makas, cetvel, 8 adet pipet, bant, tükenmez kalem.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmen tüm malzemeleri hazırlamaları için öğrencilerine daha önceki dersten bildi-
rim yapmalıdır, aynı şekilde kendisi de tüm malzemeleri etkinlik için hazır hâle getirmelidir.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğrencilere çalgıların sesi nasıl ürettiği sorulur?

2. Alınan yanıtlardan sonra çalgı, ses ve tını bilgisi öğrencilere kısaca açıklanır. Bu aşamada getirilen mal-
zemelerle ne yapılacağının söylenmemesi öğrencilerde merak uyandıracaktır. 

3. Yapılacak çalgının ses aralıklarını ayarlayabilmek için 8 adet pipet aşağıda verilen ölçülere uygun şekilde,
cetvelle ölçülüp tükenmez kalemle işaretlenmeli ve mutlaka işaretlenen yerlerden doğru bir şekilde makas 
yardımıyla kesilmelidir.

Birinci pipet : 17,5 cm

İkinci pipet : 15 cm

Üçüncü pipet : 13,5 cm

Dördüncü pipet : 12,5 cm

Beşinci pipet : 11 cm

Altıncı pipet : 9,5 cm

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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 Yedinci pipet : 8 cm

 Sekizinci pipet : 7,5 cm

4. Pipetler büyükten küçüğe sıralanır ve bant yardımıyla bir araya getirilip sabitlenir.

5. İşte pan flüt hazır. Aynı yöntemle sadece bu oranlar dâhilinde pipet sayısı çoğaltılarak daha fazla ses 
içeren pan flütler yapmak mümkündür.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Farklı malzemeler kullanarak bir çalgı tasarlayınız.

2. Yaptığınız çalgı, ses ve tını özellikleri bakımından hangi çalgılara benzemektedir?

3. Davranış gözlem formu

Maddeler

tını ve frekansta sesler elde eder.

2. Çevresindeki farklı malzemelerden bir 

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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4. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Kaç Anahtarın Var ve Ne işe Yararlar?

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 2 (ÖYGP 2)

MODÜL : Temel Müzik Bilgisi-II

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Müzikle ilgili temel ögeleri tanır.

KONULAR : Anahtarlar

Anahtar Çeşitleri

ARAÇ-GEREÇLER : Sınıf zeminine dizek çizmede kullanılabilecek tebeşir, kalem, renkli koli bantı vb. bir 
malzeme, etkileşimli tahta, piano.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, eğitsel oyun(anahtar 
ol), rol yapma

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmen, etkinlikten önce sınıf zemininde uygun olan yere bir dizek çizmelidir. Bu di-
zeğin başında herhangi bir anahtar yer almamalıdır. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Sınıf zeminin uygun bir yerine, üzerinde öğrencilerin anahtar ve nota rolünde rahatça hareket edebile-
cekleri boyutta bir dizek çizilir/yapılır, dizeğin altına ve üstüne ikişer ek çizgi eklenir. Dizeğin başında anahtar 
yoktur. 

2. Müzikte anahtarın ne olduğu sorularak öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyeleri ölçülür ve gereken bilgi 
zemini de hatırlatmalarla oluşturulur. 

3. Öğrencilerden birine sol anahtarı rolü verilir ve dizekte yerini alması istenir. Sol anahtarı rolündeki 
öğrenci dizeğin başında yerini aldıktan sonra gerekli hatırlatıcı bilgiler verilir. Diğer öğrencilere “Sen bu dizekte 
sol notası ol ve yerini al”, “Şimdi re notası ol ve yerini al”, “Şimdi si notası ol ve yerini al” gibi yönergeler verilir 
ve öğrencilerin rolünü aldıkları notaya uygun olarak dizeğin üstünde, doğru hareket etmeleri sağlanır.

4. Ardından, öğretmen dizek üzerinde hareket eder ve “Şimdi hangi notayım?” sorusuyla birlikte tüm no-
taları rastgele sorarak pekiştirme yapar.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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5. Aynı oyunu bu defa başka bir öğrenciye fa anahtarı rolü vererek devam ettirir ve konuyu pekiştirir. 

6. Son olarak aynı oyunu bu defa başka bir öğrenciye do anahtarı rolü vererek devam ettirir ve konuyu 
pekiştirir. 

7. Tüm anahtarların dizeğin başına geldiklerinde notaları nasıl isimlendirdiği iyice anlaşıldıktan sonra, mü-
zikte neden farklı anahtarlara ihtiyaç duyulduğu konusunda bir tartışma ortamı yaratılır. Öğrencilerin fikirleri 
dinlenirken onların keşfetmelerini de sağlayacak ip uçları verilmeli ya da yönlendirmeler yapılmalıdır. 

8. Müzikte neden farklı anahtarlar kullanıldığı, bu anahtarların hangi sesleri göstermek üzere kullanıldığı 
konuları örneklerle açıklanır. 

 Örnek Açıklama: 

 Özellikle soprano sesleri göstermede sol anahtarının, bas sesleri göstermede fa anahtarının kullanıl-
masının sağladığı yazma ve okuma kolaylığı dizek üzerinde gösterilerek ve okutularak öğrencilere iyice açıklan-
malıdır. 

 Burada örnek olarak, müzikte sadece fa anahtarı kullanılsaydı sol anahtarında kolayca gösterilebilen 
ince sesleri, fa anahtarında gösterebilmek için ne kadar çok sayıda ek çizgiye ihtiyaç duyulacağı dizek üzerinde 
mutlaka açıklanmalıdır. 

 

 

 Örnek:

Yine aynı şekilde müzikte sadece sol anahtarı kullanılsaydı fa anahtarında kolayca gösterilebilen kalın ses-
leri, sol anahtarında gösterebilmek için ne kadar çok sayıda ek çizgiye ihtiyaç duyulacağı dizek üzerinde mut-
laka açıklanmalıdır. 

 Örnek:
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9. Çeşitli anahtarlarda yazma ve okuma çalışmaları topluca yapılarak etkinlik sonlandırılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. Bilgi Kontrol Listesi

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. sol anahtarını tanır.

2. do anahtarını tanır.

3. fa anahtarını tanır. 

4. Dizeği tanır. 

Toplam Puan
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK  

ETKİNLİK ADI : Seslerin Oyunu

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 2 (ÖYGP 2)

MODÜL : Temel Müzik Bilgisi-II

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Müzikle ilgili temel sembolleri tanır.

KONULAR : Ses değiştirici işaretler

Çift diyez, çift bemol

ARAÇ-GEREÇLER: Diyez, bemol, çift diyez, çift bemol ve naturel işaretlerinin ve isimlerinin yazılmış ol-
duğu renkli kartonlar, etkileşimli tahta, piano.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER: Canlandırma, soru-cevap, anlatım, uygulama, eğitsel oyun, aktif 
öğrenme (kart gösterme)

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmen, etkinlik öncesinden diyez, bemol, çift diyez, çift bemol ve naturel işaretleri-
nin ve isimlerinin yazılmış olduğu renkli kartonlar hazırlamalıdır. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Daha önceden diyez, bemol, çift diyez, çift bemol ve naturel işaretlerinin ve isimlerinin yazılmış oldu-
ğu renkli kartonlarla derse girilir.

2. Öğrenciler, sınıf içinde rahatça hareket edebilecekleri bir alana alınır.

3. Öğrencilerden birine do notası olduğu ve sabit durması gerektiği söylenerek öğrencinin eline naturel
kartonu verilir. 

4. Başka bir öğrenciye diyez kartonu, bir diğerine de bemol kartonu verilir.

5. Diyez kartonuna sahip öğrencinin do sesinden daha ince, bemol sesine sahip öğrencinin do sesinden
daha kalın olduğu hatırlatılır. Bu öğrenciler do rolünde olan öğrencinin sağ ve sol arka çaprazına yerleştirilir.

6. Öğrencilere do sesini yarım ses kalınlaştırmak için hangi öğrenciye; do sesini yarım ses inceltmek için
hangi öğrenciye görev düştüğü sorulur ve örneklerle durumun iyice anlaşılması sağlanır.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Öğrencilere önce do naturel duyurulur ve naturel olduğu belirtilir. Ardından do diyez, do bemol ve do 
naturel sesleri rastgele duyurularak, ses ne ise o sesin yerindeki öğrencinin elindeki kartonu havaya kaldır-
ması ve notayla birlikte değiştirici işaretin adını ya da natürel olduğunu söylemesi istenir. Bu işlem gerek 
duyulduğu kadar, başka sesler için de uygulanarak öğrenme pekiştirilir. 

8. Ardından öğrencilere diyezin notayı yarım ses incelttiği düşünüldüğünde çift diyezin ne işe yaradığı ve 
bemolün notayı yarım ses kalınlaştırdığı düşünüldüğünde çift bemolün ne işe yaradığı sorulur. 

9. Alınan cevaplardan sonra çift diyezin ve çift bemolün ne işe yaradığı öğretmen tarafından kısaca açıklanır.

10. Diyez, bemol kartonları öğrencilerden alınıp yerine çift diyez ve çift bemol kartonları verilir; yine do 
naturel sesini canlandıran öğrenci öne, çift diyez ve çift bemol sesleri de arka çaprazlara yerleştirilir.  

11. Öğrencilere önce do naturel duyurulur ve naturel olduğu belirtilir. Ardından do çift diyez, do çift 
bemol ve do naturel sesleri rastgele duyurularak ses ne ise o sesin yerindeki öğrencinin elindeki kartonu 
havaya kaldırması ve notayla birlikte değiştirici işaretin adını ya da natürel olduğunu söylemesi istenir. Bu 
işlem gerek duyulduğu kadar, başka sesler için de uygulanarak öğrenme pekiştirilir.

12. Tüm bunlardan sonra öğrencilerin ses değiştirici işaretleri kendi sözcükleri ile tanımlamaları istenir 
ve son olarak tanımlar, öğretmen tarafından kısa ve anlaşılır şekilde verilir.

Örnek Tanımlar:

  Diyez: 

  Önüne geldiği sesi yarım perde inceltir.

  Bemol:

  Önüne geldiği sesi yarım perde kalınlaştırır.

  Naturel: 

  Tüm değiştirici işaretleri iptal eder.

  Çift Diyez:

  Önüne geldiği sesi tam perde inceltir.

  Çift Bemol:

  Önüne geldiği sesi tam perde kalınlaştırır.

13. Son olarak öğrencilerin birbirlerine soru sormaları ve soruları cevaplamaları sağlanarak bilgiler pe-
kiştirilir. Öğretmen; öğrencinin bilgiyi, oyun aracılığı ile, doğru ve kalıcı inşa edebilmesi için etkinlik boyunca 
gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bilgi Kontrol Listesi

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Diyez sembolünü tanır.

2. Bemol sembolünü tanır.

3. Naturel sembolünü tanır.

4. Çift Diyez sembolünü tanır.

5. Çift Bemol sembolünü tanır.

Toplam Puan



56 MÜZİK

2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Bu Çalgı Hangi Aileden?

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 2 (ÖYGP 2)

MODÜL : Müzik Kültürü-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Çalgıları tanır.

Çalgıların özelliklerini açıklar.

 Çalgıları sınıflandırır.

KONULAR : Çalgı Türleri ve Özellikleri

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, sınıftaki tüm çalgılar, çalgıların ve ürettikleri seslerin daha geniş 
bir çerçevede tanıtılabilmesi için uygun görsel ve işitsel örnekler, öğrencinin çalgıyı ve çalgının ait olduğu 
sınıfı tahmin etmesine dayalı hem görsel hem de işitsel oyun karakterinde testler.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, soru-cevap, deneme-yanılma, keşfederek öğrenme, 
beyin fırtınası, münazara, uygulama.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmen, etkinlik öncesinde çalgıların ve çalgıların ürettikleri seslerin daha geniş bir 
çerçevede tanıtılabilmesi için uygun görsel ve işitsel örnekleri içeren materyaller ve ayrıca öğrencinin, 
çalgıyı ve çalgının ait olduğu sınıfı tahmin etmesine dayalı hem görsel hem de işitsel oyun karakterinde 
testler hazırlamalıdır. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğretmen, “Hangi çalgıları tanıyorsunuz? Çalgıları nasıl sınıflandırabiliriz?” sorularını sorarak dersi başlatır.

2. Sorulara verilen cevaplar doğrultusunda gerekli ek sorular da sorularak hem öğrencilerin hazır bulu-
nuşluğu ölçülür hem de çalgı sınıflandırmalarının nasıl yapıldığına dair, öğrencilerde temel fikirler oluşturulur. 

3. Çalgıların kullanıldıkları müzik türüne göre, ait oldukları kültürel topluluklara göre, ait oldukları coğraf-
yaya göre, ses üretme biçimlerine göre vb. birçok sınıflandırmayla karşılaşılabileceğinden bahsedilir. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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 Örnek Açıklamalar: 

 Çalgıların kültürden kültüre değişiklik gösteren birçok sınıflandırması vardır. Örneğin Batı toplumların-
daki geleneksel sınıflandırmaya göre çalgılar: telli, ağaç üfleme, bakır üfleme ve vurma çalgılar olarak sınıflan-
dırılırken Çin müziğinde çalgının yapıldığı malzemeye dayalı olarak oluşturulmuş sekiz sınıf vardır: metal, taş, 
toprak, ipek, ağaç, su kabağı, deri, bambu (Kaemmer, 1993).

 Örnek/Olası Sınıflandırmalar/Tanımlar:

 Kullanıldıkları Müzik Türüne Göre Çalgı Sınıflandırmaları

 • Halk müziği çalgıları

 • Sanat müziği çalgıları

 • Dinsel müzik çalgıları

 • Bando müziği/askerî müzik çalgıları…

 Ait Oldukları Kültürel Topluluklara Göre Çalgı Sınıflandırmaları

 • Türk müziği çalgıları

 • Hint müziği çalgıları

 • Kelt müziği çalgıları…

 Ait Oldukları Coğrafyaya Göre Çalgı Sınıflandırmaları

 • Kafkas müziği çalgıları

 • Arap müziği çalgıları

 • Batı müziği çalgıları…

 Ses üretme Biçimine Göre Çalgı Sınıflandırmaları

 • Telli çalgılar

 • Vurma çalgılar

 • Üfleme çalgılar…

4. Bu sınıflandırmalara öğrencilerin örnekler vermeleri sağlanarak gerekli yönlendirmelerle bir tartışma 
ortamı yaratılır.

5. Ardından, günümüzde müzik bilim kapsamında, eleştirilen yönleri olsa da tüm dünyada büyük oranda 
kabul gören ve Batı müziği çalgılarını eksene almadan ya da hiç bir çalgıyı dışarıda bırakmadan, tüm toplum-
lara ait geleneksel tüm çalgıları ve aynı zamanda teknoloji ürünü yeni nesil çalgıları da kapsayan bir sınıflan-
dırmanın, Hornbostel-Sachs çalgı sınıflandırması olduğu belirtilerek, bu sınıflandırma sisteminde, ses üretme 
biçimlerine göre çalgıların, Tel tınlar(chordophones), Yel Tınlar(aerophones), Gön Tınlar(membranophones), 
Öz tınlar(idiophones) ve Elektro Tınlar(electrophones) diye 5 üst sınıftan oluştuğu ve bu sınıfların kapsadığı 
çalgıların neler olduğu anlatılır.
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Örnek Açıklamalar: 

Tel Tınlar(Chordophones) Çalgılar

 r

çalgılardan oluşan bu sınıfa

Yel Tınlar (Aerophones) Çalgılar

 

 çalgılardan oluşan bu sınıfa
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 Gön Tınlar (membranophones) 

 Gerilmiş bir deri ya da benzeri bir malzemenin titreşmesi ile ses üreten tüm çalgıların oluşturduğu 
sınıftır. Davul (Görsel 3), timpani, darbuka, def, djembe, bongo, erbane, kudüm gibi. Bunların bir kısmı bizim 
vurma çalgılar olarak adlandırdığımız çalgılardır. Ancak tüm vurma çalgılar gön tınlar değidir. Aradaki fark gön 
tınlar çalgıların sadece gerilmiş bir deri ya da benzeri malzemeden oluşan bölümünün titreşmesi ile ses üret-
mesidir.

 Öz Tınlar (idiophones) 

 Kendi titreşimi ile ses üreten çalgılardır. Ksilofon (Görsel 4), metalofon, kalimba, marimba, ağız kopu-
zu, claves, çelik üçgen vb.
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Elektro Tınlar (electrophones)

 Elektronik teknolojinin gelişmesi ile elektronik yollarla ses üreten çalgılar ortaya çıkmış ve bu 
çalgılar, sınıflamaya sonradan eklenmiştir (Kaemmer, 1993). Theremin (Görsel 5), elektronik org/piano, 
hammond (hammond organ), sintisayzır (synthesizer) vb. çalgılar bu sınıfa örnek olarak verilebilir.

6. Anlatılanlar üzerine tartışılabilmesi için ortam yaratılır, bu bağlamda özellikle piano, kilise orgu (pipe
organ), akordeon, theremin, metalofon, ağız kopuzu çalgılarının hangi sınıflandırmada yer aldığı ve bunun 
nedeni mutlaka tartışmaya açılmalı ve öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmaları sağlanmalıdır.

7. Ardından sınıfta bulunan çalgıların öğrenciler tarafından test edilerek müzik bilim çevresince sık kulla-
nılan Hornbostel-Sachs sınıflandırmasında hangi sınıfta yer aldığının keşfedilmesi ve iyice kavranması sağlanır.

8. Çalgıların ve çalgıların ürettikleri seslerin daha geniş bir çerçevede tanıtılabilmesi için uygun görsel ör-
nekler izletilir, işitsel örnekler duyurulur ve tartışmalar bu örnekler üzerinden de devam ettirilir. 

9. Hem görsel hem de işitsel oyun karakterinde testlerle öğrencinin çalgıyı ve çalgının ait olduğu sınıfı
tahmin etmesine yönelik tekrarlar yapılarak öğrenmenin kalıcı hâle getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu uygu-
lamalarla konunun her öğrenci özelinde ne kadar anlaşıldığı da değerlendirilerek gerekli pekiştirmeler yapılır.
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Görsel Oyun-Test Örnekleri:

1. Görseldeki gön/yel/öz/tel/elektro tınlar çalgıları işaretleyiniz?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bilgi Kontrol Listesi

Kaynakça: Kaemmer, J. E. (1993). İnsan Yaşamında Müzik: Müzik Üzerine Antropolojik Perspektifler. 
Çev. Y. Özer (Yayınlanmamış çeviri). Texas: University of Texas Press.
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1. Çalgıları tanır.

2. Çalgıların özelliklerini söyler.

3. Çalgıları sınıflandırır.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve “hayır” 
ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Hangi Tür Müzik?

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 3 (ÖYGP 3)

MODÜL : Müzik Teorisi-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Temel müzik türlerini bilir.

KONULAR : Müzik türleri 

   THM, TSM, popüler müzik vb.

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, müzik türlerinin özelliklerinin kavranabilmesinde etkili olabilecek, 
uygun, görsel ve işitsel örnekler, öğrencinin müziğin türünü tahmin etmesine dayalı hem görsel hem de 
işitsel oyun karakterinde testler.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, araştırma yoluyla öğretim, soru-cevap, deneme-yanıl-
ma, keşfederek öğrenme, münazara, uygulama, dinleti. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğrencilerden, etkinlik uygulamasının bir hafta öncesinden, müzik türleri ve genel özel-
likleriyle ilgili, mümkünse kaynak vererek, araştırma yapmaları istenir. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Müzik türü ne demektir? Ülkemizde var olan müzik türleri nelerdir? Bu türlerin temel özellikleri ne-
lerdir? Gibi sorular sorularak derse başlanır. Sorulara alınan cevaplar doğrultusunda hem öğrencilerin hazır 
bulunuşluğu ölçülür hem de zemin olarak fikir oluşturulmaya çalışılır. 

2. Tüm bu fikir alışverişlerinden sonra öğretmen, müzikte tür olgusunu kısaca açıklar:

Örnek Açıklamalar:

Müziğin ezgi, ritm, tını, dizi, metin, biçim, işlev/amaç, kullanım, icra vb. bileşenlerine ve özelliklerine göre 
yapılan gruplandırmalar türleri oluşturur. 

Gruplandırmayı yaparken temel alınan özellik/özelliklere göre çok çeşitli grup dolayısıyla da türler doğar. 
Örneğin referans alınan özellik müziğin sözlü ya da sözsüz olması ise ortaya çıkan türler vokal/sözlü müzik ve 
çalgısal/enstrümantal müziktir. Referans alınan özellik müziğin ait olduğu ulus ise, ortaya Türk müziği, Rus 
müziği vb. türler çıkar. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Müzikte kullanılan seslerin birbirleriyle ilişkisine dair göstergeler olan ses dizgeleri de tür oluşumunda 
temel özelliklerden biridir. Bu şekilde oluşmuş türlerden biri olan makamsal müzik türü içinde geleneksel Türk 
müziği, geleneksel Hint müziği vb.; örneğin tonal müzik türü içinde de Batı sanat müziği yer alır. 

Eğer temel alınan özellik, müziğin işlevi ya da kullanımına ilişkinse bu durumda da dinsel müzik, askerî-
müzik, eğlence müziği, dans müziği vb. türler doğar.

Ülkemizde sözü edilen müziksel bileşenler ve özelliklere göre yapılan farklı referanslarda gruplamalara 
bağlı olarak karşımıza birçok tür çıkabilir. 

Ülkemizdeki müzik türleri de farklı referanslarda gruplandırmalara bağlı olarak farklılık ve çeşitlilik arz 
etse de genel hatlarıyla bu türleri ve alt türlerini, geleneksellik ve modernlik bağlamında şöyle sıralamak 
mümkündür (Akdoğu, 2003): 

Müziğin ezgi, ritm, tını, dizi, metin, biçim, işlev/amaç, kullanım, icra vb. bileşenlerine ve özelliklerine göre 
yapılan gruplandırmaların türleri oluşturduğu belirtilmişti. Bu türler içinde, usul, makam, tavır, biçim gibi bi-
leşenleri ile farklılık gösteren alt türler de mevcuttur. Bu alt türler hem farklılık arz eder hem de ait oldukları 
üst türün özelliklerini taşır. 

1. Geleneksel Türk Müziği                                                      

Halk Müziği

Makamsal bir müzik türüdür. On yedili perde dizgesi kullanan bu türün başlıca çalgıları bağlama, üç telli, 
kabak kemane, sipsi, kaval, davul, zurna vb.dir. Ağız, tavır ve düzen bu türün önem taşıyan icrasal özellikleri-
dir. Türkü, müstezad, zeybek, bozlak, barak, güvende vb. alt türleri vardır.

Sanat Müziği

Makamsal bir müzik türüdür. On yedili perde dizgesi kullanan bu türün başlıca çalgıları klasik kemençe, 
kanun, ud, tambur, ney, def vb.dir. Şarkı, gazel, taksim, peşrev, fasıl vb. alt türleri vardır.

1. Geleneksel Türk Müziği                                                         2. Çağdaş Türk Müziği

• Halk Müziği                                                                     • Çağdaş Çok Sesli Müzik

• Sanat Müziği           • Çağdaş Askerî Müzik/Bando                            

• Cami Müziği                • Eğitim Müziği                           

• Tasavvuf Müziği    • Kitle Müziği 

	 Tasavvufi	Halk	Müziği	 	 	 	 	

	 Tasavvufi	Sanat	Müziği

• Askerî Müzik

Türk Müziği Türleri
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Cami Müziği

Tasavvuf Müziği 

Tasavvufi Halk Müziği

Tasavvufi Sanat Müziği

Askerî Müzik

Mehter

2. Çağdaş Türk Müziği

             

Çağdaş Çok Sesli Müzik

 

Çağdaş Askerî Müzik/Bando

Eğitim Müziği
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Kitle Müziği     

Büyük kitlelere ulaşmak amacıyla yapılan her tür müziği kapsayan bu türün özellikleri, metni, ezgisel 
yapısı, kullandığı çalgılar, icrasal özellikleri, biçimsel özellikleri vb. hedef kitlenin beğenisine göre oluşturulur/
üretilir. Genelleme yapılamayacak kadar alt türe ve çeşitliliğe sahiptir.

3. Öğrencilerin aktif olduğu bir soru-cevap konuşmasıyla ülkemizdeki belli başlı müzik türleri, daha önce
akıllı tahtada oluşturulmuş ve kullanılacak interaktif bir kavram haritası şeklinde ya da doğrudan ders esna-
sında kavram haritası şeklinde tahtaya listelenir. 

4. Bu başlıkların her biri için öğrencilerin sıralayacağı başlıca içerik/özellikler başlıkların altına yine öğren-
ciler tarafından yerleştirilir.

5. Ardından öğrencilere tüm bu türlere ait örnekler dinletilir ve her örnekten sonra türün özelliklerinin ve
bağlamının öğrenciler tarafından tartışılarak değerlendirilmesi sağlanır. Gerekirse örnekler tekrar dinletilir. 

6. Tüm konuşulanlar dâhilinde işitsel ve görsel testler uygulanarak konu pekiştirilir.

7. Tekrar, karışık türlerden örnekler dinletilerek bunların hangi türe ait oldukları tartışma ortamında de-
ğerlendirilir. 

8. Son olarak müzik türüne dair küçük ipuçları verilerek en az on sorudan oluşan bir test yapılır. Verilen
ipucundan yararlanarak müzik türünü bulan ve bu müzik türünün birkaç özelliğini söyleyen öğrenci 1 puan 
alır ve 5 puana ilk varan kişi oyunun galibi olur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Bilgi Kontrol Listesi
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1. Temel müzik türlerinin neler olduğunu
söyler.
2. Dinlediği müziğin temel müzik türlerinden
hangisi olduğunu söyler.

3. Temel müzik türlerinin özelliklerini bilir.

Toplam Puan

Kaynakça: Akdoğu, Onur. (2003). Türk müziğinde türler ve biçimler. İzmir: Meta Basım.

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve “hayır” 
ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK  

ETKİNLİK ADI : Akor Topları

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 3 (ÖYGP 3)

MODÜL : Müzik Teorisi-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Majör ve minör akorları açıklar.

KONULAR : Akor Kurulumları ve Çevrimleri 

   temel, 6 ve 4/6 akorların kurulumu

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, avuç içine alınabilecek büyüklükte turuncu, mavi ve yeşil renkler-
den oluşan üç adet plastik top, pinpon topu büyüklüğünde turuncu ve mavi iki adet top, piano.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Sunuş yoluyla öğretim, anlatım, buluş yoluyla öğretim, dinleti, 
oyun ve hareket, aktif öğrenme teknikleri. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Bir oyun çemberi oluşturulur. 4/4’lük ritim temel alınarak sağ ve sol ayak üzerinde hareket edilir (yerin-
de sayma benzeri). 

2. Öğretmen “kalın do” olarak kodladığımız büyük turuncu topu eline alarak 4 vuruş süresince “do” sesi 
çıkarır.

3. Topu oyun çemberinde yanında olan öğrenciye verir ve öğrenci de 4 vuruş süresince “do” sesini devam 
ettirerek topu yanındaki arkadaşına verir. Bu şekilde oyun çemberi içinde 4 vuruş süresince çemberdeki her 
öğrenci tarafından sırayla seslendirilen kalıcı bir “kalın do” sesi elde edilir. 

4. Bu esnada öğretmen “mi” sesi olarak kodladığımız büyük mavi topu oyuna dâhil ederek “mi” sesini 
çıkarır. 

5. Öğretmen, topu oyun çemberinde yanında olan öğrenciye verir ve öğrenci de 4 vuruş süresince “mi” 
sesini devam ettirerek topu yanındaki arkadaşına verir. Bu şekilde, oyun çemberi içinde 4 vuruş süresince 
çemberdeki her öğrenci tarafından sırayla seslendirilen kalıcı “kalın do” sesinin yanında “mi” sesi de elde 
edilmiş olur. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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6. Bu esnada öğretmen, sol sesi olarak kodladığımız büyük, yeşil topu oyuna dâhil ederek sol sesini çıkarır.

7. Öğretmen, topu yine oyun çemberinde yanında olan öğrenciye verir ve öğrenci de 4 vuruş süresince sol 
sesini devam ettirerek topu yanındaki arkadaşına verir. Bu şekilde oyun çemberi içinde 4 vuruş süresince çem-
berdeki her öğrenci tarafından sırayla seslendirilen ve toplu olarak tınlayan “temel durumda do majör akoru” 
olarak adlandırdığımız kalıcı “kalın do” sesi, “mi” sesi ve de “sol” sesi elde edilmiş olur (Görsel 1). 

8. Öğretmen tarafından “kalın do” sesi olarak kodlanan büyük turuncu top oyundan çıkarılarak yerine 
“ince do” sesi olarak kodlanan küçük turuncu top oyuna dâhil edilir. Oyun aynı şekilde devam ettirilerek “1. 
çevrim do majör akoru”oyun çemberinde tınlatılmış olur (Görsel 2).

& 44 www

do majör

©

Kök Durumda Do Majör Akoru

Görsel 1.                                                                         

Kök Durumda Do Majör Akoru 

& 44 www

do majör

©

1. Çevrim Do Majör Akoru

Görsel 2.                                                                         

1. Çevrim Do Majör Akoru
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9. Daha sonra öğretmen “mi” sesi olarak kodlanan büyük mavi topu oyundan çıkarır ve yerine “ince mi” 
sesi olarak kodlanan küçük mavi topu oyuna dahil eder. Oyun yine aynı şekilde devam ettirilir ve böylece “2. 
çevrim do majör akoru” oyun çemberinde tınlatılmış olur (Görsel 3).  

10. Oyun gerektiği kadar devam ettirildikten sonra sonlandırılır. Öğrenciler yerlerine oturtularak etkile-
şimli tahta yardımı ile, do majör temel alınarak öğrenciler, akor kavramı, majör akorların kurulumu ve çevrim 
akorlar hakkında bilgilendirilir.

11. Çeşitli majör akorların temel, 1. çevrim ve 2. çevrim akorları tahta üzerinde gösterilir ve piyano ile ses-
lendirilir (Çeşitli majör akorlar örneklendirilir.). 

12. Bir sonraki derste toplar “kalın la, kalın do ve mi” olarak kodlanarak oyun minör akorlar için de kurgu-
lanır.

13. Aynı şekilde temel la minör, l. çevrim la minör (la minör 6) ve 2. çevrim la minör (la minör 4/6) tınlatı-
larak seslerin içselleştirilmesi sağlanır.

14. Oyun gerektiği kadar devam ettirildikten sonra sonlandırılır. Öğrenciler yerlerine oturtularak etkileşim-
li tahta yardımı ile, “la minör” temel alınarak öğrenciler minör akorların kurulumu ve çevrim akorlar hakkında 
bilgilendirilir.

& 44 www

do majör

©

2. Çevrim Do Majör Akoru

Görsel 3.                                                                         

Bilgi Notu: En az üç sesin aynı anda tınlamasıyla elde edilen ses kümesine akor 
adı verilir. Temel durumda majör akorlar, bir B3’lü aralık ile bir K3’lü aralığın üst 
üste eklenmesiyle oluşur. Aralıklar baz alındığında 1. çevrim akorlar, 6 akoru; 2. çevrim 
akorlar ise 4/6 akoru olarak adlandırılır.

2. Çevrim Do Majör Akoru 
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Bilgi Notu: Temel durumda minör akorlar bir K3’lü ve bir B3’lü aralığın üst üste 
eklenmesiyle oluşur.

15. Çeşitli minör akorların temel, 1. çevrim ve 2. çevrim akorları tahta üzerinde gösterilir ve piyano ile 
seslendirilir. Çeşitli minör akorlar örneklendirilir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. Açık Uçlu Sorular:

Akor nedir?

Temel durumda majör bir akor hangi aralıkların üst üste eklenmesiyle oluşur?

Temel durumda minör bir akor hangi aralıkların üst üste eklenmesiyle oluşur?

 2. Bilgi Kontrol Listesi 
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 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Majör akorları açıklar.

2. Minör akorları açıklar.

1. Majör akorlar kurar.

1. Minör akorlar kurar.

1. Majör akorları çevirir.

1. Minör akorları çevirir.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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3. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK  

ETKİNLİK ADI : Türkü Türkü Yap Boz

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 3 (ÖYGP 3)

MODÜL : Müzik Teorisi-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Temel müzik biçimlerini bilir.

KONULAR : Müzik Biçimleri

   Motif, cümle, dönem vb.

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, TRT repertuvarından alınması önerilen Mavi Yeleğin Oğlan, Süt 
İçtim, Al Mendili ve Sarı Mendil adlı Türk halk müziği örnekleri, piano.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Sunuş yoluyla öğretim, anlatım, buluş yoluyla öğretim, dinleti. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Do1-do2 aralığında re kararlı, 2/4’lük ölçü sisteminde (uyarlanmış), sekiz ölçüden oluşan bir bölmeli 

dört tane Türk halk ezgisi seçilir.

 

Örnek: 

  1. Mavi Yeleğin Oğlan

               2. Süt İçtim

              3. Al Mendili

              4. Sarı Mendil

2. İlgili eserler, notaları ve sözleriyle seslendirilerek öğrencilerin bunları öğrenmesi sağlanır.

3. Motif, cümle ve dönem kavramları tanımlanarak eserler üzerinde şematik olarak gösterilir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A
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En az iki ölçüden oluşan en küçük müzik fikrine motif denir. 

Genellikle iki motifin birbirini tamamlaması ile oluşan anlamlı müzik fikrine cümle adı verilir.

Aralarında bağlılık bulunan iki cümlenin birleşmesi ile oluşan büyük müzik fikirlerine dönem denir.

4. Seçilen ezgiler ölçülere bölünerek karıştırılır ve bir ölçü havuzu oluşturulur (Ölçüler numaralandırılarak 
ses dosyası da eklenebilir.).

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A
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5. Öğrecilerden, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda ilgili ölçülerle yeni motifler, yeni cümleler ve dönem-
ler oluşturmaları istenir.

Kesik kesik gösterilen bu ölçüler isteğe göre, renkli kartlara da yazılabilir. 

6. Öğrencilerin ürettikleri motif, cümle ve dönem örnekleri, öğrenciler tarafından piyano eşliğinde seslen-
dirilir.

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A
& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SÜT İÇTİM

©

m1 m2 m3 m4
a b

A

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

AL MENDİLİ

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42

Flute

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

MAVİ YELEĞİN OĞLAN

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

& 42 .. .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

SARI MENDİL

©

m1 m2 m3 m4

a b

A

Örnek  Cümle:

Örnek  Dönem:
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Açık Uçlu Sorular:

Motif nedir? Açıklayınız.

Bir dönemden oluşan bir müzik eserinde hangi ögeler bulunur?

2. Bilgi Kontrol Listesi

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Temel müzik biçimlerinin neler olduğunu
bilir.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve “hayır” 
ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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3. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Görsem-Duysam-Bilsem

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : 

MODÜL : Müzik Tarihi ve Kültürü-I

SÜRE : 4 der

KAZANIMLAR : Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkili olduğunu farkeder.

KONULAR : Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisi

ARAÇ-GEREÇLER : Sanat tarihi dönemlerine ait dünya çapında beğeni kazanmış resim, heykel ve mi-
mari eser örneklerinin renkli görselleri, örnek olarak seçilen görsellerin çağdaşı olan müzik eserleri, etki-
leşimli tahta.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER :

UYARI:

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLER: Tarih veya sanat tarihi öğret-
menlerinden dönemleri etkileyen, toplumsal, kültürel ve bilimsel gelişmeler hakkında bilgi alınması ve 
yine sanat tarihi veya görsel sanatlar öğretmenlerinden bu konularla ilgili eser örnekleri hakkında detaylı 
bilgi alınması yolu ile disiplinler arası çalışma önerilir.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğrencilere sanat dönemleri hakkında aşağıdaki açıklama temelinde ön bilgi verildikten sonra bu dö-
nemlere ait, dünya çapında beğeni kazanmış resim, heykel ve mimari örnekleri renkli görseller şeklinde öğren-
cilere dağıtılır veya etkileşimli tahtadan gösterilir. 

Müziksel dönemler birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bunun yanında sitil özellikleri açısından incelen-
diklerinde her bir dönemin, çağdaşı oldukları diğer sanat dallarıyla birbirlerine benzer yönleri de açıkça görül-
mektedir. 

Örneğin Barok Dönem sanat anlayışının en önemli sitil özelliklerinden biri olan abartılı süslemeler; resim, 
heykel ve mimariye olduğu gibi müziğe de yansımıştır. 

Resim sanatında ışıkla yapılan kontrast oyunları; müzik sanatında bir yapıt içinde motif ve cümle düzeyin-
de piano- forte gibi gürlük terimlerinde; mimarideki mekân kavramı müziğin alt yapısındaki armonik yapıda, 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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heykeldeki kabartmalar ve ince detaylar müzik eserlerinde küçük nota değerleri ile yapılan süsleme ve yorum-
lama teknikleri (mordan, trill, çarpma vs.) ile kendini gösterebilmektedir. 

2. Öğrencilerden bu eserleri ışık, mekân, süsleme, kompozisyon ve benzeri ögeler açısından derinlemesine
incelemeleri istenir. 

3. Öğrencilerin, eserleri incelediği süre içinde ilgili eserlerin çağdaşı olan müzik eserleri öğrencilere dinle-
tilir ve ilgili dönemin müzikal özellikleri hakkında bilgi verilir. 

4. Öğrencilerden müzik eserleri ve görsel eserler arasında benzerlik bulmaları ve gruptaki diğer arkadaşları
ile paylaşmaları-tartışmaları istenir. 

5. Öğrencilerden, istedikleri dönemlerle ilgili görselleri incelemeleri ve kendilerince bir motif üretmeleri is-
tenir.

6. Öğretmen tarafından dönemlerin özellikleri tekrar edilerek ve dönemler arası benzerlikler ortaya konu-
larak etkinlik sonlandırılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Açık Uçlu sorular

Etkinlikten elde ettiğiniz bilgiler ışığında sizce müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisi nasıldır?

2. Duyuşsal Kontrol Listesi

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 1, ve “hayır” ise 0 şeklinde 
puanlayarak değerlendirme yapınız.

Maddeler
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1. Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkili oldu-
ğunu fark eder.

2. Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisinin
hangi açılardan olabileceğini fark eder.

Toplam Puan
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3. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : 

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : 

MODÜL : Müzik Tarihi ve Kültürü-II

SÜRE : 4 der

KAZANIMLAR : Cumhuriy

 oluşturan ilkeleri bilir.

KONULAR : Müzik ve kültür ilişkisi 

 Bir kültür ögesi olarak müzik

ARAÇ-GEREÇLER :

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER :

UYARI:

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLER:
için sosyal bilgiler öğretmeninden etkinlik esnasında destek alınması özellikle önerilir.

Ayrıca tarih, edebiyat, türkçe ile disiplinler arası çalışma önerilir.

ÖN HAZIRLIK:

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmeni ile birlikte Cumhuriyet adlı belgesel film serisi izlenerek filmler
üzerine tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılır, böylece dönemin sosyopolitik ve sosyokültürel koşulları hakkın-
da öğrencinin zihninde bir zemin oluşturulur.

2. İlgili dönemdeki ülke koşulları ve bunun milletimizin fikirleri dolayısıyla da edimleri üzerinde yarattığı
etkiler gerekli yönlendirmelerle ayrıntılarıyla konuşularak öğrencilerin sosyopolitik ve sosyokültürel koşulların, 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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toplumsal fikirler ve hareketlilikler üzerindeki buna bağlı olarak da kültür ve kültürün tüm ögeleri üzerindeki 
etkisini fark etmeleri sağlanır.

Örnek açıklamalar: 

 Bireyler ve dolayısıyla toplumlar, kültürel bir bütüne aittirler. Kültürel bir bütünün parçası olmak, kül-
türel bir kimliğe de sahip olmak demektir. Kimlik, birey veya topluluğun kendini diğer birey veya topluluklar 
arasında tanımlaması ve konumlamasıdır (Bilgin, 2007). Topluluk kültürel kimliğini tanımlarken yani kendini 
diğer topluluklar arasında “farklılıklar”ı üzerinden konumlandırırken aynı zamanda, bu konumlanmayı “aynı” 
olduğunu düşündüğü bir bütüne “ait” olmaya yönelik bir bilinçle kurgular. Bu da bir topluluğun “aidiyet bilin-
ci”ni oluşturur. 

 Toplumsal/sosyal dönüm noktaları oluşturan savaş vb. olaylar, toplum düzenini ciddi şekilde etkile-
yen, yeniden şekillendiren travmatik etkenlerdir. Bu etkenlere maruz kalan bir sosyal-kültürel sistemin tüm 
ögeleri kaçınılamaz bir değişim/dönüşüme maruz kalır. Değişim, sürekliliği tehdit altında hissettiren bir ol-
gudur, dolayısıyla bu gibi etkilere maruz kalan toplumlar; sistemlerindeki düzeni, koşulların gerektirdiği gibi 
yeniden kurmak ve ait olduğu bütünün sürekliliğini, toplumsal/kültürel varoluşunun devamlılığını sağlamak 
için yeni ve daha güçlü bir düzen inşasına girişirler ve bu değişim, sosyokültürel sistemin tüm ögelerine 
yansır.

       Millî Mücadele, siyasal varoluş tehdidi yanında toplumsal/kültürel varoluşumuza da tehdit oluşturan 
yabancı kuvvetlere karşı başlatılmış bir siyasal savunma olmasının yanında aynı zamanda da kültürel bir 
savunmadır. Bu savunmada, ait olunan siyasal bütünün yanında ait olunan kültürel bütün de sürekliliği 
sağlanması gereken bir değer olarak korumaya alınmıştır.  

 İlgili dönemde, vatanın her köşesi yabancı kuvvetlerin işgali altındayken vatan, din, dil, gelenek vb. 
değerlerle birlikte  can güvenlikleri de tehlike altında bulunan milletimiz, önce yerel kuvvetlerle işgalllere 
karşı koymaya çalışmış, ardından millî bilincin gelişmesi ile birlikte gelen daha güçlü ve birlik içinde bir 
mücadele ile vatanın, milletin, kültürün, aidiyetin dolayısıyla kimliğin sürekliliği için savaş vermiştir. 

 Millî Mücadele Dönemi’nde, bazı yerel gazeteler, halkın direnmesi ve birlik olması gerektiğine iliş-
kin yayınlar yaparak orduya cesaret aşılamaya çalışmakta, Büyük Millet Meclisi bir propaganda komisyonu 
kurarak basına destek olmakta, Anadolu’da sık sık mitingler yapılmakta, camilerde mücadeleyi destekleyici 
vaazlar verilmekte (Sarıhan 2002’den Aktaran Sonsel ve Bilgin, 2019: 1831), aydınlar konuşmalar yapmakta, 
eserlerinde vatan, bağımsızlık, aidiyet vb. millî değerleri işleyerek ellerinden geldiğince mücadeleye destek 
vermekteydi. Bu desteklerin yanında fiilen cephede savaşanların sayısı da çoktu.

 Toplumun politikacısından askerine, aydınından halkına, din adamından öğretmenine kadar, 
bütünlük içinde gerçekleşen Millî Mücadele’nin özünü oluşturan millî aidiyet bilinci, o dönemin koşullarının 
gerektirdiği gibi yenilenerek varoluş mücadelesine dayanak olmuştu. Bu bilinçle sürekliliği sağlanan 
toplumsal sistemin her ögesi de aynı etki altında işlemeye ve sürekliliğin sağlanması için koşullara uygun 
şekilde dönüşmeye devam etti. 

 Sosyopolitik ve sosyokültürel koşullar, toplumsal fikirlerin ve hareketlilikler üzerindeki etkisine bağlı 
olarak kültür ve kültürün tüm ögeleri üzerinde etkili olduğu gibi, kültürün bir parçası olan müziği de etkiler. 
Müzik, sadece seslendirme özelliklerinden oluşmaz, toplumdaki ekonomik, politik, dinsel, dilsel, sanatsal vb. 
hareketliliklerle de sıkı ilişki içindedir. Birbiriyle bağlantılı olan, birindeki değişimin diğerini/diğerlerini de et-
kilediği birçok ögeden oluşan sosyokültürel yapının bir parçası olan müziğin kültürel bütünlük içerisinde ele 
alınması gereklidir.
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3.

Örnek Açıklamalar: 

sonra
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Açık Uçlu sorular

• Millî Mücadele yıllarında ülkenin politik durumu nasıldı?

• Bu politik durum topluma nasıl yansıyordu?

• Ülkenin politik ve sosyal durumu, sanatsal ifadelere nasıl yansıdı?

• Ülkenin politik ve sosyal durumunun müziğe nasıl yansıdığını örnek vererek açıklayabilir misin?

• Cumhuriyet Dönemi müzik eğitimi politikalarının temelini oluşturan ilkeler sence nelerdir?

2. Bilgi Kontrol Listesi

Kaynakça: 

• Bilgin, N. (2007). Kimlik inşası. İzmir: Aşina Kitaplar.

• Emeksiz, A. (2020). Türk İstiklal Marşı’nın sancak, ocak ve yurdu üzerine düşünceler. Uluslararası Sosyal

Araştırmalar Dergisi. 13/75: 6-17.

• Sonsel, Ö. B ve Bilgin, S. (2019). Ön elemeyi geçen İstiklal Marşı bestelerinin eğitim müziği açısından
incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 39(3): 1827- 1850.

• Stokes, M. (1998). Etnisite, kimlik ve müzik. Dans müzik kültür: Folklora Doğru. 63: 123-148.
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1. Cumhuriyet Dönemi müzik eğitimi
politikalarının temelini oluşturan ilkeleri bilir.

2. Cumhuriyet Dönemi müzik eğitimi politi-
kalarını bilir.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.

.Say, A. (1997). Müzik tarihi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
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3. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Rondo Ponpon

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 3 (ÖYGP 6)

MODÜL : Müzik Teorisi-IV

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Temel müzik biçimlerini bilir.

KONULAR : Müzik biçimleri 

   Rondo Formu

ARAÇ-GEREÇLER : Her öğrenci için 7 sarı, 4 mavi, 3 kırmızı el işi ponponu ve 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı ve 
1 yeşil kart, birer peçete ve etkileşimli tahta.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Araştırma, soru- cevap, anlatım, keşfederek öğrenme, dinleti, 
eğitsel oyun  (rondo ponpon). 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmen, etkinlik öncesinde gereken tüm malzemelerle birlikte, “Daha Dün Annemi-
zin Kollarında Yaşarken” adlı parçanın çalgısal bir versiyonunu, Beethoven “Do Minör Yaylı Kuartet”ini ve 
Bach “Si Minör Rondo”yu işitsel örnekler olarak hazır etmelidir.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Müzikte biçim ya da form ile müziğin yapısına vurgu yaptığımız belirtilerek daha önceki ÖYGP program-
larında verilmiş motif, cümle, dönem temel biçimleriyle ilgili bilgiler kısaca hatırlatılır.

2. Müzikte biçim incelemeleri yaparken farklı dönemlerin alfabenin büyük harfleri ile gösterildiğini ve aynı 
gösterimin şarkı formlarının bölümleri için de yapıldığını da hatırlattıktan sonra tüm öğrencilere masalarına 
sermeleri için birer peçete verilir ve öğrencilerden hiç müdahale etmeden sadece dikkatle dinlemeleri ve 
izlemeleri istenir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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5.

6.

7.

Örnek Açıklama: 

           
      

8.
  

3.
 

1. BÖLÜM

A

3. BÖLÜM

B AA

4.  

2. BÖLÜM

A B

A A ACB

kâğıtların
kâğıt
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9. Eserin hangi bölümünün hangi harf ve ponpon ile denk düştüğünü takip ederek öğrencilerden 
dinletilecek eseri zihinlerinde çözümlemeleri istenir. 

10. Beethoven’ın “Do Minör Yaylı Kuartet”i dinletilir ve bölümlerin hangi ponpon ve harfe denk düştüğü 
ve bunun nedeni kısaca açıklanır. 

11. Eser tekrar dinletilirken öğrencilerden, ilgili bölümde ilgili renk ponponu işaret etmeleri ve aynı zaman-
da ilgili bölüm harfini söylemeleri istenir. 

12. Öğrencilerden ponponların sırasını değiştirmeleri istenir ve eser bir kez daha dinletilirken öğrencilerin 
önlerindeki ponponları sırasına göre tekrar yerleştirmeleri ve eser son kez dinletilirken de kenara koymaları 
istenir.

13. Öğrencilerin önüne son olarak sarı, mavi, kırmızı ve yeşil üzerlerinde A, B, C, D harfleri yazılı kâğıtlar 
verilir ve sarı, üzerinde A harfi yazılı kâğıtların ana tema olduğu hatırlatılarak dinleyecekleri rondonun gerek-
tirdiği gibi bölümlere uygun olarak kâğıtları sıralamaları istenir.

14. Öğrencilere Bach’ın “Si Minör Rondo”su dinletilir. ve gerekli yönlendirmelerle rondo formunun tekrar-
layan ana temaya veya temanın varyasyonlarına dayalı biçimsel özellikleri işitsel ve bilişsel olarak pekiştirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bilgi Kontrol Listesi

A A ACB D
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1. Temel müzik biçimlerini bilir.

2. Rondo formunu bilir.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Dinlediğin Müzik Ne Anlatıyor?

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 3 (ÖYGP 6)

MODÜL : Müzik Teorisi-IV

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Bilinen bir müzik eserini değerlendirir.

KONULAR : Müziksel analiz ve eleştiri

ARAÇ-GEREÇLER  : Etkileşimli tahta, müzik çalma programları, video çalma programları

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Soru- cevap, anlatım, dinleti, beyin fırtınası. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmen, etkinlik öncesinde gereken tüm hazırlığı yapmış olmakla birlikte, eseri daha 
önceden analiz etmeli ve esere iyice hâkim olmalıdır. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Analiz için seçilen eserin besteci, form, ritim, fonetik vb. özellikleri öğrencilere açıklanır.

2. Eser, yeterli olduğuna kanaat getirilene kadar birkaç kez dinletilir.

3. Tahtaya veya uygun bir alana, müziğin başladığı andan itibaren enstrümanların esere dâhil oldukları,
çıktıkları anlar, ritmin değiştiği anlar, ezgisel tekrarlar, armonik bilgiler, tonal bilgiler vb. özelliklerin üzerinde 
gösterilebileceği boş bir zaman çizgisi/çizelgesi çizilir ve öğrencilerden bu çizelgeyi doldumaları istenir. 

4. Öğretmen, öğrencilere eserin form, armoni, ritim özellikleri hakkında bilgiler verir.

5. Öğrencilerin bir eser seçmeleri ve eseri inceleyip ders esnasında değerlendirmeleri/analiz etmeleri
istenir.

     Örnek Analiz

     1997 yılında Eurovision 3.cülüğünü kazanan “Dinle” adlı eserin analizi

       Beste: Levent ÇOKER                            

       Söz: Mehtap ALNITEMİZ     

      Grup Etnik Seslendiren: Şebnem PAKER

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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1. “Dinle” adlı eser öğrencilerle birlikte birkaç defa dinlenir.

2. Şarkı başladığında duyulan bağlama (Ahmet KOÇ) bir ezgi çalmaktadır. Bu ezginin ritimsel yapısı, halk
olarak doğuştan alışkın olduğumuz bir yapıdır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tüm müziksel ögelerini anne 
karnından itibaren duymaya başlarız. Bağlamanın çaldığı bu ritmik ezgi bizler için kolay eşlik edilebilir yapıya 
sahip olsa da Batılılar için karışık bir yapıya sahiptir.

3. 8/8 ölçü sistemindeki (1,2,3 - 1,2,3 - 1,2) + (1,2,3 - 1,2,3 - 1,2) + (1,2,3 - 1,2,3 - 1,2) + (1,2 + 1,2 + 1,2 +
1,2) şeklinde bir düzüme sahip bu ritmsel yapı, halk olarak duymaya, halk oyunlarında ayak uydurmaya alışkın 
olduğumuz özelliktedir. Ancak ilerleyen saniyelerde baterinin işin içine dâhil edilmesiyle ritim, Batı müziğinde 
çok kullanılan 4/4 ölçü sisteminde bir ritmsel yapıya dönüşecektir. Eserin bu bölümü dikkatle dinlenmeli. 

4. Bağlamaya önce ney, bendir, darbuka, parmak zilleri ve ardından bateri dâhil olur.

5. İcrayı gerçekleştiren müzik grubu, bizim coğrafyamızın halk müziği çalgılarını kullanmaktadır.

6. Eurovision Şarkı Yarışması’nda yarışan ülkeler, genellikle Avrupalı/Batılı olduğu için bu şarkının ritimsel
yapısı onlara karmaşık gelecektir ve 8/8 sistemdeki bir ritmi 4/4 sistemde algılayacaklardır. 

7. Burada daha önce bahsettiğimiz baterinin 4/4 sistemde bir ritimi çalma tercihinin, parçayı dinleyen Batı-
lıların ritmi kolay kavrayabilmeleri için yapıldığı düşünülmektedir. Bu şarkının Avrupalı dinleyicilere, ülkemizin 
müzik kültürünü en kısa sürede ve en iyi şekilde tanıtmak amacıyla bestelendiğini unutmayalım.

8. Şarkının 10. saniyesinde ney Cm tonda inici dizi çalmaya başlar. Armonik minör dizide inici melodik yapı
Batı dinleyicisine, dinledikleri bu şarkının doğudan gelen otantik bir şarkı olduğu izlenimini çok net şekilde ve-
rir. Oldukça basit olan bu dizi, istenilen armonik etkiyi sağlar ve daha sözler girmeden dinleyiciler için 
oryantal ritim (8/8), etnik çalgılar (bağlama, ney, parmak zili, darbuka, bendir, def) ve inici armonik dizi ile 
hissetirilen Doğu etkisi gibi birçok kültürel ögenin temsili gerçekleşir.

9. Giriş tamamlandıktan sonra şarkının sözleri sadece darbuka-bendir vurmalı çalgılarının eşliğinde solistin
sesinden duyuluyor. Çalgıların kısa susuşu solistin sesini bastırmadan dinleyiciye dinletmeyi amaçlamış gibidir. 

10. Şarkının sözleri 3 dönemden oluşmakta: Sözler 1. ve 2. dönemler, nakarat ise 3.dönem.

“Deli	aşkının	sonu	var	mıdır?”	

Diye	sormadan	severim	seni.

Acı	dinmeden,	gece	bitmeden,	

Yola	düşmeden	bulurum	seni

“Bana	yâr	mıdır,	adı	var	mıdır?”	

Diye	sormadan	bilirim	seni.

Göze	girmeden,	dile	gelmeden,	

Yüze	gülmeden	severim	seni.

11. Şarkının bestesi kadar sözler de özenle yazılmış. Sözleredeki amaç, şarkıyı kolay söylemek, akıllara bir
dinleyişte kazımak ve en önemlisi Türkçe bir şarkıyı Avrupalı dinleyicilere de söyletebilmek. 

12. Nakarat sözlerinde hem başta hem mısra sonlarında uyak vardır. Sürekli tekrar eden, aynı zamanda
devinimli sözler. 
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13. Sözlerin bu özelliği, ezgisel yapıdaki tekrar eden akorlarla desteklenir. Bu durum aynı zamanda Türkçe
bilmeyen insanlar üzerinde fonetik bir algı oluşturur ve şarkıya eşlik etme, dudak ve ses hareketlerini taklit 
etme eğilimini gelişir.

14. Toparlamak gerekirse şarkının sözleri ve bestesi Avrupalı dinleyiciye kültürümüzü tanıtmak için yazıl-
mıştır. Ritimsel ve ezgisel yapı, görsel ve tınısal olarak kültürümüzün halk çalgılarıyla desteklenmiştir. Böylece 
kültürümüz belli ögelerle üç dakika gibi kısa bir sürede dinleyiciye sunulmuştur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Açık Uçlu Sorular

Bir eser analiz edilirken dikkat edilmesi gereken aşamalar nelerdir?

Kendi seçtiğin bir müzik eserini değerlendirir misin?

2. Bilgi Kontrol Listesi

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve

“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr
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Ö
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 5

Ö
ğr
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ci
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Ö
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Ö
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1. Bilinen bir müzik eserini değerlendirir.

Toplam Puan
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3. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Müzik Kültür İçinde

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 4 (ÖYGP 7)

MODÜL : Müzik Tarihi ve Kültürü-IV

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Müziksel ögelerin değerinin toplumdan topluma   
   değiştiğini fark eder.

   Dünya müziklerinin özellikleri hakkında bilgi edinmeye   
   istekli olur.

   Müzik yapmaktan keyif alır.

KONULAR : 1. Müzik ve toplum 

ARAÇ-GEREÇLER :Etkileşimli tahta, dünya müzik geleneklerinden belgesel nitelikli görsel ve işitsel örnekler.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, soru-cevap, deneme-yanılma, keşfederek öğrenme, 
münazara, aktif öğrenme-dedikodu, uygulama, dinleti.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Bir önceki haftadan, öğrencilerden, dünyadaki diğer toplumların müziklerine örnek ola-
rak verebilecekleri bir müzik geleneği hakkında araştırma yapmaları ve araştırma sonuçlarını bir sonraki 
derste arkadaşları ile paylaşacak şekilde hazır olmaları istenir. Öğrencilere hiçbir yönlendirme yapılmaz, 
öğrenciler kendi fikirlerini ve araştırma sonuçlarını sunum, anlatım, müziksel icra vb. yöntemlerle paylaşır.
Ek olarak öğretmen, öğrenciler için sakıncalı olabilecek içeriklerin bulunmadığı, nitelikli videoları, etkinlik-
te kullanmak üzere önceden hazırlamış olmalıdır. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Müziğin tüm toplumlarda var olsa da kullanılış şekilleri, amaçları, ögeleri ile toplumdan topluma farklılık 
gösterdiği belirtilerek derse başlanır. 

2. Her toplumun ortak fikirleri ve yaşam biçimlerinin yine her toplumun kendi geçmişinden bugününe ka-
dar yaşadığı ortak deneyimlere göre şekillendiği, bir toplumdaki tüm insanların ortak kavrayışlarının o toplu-
mun tüm edimlerine yansıdığı ve bu nedenle de toplumun kendine özgü ortak değerlerinin yansıdığı müziksel 
tüm ögelerin de toplumdan topluma değişiklik gösterdiği iyice açıklanır. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Örnek Açıklamalar

          

 

  
       

 

           

          

Bir Anı:

 Bundan 100 yıl kadar önce bir Doğu ülkesinden gelen ünlü müzisyenler Avrupa’nın bir kentinde verilen 
konsere davet edilmişti. Doğulu müzisyen ilk kez bir Batı müziği konseri dinlediği için ev sahipleri kendisine kon-
seri beğenip beğenmediğini sordular. 

 Müzisyen:

“İlk bölüm çok hoşuma gitti.” dedi. 

 Doğulu müzisyenin ilk bölümden kastettiği, konserden önce enstrümanların akort edilmesi idi. Batılılar 
için müzik bile sayılmayan bu sesler, Doğulu müzisyen için konserdeki diğer tüm parçalardan daha güzeldi. Mü-
zik anlamını kültürden alır ve değişik kültürler müziği farklı yorumlar (Titon’dan Aktaran Kaplan, 2005: 61). 

3.
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6. (Tuvan throat singing/Khoomei) belgesel nitelikli bir 
video 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Duyuşsal Kontrol Listesi

Kaynakça: 

• Güvenç, B. (2002). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

• Kaemmer, J. E. (1993). İnsan Yaşamında Müzik: Müzik Üzerine Antropolojik Perspektifler. Çev. Y. Özer
(Yayınlanmamış çeviri). Texas: University of Texas Press.

• Kaplan, A. (2005). Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Maddeler
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1. Müziksel ögelerin değerinin
toplumdan topluma değiştiğini fark
eder.
2. Dünya müziklerinin özellikleri
hakkında bilgi edinmeye istekli
olur.

3. Müzik yapmaktan keyif alır.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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3. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK  

ETKİNLİK ADI : Müzik ve Bilim

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 4 (ÖYGP 7)

MODÜL : Müzik Tarihi ve Kültürü-IV

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Müzik ve farklı disiplinler arasındaki ilişkileri kavrar.

   Müzik ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar.

KONULAR : Müziğin farklı disiplinlerle ilişkisi

ARAÇ-GEREÇLER  : Etkileşimli tahta/bilgisayar, bir müzik edit programı.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, soru-cevap, keşfederek öğrenme, münazara, uygula-
ma, dinleti.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Bir önceki haftadan, öğrencilerden, fizik, matematik, tarih, antropoloji, psikoloji, sosyo-
loji vb. disiplinlerle müzik arasındaki ilişkiye dair mümkünse kaynak sunarak araştırma yapmaları istenir.

Ek olarak öğretmen, etkinlik öncesinde, kullanacağı müzik edit programını edinmiş, etkinliğin gerçekle-
şeceği yerdeki bir bilgisayara ya da etkileşimli tahtaya kurmuş, programı iyice incelemiş ve yeterince iyi 
düzeyde kullanıyor olmalıdır.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Ders başladığında, sesin oluşumu ve fiziksel özellikleri konusu kısaca hatırlatılarak sesin yükseklik özel-
liğine ve dolayısıyla frekans konusuna giriş yapılır. Frekansın müziğin temel bileşeni olan ses ile ilişkisi açık 
şekilde tanımlanır ve sesin fiziksel bir madde olması dolayısı ile ses kaynağının yarattığı titreşimle yayılan ses 
dalgalarının ve frekans değerinin fiziksel olarak ölçülebileceği söylenir.

2. Bir müzik edit programı kullanılarak ya da video izletilerek öğrencinin herhangi bir sesin, mümkünse 
o an orada birlikte kaydedilen bir sesin, frekans değerini, oluşan ses dalgalarının büyüklüğünü ya da sıklığını 
somut olarak görmesi sağlanır.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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3. Öğrencilere müzik ve matematik arasında da sıkı ilişki olduğundan, Batı müziğinin temelini oluşturan 
ses dizgelerinin bugünki sistematik hâle ulaşmasında ilk çalışmaları gerçekleştiren Antik Yunan bilim insanla-
rından ve bu çalışmaların ayrıntılarından bahsedilir.

 Örnek Açıklamalar:

 Matematiğin, astronominin, fiziğin, meteorolojinin gelişiminde büyük katkıları olan Antik Yunan bilim 
insanı Thales’in (Gökberk’ten aktaran Say, 1997), matematik ve fizikteki deneysel çalışmaları ses fiziğinin de 
gelişimini hazırlamıştır (Gomperz’den aktaran Say, 1997). 

 Ancak müziğin bilimden faydalanmasında en büyük adım Yunan müzik teorisinin kurucusu olarak bili-
nen Pisagor’un (Pythagoras) (Tanrıkulu’ndan aktaran Say, 1997) çalışmaları ile atılmıştır. Pisagor, matematiksel 
hesaplamalarla frekansların, titreşen madde ile orantısından yola çıkarak günümüz Batı müziğinin temelini 
oluşturan aralıklara ilişkin teoriler geliştirmiştir. 

 Bu çalışmalar ışığında kendi geliştirdiği matematiksel orantılara dayanarak kurduğu aralıklardan olu-
şan ve Pisagor Gamı olarak adlandırılan bir ses dizisi yaratmıştır. Pisagor’un takipçileri de bu çalışmalara ve 
hesaplamalara dayanarak, gerilmiş tek bir tel (monochord) üzerinde bu frekansların matematiksel oranlarını 
uygulamış, müziksel seslerde frekans değerleri sabitlenerek sonraki tüm çalışmalarda entonasyon (İlyasoğlu, 
2001) olgusu ön plana çıkarılmıştır.

 Tüm bu matematiksel hesaplamalara dayalı olarak mod adı verilen birçok ses dizgesi de yine matema-
tiğe sadık kalarak geliştirilmiş ve Batı müziğine temel oluşturarak güçlü bir sistem getirmiştir. Antik Yunan’da 
başlayan müzik ve bilim ilişkisi bu anlayışta bazen zayıflayarak bazen güçlenerek günümüze kadar gelmiştir. 

 Günümüzde de müzik; matematik ve fizik başta olmak üzere sosyoloji, felsefe, etnoloji, antropoloji vb. 
birçok bilim dalı ile yakın ilişki içindedir. Örneğin müzik bilimin alt dallarından biri olan etnomüzikoloji birçok 
disiplin ile birlikte çalışır. Müziği insan ile ilişkili şekilde ele almak için antropoloji, zaman ve olay bütünlüğü ile 
ilişkisi açısından ele almak için tarih, toplumla ilişkili şekilde ele almak için sosyoloji, eski çağlarla olan ilişkisi 
bağlamında ele almak için arkeoloji, insan duyguları ile ilişkisi açısından ele almak için psikoloji gibi (Kaplan, 
2005)…

4. Öğrencilerin bir hafta boyunca yapmış oldukları araştırmalarına dayanarak fikirleri alınır ve örnekler 
vermeleri sağlanır. Gerekli yönlendirmeler yapılarak öğrencilerin günümüzde de müzik ve diğer disiplinler 
arasında bağlantı kurabilmeleri ve var olan bağlantıları kavrayabilmeleri keşfederek öğrenme yöntemi kulla-
nılarak sağlanır.

5. Tüm bu fikir alışverişlerine dayalı olarak konu özetlenerek pekiştirilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1. Bilgi Kontrol Listesi

Kaynakça: 

• İlyasoğlu, E. (2001). Zaman içinde müzik başlangıcından günümüze batı müziğinin evrimi. İstanbul: Ya-
pıkredi Yayınları.

• Kaplan, A. (2005). Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Bağlam Yayınları.

• Say, A. (1997). Müzik tarihi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
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1. Müzik ve farklı disiplinler
arasındaki ilişkileri kavrar.

2. Müzik ve farklı disiplinler arasın-
da ilişkiler kurar.

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Hangi Dönem Müziği?

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 1 (ÖYGP 4)

MODÜL : Müzik Tarihi ve Kültürü-I

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Müziğin tarihsel dönemlerini bilir.

   Klasik Batı müziği dönemlerini özelliklerine göre   
   sınıflandırır.

KONULAR : Tarihsel dönemler 

   Tüm Dönemler

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, müzik dönemlerinin özelliklerinin kavranabilmesinde etkili olabilecek, 
uygun, görsel ve işitsel örnekler, öğrencinin, müziğin hangi döneme ait olduğunu tahmin etmesine dayalı, hem 
görsel hem de işitsel oyun karakterinde testler.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, soru-cevap, deneme-yanılma, keşfederek öğrenme, 
münazara, uygulama, eğitsel oyun-nesi var, dinleti.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğrencilerden etkinlik uygulamasının bir hafta öncesinden, müzik dönemleri ve genel 
özellikleriyle ilgili, mümkünse kaynak vererek, araştırma yapmaları istenir. 

Ek olarak öğretmen, etkinlik öncesinde müzik dönemlerine ilişkin açıklamalarını somutlaştırmak üzere 
dinleteceği, her döneme ait örnek eserleri ve müzik dönemlerinin özelliklerinin kavranabilmesinde etkili 
olabilecek uygun, görsel ve işitsel örneklerle, öğrencinin, müziğin hangi döneme ait olduğunu tahmin 
etmesine dayalı hem görsel hem de işitsel oyun karakterinde testleri hazır etmelidir.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Batı müzik tarihinin, toplumsal fikirlere ve gelişmelere göre şekillenen özelliklerde çeşitli dönemlere ay-
rıldığı ve sıralamada İlk Çağ’ın Antik Yunan’la başladığına değinilerek Antik Yunan kültüründe müziğin yerine 
ait açıklamalar yapılır. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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 Örnek Açıklamalar: 

 Antik Yunan bilim, felsefe ve sanatta oldukça ileri düzeyde gelişmeler kaydetmiş bir uygarlıktı. Bu uy-
garlıktan günümüze ulaşan kalıntılar arasında müziksel olanlar da mevcuttur. Yunan müziğine dair elimizdeki 
tüm veri, birkaç papirüse ya da taşa yazılı müzik parçası (Sachs’dan aktaran Say, 1997) ile vazo, taş veya duvar 
resimleridir ve Antik Yunan bilim insanlarının yaptığı kuramsal çalışmalardır.  Örneğin: gerilmiş bir telin(mo-
nochord) frekansının ölçülmesi, perde üzerine çalışmalar, aralıkların ve seslerin birbirleriyle ilişkisi dolayısıyla 
dizi/mod/makam kavramlarını geliştiren matematiksel hesaplamalar, müziğin maddesel ve ruhsal etkisi üzeri-
ne çalışmalar gibi (Say, 1997).

 Antik Yunan eğitim anlayışında müzik önemli bir yer tutmaktaydı. Eğitimin ve bilgeliğin en önemli 
yönlerinden biri olarak müzik yapmak oldukça önemseniyor, zaman zaman zorunlu tutuluyordu(Sachs’dan 
aktaran Say, 1997).

 Günümüze ulaşan vazo ve taş resimlerinden, duvar kabartmalarından, tiyatro metinlerinden, mitler-
den anlaşıldığı üzere müzik, halkın gündelik yaşantısı ile de içi içeydi. Tragedya gösterileri, dinsel törenler, halk 
ozanlarının gösterileri, ev toplantıları gibi her etkinlikte müzik kullanılmaktaydı. Bu etkinliklerde telli bir çalgı 
olan lir, üfleme çalgılardan olan aulos ve yine telli bir çalgı olan kithara/cithara yaygın kullanılmaktaydı (Görsel 
1-2-3).

 Örnek İllüstrasyonlar:
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Müziksel sesleri matematiksel olarak ele alarak incelemeler yapan tüm Yunan bilim insanlarının ve gü-
nümüzde matematik ve felsefe alanında çalışmalarıyla iyi tanınan Pisagor’un çalışmalarının sonucu, Antik 
Yunan müziğine çok önemli bir özellik kazandırmıştır. Bu çalışmalar ve Pisagor’un oluşturduğu frekans skalası 
günümüz Batı müziği sistematiğine temel oluşturmaktadır. Özellikle Antik Yunan müziğinin 4 sesten oluşan en 
küçük ses dizileri(tetrachord) üzerine kurulan Mod’lar, Batı halk, sanat ve dinsel müziğinin zeminini oluşturur.

2. Bu döneme ait arkeolojik kalıntılar üzerinde çalışan müzikologların çıkarımlarına dayanarak Antik Yunan 
müziğinin benzeri olacak nitelikte ve elbetteki günümüz teknolojik koşullarında bazı müzik ses kayıtları oluş-
turulduğuna değinilir ve örnek video ya da ses kaydı dinletilir. 

3. İlk Çağ’da müziğin nasıl olduğuna dair elimizdeki tek verilerin, Orta Çağ kilisesinin emri ile İlk Çağ’a ait 
çalgı, yazı, melodi vb. tüm müziksel gerecin yok edilmesi dolayısıyla arkeolojik kalıntılardan ibaret olduğundan 
bahsedilerek Orta Çağ Dönemi’ne geçilir.

4. Orta Çağ’daki din ve kilise hâkimiyeti dolayısıyla müziğin de sadece din için, kilisenin belirlediği özellik-
lerde ve sadece erkek sesi ile icra edilmesine izin verildiği, dolayısıyla da müzik uygulamaları ve çalışmalarının 
da bu dönemde sadece din adamları tarafından yapıldığına değinerek ilgili açıklamalar yapılır. 

 Örnek Açıklamalar: 

 Bu dönem, bin yılı aşkın bir zaman boyunca devam etmiş, yaşamın her alanında din etkisinin görüldü-
ğü ve kilisenin baskın olduğu bir dönemdir. Bu dönem müziği de buna bağlı olarak din hâkimiyeti altındadır. 
Müzik sadece din için ve belli bir kutsallık içinde yapılmalıdır anlayışıyla din dışı müzik baskılanmış, geçmişten 
gelen müziksel çalışmaların kayıtları, notasyonlar, çalgılar vb. tüm  müziksel miras yok edilmiş, müziğin sadece 
erkek sesi ya da ergenlik dönemine girmemiş çocuk sesleri ile yapılmasına izin verilmiştir. Müzik sadece, kutsal 
metinleri insanlara anlatmaya, duaları ezberletmeye, dinsel ritüelleri güçlendirmeye yarayacak bir araç olarak 
görülmüş ve tek sesli icra edilmiştir (İlyasoğlu, 2001).    

Orta Çağ’da, müziksel çalışmalara da sadece kilisenin izni ölçüsünde, yine din adamları tarafından devam 
edilebilmiştir. Bu çalışmalardan en önemlisi, bir İtalyan din adamı olan Guido D’Arezzo’nun çalışmasıdır. D’A-
rezzo, kilise korosundaki öğrencilerine ezberletmek istediği bir duanın sözlerini, iyi bilinen bir halk şarkısının 
ezgisi ile birleştirmiş, her dizenin ilk hecesini de hatırlatma olması için öğrencilerinin ellerinin iç kısımlarına 
yazmıştır. Guido’nun eli olarak adlandırılan bu yöntemle bugün kullandığımız dizek üzeri nota sistematiğinin 
temelleri atılmıştır.

Görsel 3: Cithara
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12. Ardından Barok Dönem’e dair gerekli bilgiler verilir ve açıklamalar yapılır. Açıklamaların ardından dö-
nemin karakteristiklerini vurgulayacak örnekler dinletilir ve öğrencilerin bu karakteristikleri müziksel 
örnek üzerinden somutlaştırarak kavramaları sağlanır. 

Örnek Açıklamalar:

 Barok Dönem, armoni tekniğinde doruk noktalara varılan, kantata ve opera gibi sahne sanatlarının 
ortaya çıktığı, senfonik orkestranın filizlendiği, süslü ve coşkun duygusal ifadelerin müziğe yansıdığı bir 
dönemdir. Müziğin, armonik yapı, ezgisel yapı, ritimsel yapı, sonorite (ses dolgunluğu), vokal icra vb. her 
bileşeninde karşıtlık hâkimdir (İlyasoğlu, 2001). 

Bach, Vivaldi, Telemann, Monteverdi dönemin öncü bestecilerindendir. 

karakteristiklerini vurgulayacak örnekler dinletilir ve öğrencilerin bu karakteristikleri müziksel örnek üzerin-
den somutlaştırarak kavramaları sağlanır. 

Örnek Açıklamalar:

 Klasik Dönem, toplumsal gelişmelerin etkisinin müzikte doğrudan ifade bulduğu bir dönemdir. Aydın-
lanma felsefesinin etkileri, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasası’nın İlanı, Fransız ihtilali gibi toplumsal 
hareketliliklerin etkisi sanatta insanın, dolayısıyla da halk kavramının önem kazanmasına neden olmuştur. 

 Soylular değil, halk ön plana çıkmış müzik, soyluların saraylarında sadece işin ehli kişilerce yapılmak 
zorunluluğundan çıkıp isteyen herkesin ilgilenebileceği bir ifadeye dönüşmüştür. Bu dönemin ideal anlayışına 
göre müzik; yalın, ulus ötesi, hem soylu hem eğlenceli, teknik karmaşadan kurtulmuş, insanın ve insani duy-
guların olduğu gibi ama zarifçe yansıdığı bir ifade olmalıydı (İlyasoğlu, 2001).

 Buna rağmen klasik kavramına atfedilen evrensel mükemmellik, üslup ve biçim özdeşliği, orantı, sade-
lik, temizlik, açık ve seçik olmak (Pamir’den Aktaran Say, 1997) vb. şekilde ifade edilen özellikler göz önünde 
bulundurulduğunda, “Klasik Dönem” anlayışı bu özelliklere uygun olma kaygısı ile geliştirilmiş birçok katı kura-
la dayanmaktadır. İnsani duyguların ifadesi, anlamın korunması vb. amaçlar biçim güzelliği olgusunu dışarıda 
bırakmaz, dolayısıyla estetik kurallar esnek değildir.

 Senfoni ve sonat biçimlerinin ortaya çıktığı, ilk halk konserlerinin düzenlendiği bu dönemin öncülerin-
den birkaçı Haydn, Mozart ve Beethoven’dır.

14. Romantik Dönem’e dair gerekli bilgiler verilir ve açıklamalar yapılır. Açıklamaların ardından dönemin
karakteristiklerini vurgulayacak örnekler dinletilir ve öğrencilerin bu karakteristikleri müziksel örnek üzerin-
den somutlaştırarak kavramaları sağlanır. 

Örnek Açıklamalar:

 Romantik Dönem, Aydınlanma Çağı ve diğer tüm toplumsal ve düşünsel hareketliliklerin etkisi ile 
şekillenen sosyo-kültürel bir ortamda, romantizm akımının doğması ve böylece bireysellik ve öznelliğin önem 
kazanmasının da yansıması olarak, klasik sanat anlayışının estetik kurallar uğruna sanat eserini yaratan kişinin 
öznelliğini hiçe sayan yapısına tepki olarak ortaya çıkan düşüncelerin müzikteki ürünüdür. 

 Romantizm akımının temel ilişkileri bulunan Aydınlanma Çağı felsefesinin temsilcilerinden Kant’ın 
tüm biliş sürecinde, öznenin hayati rolüne ilişkin düşünsel keşfinin ardından, sanatta da benzer bir yaklaşımla; 

13. Klasik Dönem’e dair gerekli bilgiler verilir ve açıklamalar yapılır. Açıklamaların ardından dönemin
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her sanat eserinin arkasındaki sanatçının öznelliğine vurgu yapan bir düşünce ile, sanat eserinin anlaşılabil-
mesi için sanatçının iç evreninin kavranması gerekliliğinin (Bauman, 2017) savunulduğu bu dönemde müzik de 
aynı düşüncelerle şekillendi.

 Romantik Dönem’de müzik; klasik estetiğin katı kurallarından uzak, sanatçının özgürce ifadelerini içe-
ren, dramatizme vurgu yapan, herhangi bir kalıpta genellenemeyecek, öznel vb. özellikler taşır.

 Abartılı duygusal çoşkunlukta ve dinleyici tarafından anlaşılma kaygısı gütmeyen eserlerin üretildiği, 
sanatçının tını, gürlük, ezgi, form vb. tüm müziksel bileşenleri duygularını nasıl ifade etmek istediğine bağlı 
olarak seçtiği, kullandığı veya şekillendirdiği bu dönemin öncülerine Paganini, Schubert, Chopin, Mendelsso-
hn, Wagner gibi sanatçılar örnek verilebilir.

15. Çağdaş döneme dair gerekli bilgiler verilir ve açıklamalar yapılır. Açıklamaların ardından dönemin ka-
rakteristiklerini vurgulayacak örnekler dinletilir ve öğrencilerin bu karakteristikleri müziksel örnek üzerinden 
somutlaştırarak kavramaları sağlanır.

 Örnek Açıklamalar:

 Doğu Avrupa ülkelerinin bağımsızlık için savaştıkları bir dönemde müzikte ulusçuluk akımının doğması 
tesadüf değildir. Bu akım, 19. yüzyılda liberalizm ile birlikte en etkin politik söylemlerden biri olarak ortaya 
çıkar ve ardından liberalizmin yerini alarak politikayı etkilediği oranda tüm kültürel yaşamı, dolayısıyla da mü-
ziksel ifadeyi de etkiler (Kutluk, 2018).

 Ulusçuluk akımı, her ulusun kendi kültürüne, geleneğine, tarihine sahip çıkarak ulusal değerlerini yü-
celtmesi ile görünür hâle gelir (İlyasoğlu, 2001). Dolayısıyla müziksel ifadede ulusal kültürün dil, dans, gele-
nek, mit, tarih vb. değerlerinden alınan ögeler içerir. Öncüleri Rus Beşleri olarak tanınan beş Rus bestecidir. 
Aynı şekilde Avrupa’da da etkin olan bu akımın temsilcilerine örnek olarak Rus’larda Korsakov, Çek’lerde Dvo-
rak, Norveç’te Grieg, Fin’lerde Sibelius, İngiliz’lerde Elgar, İspanyol’larda Rodrigo verilebilir.

 Çağdaş dönemin, empresyonizm, expresyonizm, neo klasizm, folklorizm, futurizm gibi sanat akımları-
na dâhil farklı temsilcileri ve eserleri de mevcuttur. Bu dönemin diğer bestecilerine örnek olarak, Schönberg, 
Ravel, Webern, Hindemith, Haçaturyan, Cage vb. verilebilir.

16. Tahtaya, kronolojik bir müzik dönemleri çizelgesi oluşturulur ve bu çizelgeye dönemlerin temel karak-
teristikleri (melodik yapı, tını, çalgı tercihi, metin vb.), öncü bestecileri ve besteleri listelenir.

Mini-Bağdarlar (Besteciler) Geçidi (Oransay, 1977)

Barok Dönem

Bach

Johann Sebastian Bach, 1685-1750 yılları arasında yaşamış, Alman org icracısı ve bestecidir. Birçok kantat, 
missa ve oratoryo formunda dinsel müzik bestesi, çok sayıda konçertosu, yine org ve çembalo için birçok bes-
tesi mevcuttur. Brandenburg Konçertoları, Toccata Fug, Paskalya Oratoryosu eserlerinden bir kaçıdır.

Vivaldi

Antonio Vivaldi, 1669-1741 yılları arasında yaşamış, İtalyan keman icracısı ve bestecidir. Bazıları ortak ol-
mak üzere 40 operası, 500’ü aşkın sonat, konçerto gibi formlarda çalgısal müzik bestesi, birçok küğü (müzik 
parçası/eseri) mevcuttur.  Op.8 Keman Konçertoları, Moyses Deus Pharaonis, Filippo eserlerinden birkaçıdır. 
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Telemann

Georg Philipp Telemann, 1681-1767 yılları arasında yaşamış, Alman bestecidir. İlk operasını 12 yaşınday-
ken bestelemiştir. 40 civarında operası, birkaç oratoryosu, 40’ı aşkın dinsel müzik bestesi, çok sayıda konçer-
tosu, 600’ü aşkın orkestra için bestesi vb. birçok formda bestesi mevcuttur. Venüs ile Adonis, Caius Caligula, 
Miriways eserlerinden bir kaçıdır.

Monteverdi

Claudio Monteverdi, 1567-1643 yılları arasında yaşamış, İtalyan bestecidir. 19 opera ve bale bestelemiştir. 
Bunlardan sadece 6 tanesi mevcut diğerleri kayıptır. Monteverdinin, 316 adet de Madrigal bestesi vardır. Or-
feo Öyküsü, Tirsi ile Clori, Maddalena eserlerinden birkaçıdır. 

Klasik Dönem

Haydn

Franz Joseph Haydn, 1732-1809 yılları arasında yaşamış, Avusturyalı bestecidir. 3 oratoryosu, 5 kukla ope-
rası, birkaç sahne bestesi, 50’yi aşkın konçertosu, 100 üzerinde senfonisi, birçok farklı formda da bestesi mev-
cuttur. Tobia’nın Dönüşü, Kral Lear, Yaratılış Orotoryosu eserlerinden birkaçıdır. 

Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791 yılları arasında yaşamış, Avusturyalı çembalo icracısı ve besteci-
dir. 22 operası, 3 balesi, 50’nin üstünde senfonisi, birçok konçertosu, 2 konçertomsu senfonisi, 50’yi aşkın 
divertimento, serenat, kassation, menuet, gavot vb. formda bestesi, birçok oda müziği bestesi, piano ve org 
için birçok konçerto, füg, sonat vb. formlarda besteleri mevcuttur. Sihirli Flüt, Requiem, Saraydan Kız Kaçırma 
eserlerinden birkaçıdır.

Beethoven

Ludwig van Beethoven, 1770-1827 yılları arasında yaşamış, Alman Piano icracısı ve bestecidir. 1 operası, 2 
balesi, 6 sahne bestesi, 9 senfonisi, 8 konçertosu, birçok oda müziği, 50 civarında keman, piano, viyolonsel için 
sonatları mevcuttur. Fidelio, Prometeus’un Yaratıkları, 9. Senfoni eserlerinden birkaçıdır.

Romantik Dönem

Paganini

Niccolo Paganini, 1782-1840 yılları arasında yaşamış, gelmiş geçmiş en ünlü Keman icracısı ve bestecidir. 
Keman ve orkestra için çok sayıda konçertosu, çeşitlemeleri, solo keman için çok sayıda bestesi mevcuttur. 24 
Caprice, Venedik Karnavalı, Di Tanti Palpiti Üzerine Giriş ve Çeşitlemeler eserlerinden birkaçıdır.

Schubert

Franz Schubert, 1797-1828 yılları arasında yaşamış, Avusturyalı bestecidir. 6 operası, 6 opereti, dinsel mü-
zik besteleri, koro besteleri, birçok serenad ve lied formunda bestesi, senfonileri ve orkestra besteleri mevcut-
tur. Alfonso ile Estrella, Derspiegelritter, Alman Missası eserlerinden birkaçıdır.

Chopin

Fryderyk Chopin, 1810-1849 yılları arasında yaşamış, Polonyalı piano icracısı ve bestecidir. 2 konçertosu, 
sonat, rondo, polonez, mazurka, ballad, vals vb. formlarda birçok bestesi, çeşitlemeleri mevcuttur. Leh Ezgileri 
Üzerine Büyük Fantazi, Krakowiak, Nokturnlar eserlerinden birkaçıdır.
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Wagner

Richard Wagner, 1813-1883 yılları arasında yaşamış, Alman bestecidir. 13 tamamlanmış operası, bale ve 
koro müziği besteleri, senfonileri, orkestra için besteleri mevcuttur. Uçan Hollandalı, Tristan ve Isolde, Nibe-
lunglar Yüzüğü eserlerinden birkaçıdır.

Çağdaş Dönem

Korsakov

Rimskiy Korsakov, 1844-1908 yılları arasında yaşamış, Rus besteci ve orkestra şefidir. 15 operası, 
konçertoları, senfonileri, orkestra ve oda müziği besteleri, mevcuttur. Pskovityanka, Şehrazat, Mozart ve 
Salieri eserlerinden birkaçıdır.

Dvorak

Antonin Dvorak, 1841-1904 yılları arasında yaşamış, Çek bestecidir. 10 operası, 100 kadar koro müziği 
bestesi, konçertoları, senfonileri, orkestra için besteleri, rapsodi, serenat vb. formlarda besteleri, oda müziği 
besteleri mevcuttur. Vanda, Stabat Mater, Su Perisi eserlerinden birkaçıdır.

Sibelius

Jean Sibelius, 1865-1957 yılları arasında yaşamış, Fin bestecidir. Operaları, senfonileri, konçertoları, or-
kestra ve oda müziği besteleri ile sonat, bagatel gibi formlarda besteleri mevcuttur. Kuledeki Kız, Kullervo, 
Scaramouche eserlerinden birkaçıdır.

Elgar

Edward Elgar, 1857-1934 yılları arasında yaşamış, İngiliz besteci ve orkestra şefidir. Konçertoları, senfonile-
ri, kantatları, orkestra için besteleri, oda müziği besteleri mevcuttur. Falstaff, Kara Şövalye, Krallık eserlerinden 
birkaçıdır.

Schönberg

Arnold Schönberg, 1874-1951 yılları arasında yaşamış, Avusturyalı bestecidir. 4 operası, 2 konçertosu, or-
kestra ve koro müziği için besteleri, oda müziği ve piano için birçok bestesi mevcuttur. Musa ile Harun, Gurre 
Lieder, Varşova’dan Bir Sağ Kalan eserlerinden birkaçıdır.

Ravel

Maurice Ravel, 1875-1937 yılları arasında yaşamış, Fransız bestecidir. Operaları, bale müziği besteleri, kon-
çertoları, orkestra müziği için besteleri ve oda müziği için birçok bestesi mevcuttur. Bolero, Dafnis ile Kloe, 
İspanya Rapsodisi eserlerinden birkaçıdır.

Webern

Anton von Webern, 1883-1945 yılları arasında yaşamış, Avusturyalı bestecidir. Orkestra, koro ve oda mü-
ziği için besteleri mevcuttur. Passacaglia, Göznuru eserlerinden birkaçıdır.

Hindemith

Paul Hindemith, 1895-1963 yılları arasında yaşamış, Alman viyola icracısı ve bestecidir. 12 operası, 3 bale 
müziği bestesi, konçertoları, senfonileri, orkestra müziği besteleri, eğitim müziği besteleri, oda müziği beste-
leri ve iki kitabı mevcuttur. Cardillac, Sinfonietta, Bando Senfonisi eserlerinden birkaçıdır.
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Haçaturyan

Aram Haçaturyan, 1903 doğumlu, Ermeni asıllı Sovyet bestecidir. Bale müziği besteleri, konçertoları, oda 
müziği ve sahne müziği besteleri, orkestra için besteleri mevcuttur. Gayane, Spartak, Masquerade eserlerin-
den birkaçıdır.

Cage 

John Cage, 1912 doğumlu, Amerikalı bestecidir. 200’ü aşkın sonat, çeşitleme, konçerto vb. çeşitli formlar-
da eser vermiştir. 4 Dakika 33 Saniye, Amores, Fontana Mix eserlerinden birkaçıdır.

17. Nesi var eğitsel oyunu ile tüm öğrencilerin müzik dönemlerinin, dönem ismini söylemeden, ebe tara-
fından sayılan karakteristik özelliklerine göre tahmin edilmesi ve bilginin kalıcı hâle getirilmesi sağlanır. 

18. Temel karakteristiklerin açıkça hissedilebildiği, her dönem özelinde başlıca örnekler hiçbir bilgi ve-
rilmeden dinletilir ve özelliklerinden yola çıkılarak hangi döneme örnek oluşturduğu öğrencilere sorulur. Bu 
tahmin oyunu içinde öğretmen, bilginin doğru ve kalıcı inşası için gereken yönlendirmeleri yapar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bilgi Kontrol Listesi

Kaynakça: 

• Bauman, Z. (2017). Hermenötik ve sosyal bilimler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

• İlyasoğlu, E. (2001). Zaman içinde müzik başlangıcından günümüze batı müziğinin evrimi. İstanbul:

Yapıkredi Yayınları.

• Kutluk, F. (2018). Müzik ve Politika. İstanbul: H2O Yayıncılık.

• Oransay, G. (1977). Bağdarlar Geçidi. İzmir: Küğ Yayını.
• Say, A. (1997). Müzik tarihi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
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1. Klasik Batı müziği dönemlerini
özelliklerine göre sınıflandırır.
2. Müzikle ilgili tarihsel dönemleri
bilir.
Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.



116 MÜZİK

2. Öz Değerlendirme Formu 

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Haydi SolMileyelim

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : 

MODÜL : Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma-I 

SÜRE : 4 der

KAZANIMLAR : Ezgisel okuma yapar.

KONULAR : Solfej ve Deşifre

Aralıklar

K2, B2, K3, B3, T4, T5

Basit ölçüler  
ve deşifre.

ARAÇ-GEREÇLER :

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Kodaly, Fonomimi.

AÇIKLAMA: Kodaly yaklaşımında, müziksel işitme – okuma – yazma etkinliklerine, K3 aralıklar ile başlan-

UYARI:

ÖN HAZIRLIK: Öğretmenin, etkinlik öncesinde, kullanacağı tüm araç gereci hazırlamış ve şarkıya hâkim 
olmuş olması gerekmektedir. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğretmen, içerisinde K3 aralık barındıran, aşağıdaki “Merhaba” şarkısını söyleyerek çocuklara şarkıyı ve
dolayısıyla aralığı duyurur.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

çıkartma
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2. Daha sonra bu şarkı eşliğinde bir çember oyunu oynayacaklarını belirterek öğrencilerden çember olma-
larını ister (bu oyun için en az 2 kişi yeterlidir.). 

3. Şarkı tekrar seslendirilir ve şarkıya herkesin beden perküsyonu ile eşlik etmesi istenir. Eşlikte, bir vuruş
dizlere vurularak, bir vuruş alkışlanarak seslendirilir. 

4. Şarkının isim söyleme kısmı yalnızca K3 aralığında bir melodidir. Bu kısma gelindiğinde, öğretmenden
başlayarak ikişer kişi olmak üzere (Ay-şe, Fat-ma ya da Ah-met, Der-ya’da olduğu gibi…) herkes kendi ismini iki 
vuruşa bölerek söyler. 

5. Her iki isim seslendiriminin ardından şarkı bir daha söylenerek grubun diğer üyelerinin de isimlerini yeri
geldiğinde söylemesi sağlanır ve oyun tamamlanır. 

“Merhaba… Merhaba… Merhaba sana…

 İsmini söyle, ismini söyle haydi bana…

 AY – ŞE, FAT – MA, AH – MET, DER – YA

 Merhaba... Merhaba… Merhaba sana….

 Memnun oldum, memnun oldum tanıştığıma...”

& 44Voice .œ œ œ .œ œ œ
Mer ha ba mer ha ba

.œ œ œ œ 
mer ha ba sa na

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
is mi ni söy le is mi ni söy le

& œ œ œ 
hay di ba na

œ œ œ œ
Ay se Fat ma

œ œ œ œ
Ah met Der ya

.œ œ œ .œ œ œ
Mer ha ba mer ha ba

.œ œ œ œ 
mer ha ba sa na

& .œ œ œ œ .œ œ œ œ
mem nun ol dum mem nun ol dum

œ œ œ œ 
ta nis ti gi ma

MERHABA SARKISI
CEYDA BAKKALBASI

MERHABA ŞARKISI
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6. Şarkının tekrar sayısı gruptaki öğrenci sayısına göre baştan belirlenebilir ya da süreç içinde belirlenebilir.
Öğrenci sayısı fazla ise isim söyleme bölümünde iki öğrenci yerine dört öğrenciye de sıra verilebilir. 

7. Merhaba şarkısının “sol-mi” notalarından oluşan isim söyleme kısmı özellikle gerekli sayıda tekrarlana-
rak Fonomimi çalışması ile desteklenmelidir. Burada amaç hem öğrencilerin sol ve mi notalarının fonomimi ile 
nasıl gösterildiğini kavrayabilmesi hem de bu seslerin yükseklik özelliklerinin (kalınlık-incelik ilişkisini) somut-
laştırılarak fark edebilmesinin sağlanmasıdır. Bu kısım aralıklardaki pes ve tiz seslerin kavranabilmesi açısından 
büyük önem arz etmektedir. 

Fonomimi ile nota gösterimi

Alın seviyesi

Çene seviyesi

Bel seviyesi
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8. Fonomimi çalışmaları ile, tüm öğrencilerin, sol sesinin mi sesinin üstünde bir yerlerde olduğunu, aynı 
şekilde mi sesinin de sol sesinin altında bir yerlerde olduğunu iyice fark etmeleri sağlanır. 

9. Öğrenimi gerçekleştirilen K3 aralığa ait sesler için öğretmen tahtaya yalnızca aşağıda gösterildiği gibi 
okların yön işareti eşliğinde noktalar koyar. 

        

          •                  •       •

           •                    •

 

10. Bu noktaların sol ve mi seslerini temsil ettiğini, daha yukarıda olanın sol olarak okunacağını belirterek 
öğrencilerin okuması istenir. Okuma sırasında, daha aşağıda olanın ise mi olarak okunacağı söylenmeden fo-
nomimi yardımı ile fark ettirmeye çalışır.  

11. Öğretmen tahtaya yazdığı örnekleri çeşitlendirerek bu aralığa ait seslerin pekiştirilmesini sağlar. 

12. K3 aralığın yeterince duyurulduğundan emin olunduktan sonra, yine fonomimi ile şarkının diğer nota-
larının da gösterimi gerçekleştirilir. Do-mi-sol ve la seslerinin içeren “Merhaba” şarkısının her tekrarı ile öğren-
ciler bu dört notanın fonomimi ile nasıl gösterildiğini ve ses yüksekliklerini iyice kavramış olur. 

13. Öğrencilere çeşitli stickerlar ya da tahta boncuklar gibi daha önceden hazırlanmış materyaller dağıtılır. 
Az sonra öğretmenin “lu-lu” ya da “na-na” şeklinde bir ezgi söyleyeceği belirtilir. 

14. Öğretmen, ezgiyi söylerken çocukların da ellerindeki materyalleri, ezginin gidişatına göre birbirlerin-
den daha yukarı ya da daha aşağı şekilde konumlandırarak yerleştirmeleri istenir (bu bir deşifre çalışması 
olarak da değerlendirebilir.).

15. Öğretmen, K3 aralığındaki iki sesi kullanarak iki ölçülük ya da dört ölçülük doğaçlama bir ezgiyi “lulu” ya 
da “nana” şeklinde seslendirir ve öğrencilerin materyalleri ezgiye uygun olarak dizmesini bekler. Öğrencilerin 
yapabilme durumlarına göre ezgiyi birkaç defa tekrarlar. 

16. Bitiren öğrencilerin, materyaller aracılığı ile yazmış oldukları ezgiyi seslendirmeleri ve aynı zamanda 
fonomimi ile göstermeleri istenir. Böylelikle öğrenci K3 aralığında yazılmış bir melodinin ezgisel okumasını da 
yapmış olur. 

17. Herhangi bir öğrencinin bir diğer arkadaşının materyaller ile yazmış olduğu melodiyi okuması istenir. 
Karışık bir şekilde her bir öğrencinin bir diğer arkadaşının yazdığını okuması istenerek aralık bilgisi ve ezgi-
sel seslendirme becerisi pekiştirilir. Bu seslendirmeler sırasında hata yapan öğrencilerin hatalarını düzeltmesi 
mutlaka sağlanmalı, doğru entonasyonla okumaya önem verilmelidir.  

18. Son olarak tüm sınıf, öğretmenin söylediği doğaçlama ezgiyi, materyaller aracılığı ile yazdıkları şekilde 
fonomimi eşliğinde seslendirir ve etkinlik tamamlanmış olur.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Etkinliğin tüm aşamalarında, öğrencilerin deşifre ve ezgisel okuma becerileri gerekli şekilde değerlendirilir 
ve yönlendirmeler yapılır. Ek olarak:

1. Bilgi Kontrol Listesi

Maddeler
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1. Ezgisel okuma yapar.

2. Deşifre yapar.

3. Ses yüksekliklerini doğru
entonasyonla verir.  

Toplam Puan

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu 

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI  : Müziğim Biçim Biçim

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 4 (ÖYGP 7)

MODÜL : Müzik Teorisi-V

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Verilen bir eseri çözümler

KONULAR : Müzik Biçimleri

   Motif, cümle, dönem ve şarkı formları 

ARAÇ-GEREÇLER   : Bir bölmeli şarkı örnekleri: Baltalar Elimizde, Postacı,

    İki bölmeli şarkı örneği: Köylü Güzeli

    Üç bölmeli şarkı örneği: Zımterelelli

    Farklı formlarda eser örnekleri: Menuet No: 2 J.S. Bach, Sol Ma- 
    jör Sonatin L. Beethoven (1. Bölüm)

    Konu ile ilgili videolar,

    Amaca uygun olarak seçilecek diğer destekleyici eserler…

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Sunuş yoluyla öğretim, anlatım, buluş yoluyla öğretim, dinleti.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmenin, etkinlik öncesinde kullanacağı amaca uygun, destekleyici eserleri ve ko-
nuya uygun videoları seçmiş ve gerekli notasyon ya da video kaydını edinmiş; videoları herhangi bir link 
üzerinden izletecekse bağlantıyı kontrol etmiş ve sakıncalı içerik olmadığına emin olarak etkinliği gerçek-
leştiriyor olması gereklidir. 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Daha önceki ÖYG programlarında öğretilmiş olan motif, cümle ve dönem kavramları kısaca tekrar edilir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Bilgi Notu: En küçük müzik fikrine motif adı verilir. En az iki motifin birleşmesi ile 
oluşan motiften büyük müzik fikrine cümle, cümlelerin birleşmesi ile oluşan daha 
büyük müzik fikirlerine de dönem adı verilir. 

Baltalar	Elimizde

                   

b

m4m3

a

m2m1

A

2. Konu ile ilgili öğrencilerin hoşuna gidebilecek, dikkatlerini çekebilecek kısa videolar izletilerek konunun 
hatırlanması ve pekiştirilmesi sağlanır.

3. Şarkı formunun/biçiminin tanımı yapılır. 

4. Öğretmen tarafından şarkı formuna örnekler verilir.

5. Örnek bir çözümleme yapılır (Örnek, bir bölmeli şarkı formundan seçilmiştir. İsteğe bağlı olarak sınıf 
seviyesine uygun başka eserler seçilebilir.).

Örnek Çözümleme: 

Doğal Hâli:

Çözümlenmiş Hâli:

Bilgi Notu: Bir veya daha fazla dönemin art arda gelmesi ile oluşan müziksel bi-
çimlere şarkı denir.

Baltalar	Elimizde
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6. Öğretmen tarafından farklı şarkı formu örnekleri dağıtılarak öğrencilerden, örneğe bağlı kalarak çözüm-
lemeleri istenir.

Postacı

                   

Postacı

                   

a'

m2'm1

a

m2m1

A

Ali	Ulvi	Baradan

Köylü	Güzeli

9 



        

      

   

    







  

















Ali	Ulvi	Baradan

Köylü	Güzeli

9 



        

      

   

    







  

















Çözümlenmiş Hâli:

İki bölmeli şarkı formu örneği
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Bir bölmeli şarkı formu örneği 

Doğal Hâli:
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Çözümlenmiş Hâli:

Üç bölmeli şarkı formu örneği

Doğal Hâli:

Muammer	Sun

Zımterelelli
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J.	S.	Bach

	Minuet	No:	2
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Başka Formlarda eser örnekleri

Doğal Hâli:
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Çözümlenmiş Hâli:
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Başka formlarda eser örnekleri

Doğal Hâli:

Ludwig	van	Beethoven

Sol	Majör	Sonatin
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2 Public	Domain	(PianoXML)
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Çözümlenmiş Hâli:

Ludwig	van	Beethoven

Sol	Majör	Sonatin
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2 Public	Domain	(PianoXML)

7. Çözümlemeleri yapılan eserlerin, şematik açılımı, çözümlemenin ardından öğrencilerle tartışılmalı, etki-
leşimli tahta üzerinde gösterilmelidir.

8. Çözümlenmiş eserler, çözümleme yapıldıktan sonra öğrencilere mutlaka dinletilmeli böylelikle öğren-
cilerin motif, cümle ve dönemleri dinledikleri müzik eserlerinde ayırt edebilmelerine olanak sağlanmalıdır.
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Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Müzikte temel formları bilir.

2. Şarkı formunu bilir.

3. Verilen bir eseri biçimsel olarak
çözümler.

Toplam Puan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. Bilgi Kontrol Listesi

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Ses Sistemleri Araçlarını Tanıyalım

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 2 (ÖYGP 5)

MODÜL : Bilişim Destekli Müzik-II

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Ses sistemlerinde kullanılan araçların özelliklerini tanır.

KONULAR :  Ses sistemlerinde kullanılan araçlar

 Mikrofon, çivi jak, monitör, mikser vb.

ARAÇ-GEREÇLER  : Mikrofon

Çivi jak ve kabloları

Monitör, kolon, hoparlör

Amfi-mikser

Amfi-mikser bağlantısı olan çalgılar

Jaksız kolon kablosu

Birkaç adet mono erkek çivi jak

Lehim makinesi

Elektrik bandı

Lehim teli

Kontrol kalemi

Maket bıçağı 

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Gösterip yaptırma, anlatım, soru-cevap.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ÖN HAZIRLIK: Öğretmen, etkinlik öncesinde, konuyla ilgili araç-gereç ve ekipmanları sınıf içinde hazır 
hâle getirmelidir ve ayrıca daha öncesinden bir ses sitemi kurma ve kablo yapma faaliyetlerini deneme-
lidir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğrencilere ses sistem ve ekipmanlarının ne olduğu, ne gibi alanlarda kullanıldığı ve benzeri sorularla
etkinliğe başlanır (Görsel 1).

2. Bütün öğrencilerin söz alarak fikir belirtmesi sağlanır.

3. Öğrencilerin yanıtları bitince öğretmen gerekli açıklamaları ve mikrofon, mikser ve diğer ekipmanların
tanımlarını yapar.

4. Ardından bir ses sistemi öğrencilerle birlikte kurularak ve kullanılarak belli başlı ses sistemi araçlarının
neler olduğu ve özellikleri gösterip yaptırma yoluyla tanıtılır. 

Örnek Uygulama ve Açıklamalar:

 Amfi, mikser, kolon, monitör, mikrofon vb. gibi ekipmanların tamamını kapsayacak şekilde ses sistemi 
isimlendirmesini kullanırız.

Ses sistemleri elektronik cihazlar olduğundan maddi değeri büyük olan hassas cihazlardır.

Şimdi birlikte bir ses sitemi kurarak nasıl çalıştığını görmeye çalışalım (Görsel 2-3).

 Bütün amfilerin arka kısmında kolonları bağlamak için kablo bağlantılarının olduğu girişler mevcuttur. 
Bu girişler sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kolon ya da monitörlerimizi sınıfın uygun olan yerlerine yerleştirelim. 

 Kolon kablolarını amfimizin ilgili girişlerine bağlantılarını yapalım. Bu bağlantılar genellikle mono ol-
duğundan sağımızda kalan kolona sağ çıkışı, solumuzda kalan kolona sol çıkışı bağladığımızdan emin olalım. 
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Mikrofon kabloları, çalgı bağlantı kablolarından farklıdır. Buna dikkat ederek amfimizin mic yazan herhangi 
bir girişine bağlantısını yapalım. Bütün ses ayar potlarını sıfıra getirelim. Amfimizin güç kablosunun prize takılı 
olduğundan emin olduktan sonra cihazımızı çalıştıralım. 
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Görsellerde görüldüğü üzere 
farklı tipte mikrofon kablo jakları 
mevcuttur (Görsel 4-5-6-7). Amfi-
mizin girişlerine uygun olan jakları 
tercih etmemiz gerekir. 

Mikser mikrofon girişleri üze-
rinde “mic” kısaltması vardır. Mik-
rofonlar için bu girişler tercih edilir.

Amfimiz çalıştığında hiçbir ye-
rine dokunmadan kontrol kalemini 
kullanarak cihazda elektrik kaçağı-
nın olup olmadığına bakalım, her-
hangi bir kaçak yoksa diğer işlem-
lere geçelim.

Bütün ses potları kapalı konumda iken mikrofonun üzerinde olan açma tuşunu kullanarak mikrofonu 
açalım (Mikrofon kullanılırken daima ses potlarını kapalı konuma alarak mikrofonu açmalıdır. Sesler açıkken 
mikrofon açma kapama girişimi parazitlenme ve istenmeyen patlama seslerine neden olur. Ayrıca bu tür ani 
işlemler cihaz üzerinde gerilimler yaratabileceğinden cihaz sigortasının atmasına ya da cihazın bozulmasına 
sebep olabilir.).

Mikrofonu bağladığımız kanal 
üzerinde mikserin marka ve mo-
deline göre değişiklik gösterebilen 
vol, bas, tiz, eco, delay, vb. birçok 
ayar potu mevcuttur (Görsel 8-9). 
Ana ses potlarını biraz açalım ve 
mikrofonu bağladığımız kanaldan 
ayarlar yaparak mikrofonu, kulla-
nacak kişinin sesine göre ayarla-
yalım.
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Bütün bu bağlantıları yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri de mikrofonu kolonlara 
doğrultmamak ya da karşı karşıya getirmemektir. Bu durumlarda kolonlardan istenmeyen ve rahatsız edici 
sesler gelebilir. 

Mikrofon, kolonların önünde konuşlanmak zorunda ise istenmeyen seslerin en az doğduğu alanlar belirle-
nir ve bu alanların dışına çıkılmadan, kanal üzerindeki ayar potlarını kullanarak gürültü azaltılır.

Mikrofon kurulumunu gerçekleştirdikten sonra çalgılarımızı mikserimize bağlayalım. Bunun için iki 
ucu çivi jaklı kabloları kullanırız (Görsel 10). Bazı mikserlerin çalgı girişleri (line) farklılık gösterebilir. 
Mikserimizin model ve yapısına uygun enstrüman kabloları kullanmalıyız.

Çalgılarımızdan aldığımız bağlantı kablolarını mikserimizin “line” girişlerine takmalıyız. 

Çalgımızın üzerinde ekolayzır varsa ses ayarlarını yaptıktan sonra mikserimiz üzerinde çalgıyı cihaza bağla-
dığımız kanalda, efekt potlarıyla sesin derinliğini, ekosunu, basını ve tizini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. 

Bağlantı yaptığımız çalgılar, seslerini mikrofon yoluyla miksere iletiyorsa rezonans boşluğu olan darbuka, 
bağlama, gitar, vb. çalgıların bu delikleri kâğıt-bant yardımıyla kapatılmalıdır. Aksi taktirde mikserimizden is-
tenmeyen ve rahatsız edici uğultular ve sesler gelebilir.
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Gelelim şimdi kendi enstrüman kablomuzu kendimiz üretmeye (Görsel 11)...

İhtiyacımız olan malzemeler:

• İhtiyaç duyduğumuz uzunlukta mono enstrüman kablosu

• 2 adet çivi jak

• Lehim makinası

• Lehim teli

• Elektrik bandı

• Maket bıçağı

Kabloların iki ucundaki plastik kaplamalar maket bıçağı yardımıyla soyulur.

Çivi jakların koruma kapakları vidalarından sökülür (Görsel 12).
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Kablonun içinden çıkan iki tel demeti ayrı ayrı, jakın arka kısmındaki uçlara lehimlenir (Görsel 13).

Burada dikkat edilmesi gereken:  jakın iki kutbuna lehimlenen farklı kablo demetlerini karıştırmadan diğer 
taraftaki jakın kutuplarına da lehimlemektir. Örneğin, sarı renkli kablo demeti jakın kısa kutbuna lehimlendiy-
se diğer tarafta da aynı renk kısa kutba lehimlenmelidir.

Lehimlenen kısımlar herhangi bir kısa devre olasılığına karşı, elektrik bandıyla kaplanır. 

Koruma kapağı tekrar kapatıldığında enstrümanımızı miksere bağlayacak kablomuz hazır demektir.

Denemek için bir ucunu çalgımıza, diğer ucunu da amfiye bağlayarak doğru lehim yapıp yapmadığımızı 
kontrol edebiliriz.



144 MÜZİK

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.

Maddeler

Ö
ğr

en
ci

 1

Ö
ğr

en
ci

 2

Ö
ğr

en
ci

 3

Ö
ğr

en
ci

 4

Ö
ğr

en
ci

 5

Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Ses sistemlerinde kullanılan
araçların özelliklerini tanır.

2. Bir ses sistemini kurabilir ve
çalıştırabilir.

3. Ses sistemleri kurmada ve etkili
kullanmada karşısına çıkan sorun-
ları temel düzeyde çözebilir.

Toplam Puan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Açık Uçlu Sorular

Kolonlarda uğultu olduğu zaman neler yapmalıyız?

Mikrofon kullanarak elde ettiğimiz enstrüman sesinde uğultu olduğunda neler yapabiliriz?

Kendi enstrümanınız için bir mikser bağlantı kablosu yapınız.

Bir ses sisteminin kurulumunu yapınız.

2. Bilgi kontrol listesi
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3. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Çemberden Akor Yolu

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 3 (ÖYGP 6)

MODÜL : Müzik Teorisi-IV

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Temel armoni kurallarını bilir.

KONULAR : Dar ve geniş konumda akorlar ve bağlanışları 

Tam kadansta akor bağlanışları

ARAÇ-GEREÇLER : Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, açık mavi, lacivert ve mor renklerde hulahop çemberleri, 
etkileşimli tahta, piano.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Sunuş yoluyla öğretim, anlatım, buluş yoluyla öğretim, soru- 
cevap, eğitsel oyun, uygulama, dinleti.

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 

1. Öğrencilere akor kavramının ne olduğu ve akorların nasıl kurulduğu hatırlatılarak derse başlanır.

2. Kök ve çevrim akorların pianoda seslendirilmesi pekiştireç olarak faydalı olacaktır.

3. Do dizisini oluşturan sesler farklı renklerde hulahoplar ile kodlanır.

Örnek:

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Buna göre: “Kalın do” sesi ve “ince do” sesi kırmızı renkli hulahop, “re” sesi turuncu renkli, “mi” sesi sarı 
renkli, “fa” sesi yeşil, “sol” sesi açık mavi, “la” sesi lacivert, “si” sesi ise mor renkli hulahop ile kodlanmıştır. 
Oktav sesler için de aynı renkler geçerlidir.

4. Hulahoplar “do” majör akor seslerini oluşturacak şekilde yere yerleştirilir.

5. Ses gruplarına göre üç öğrenci seçilerek farklı renklerdeki hulahop çemberlerine yerleşir ve rengin ifade
ettiği notayı seslendirir. Böylece do majör tonalitede tonik, eksen gibi farklı şekillerde ifade edilebilen 1. de-
rece akoru tınlatılmış olur. 

6. Tınlatılan bu akorun görevi ve yukarıda belirtilen özelliği etkileşimli tahtada iyice açıklanır.

7. Akor yürüyüşlerinde kullanılacak olan 4. derece (subdominant/altçeken) ve 5. derece (dominant/çeken) 
akorları için de aynı işlemin yapılması önerilir.

Holahop akor



O

O
O

C

Holahop akor



O

O
O

F/C

Holahop akor



O

O
O

G/B

Subdominant Akor Dominant Akor

Tonik Akor 
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9. Otantik kadansın ne olduğu hakkında öğrenciler bilgilendirilir.

10. Bilgilendirmenin ardından yerdeki hulahop çemberleri sırasıyla I-IV-I. derece akorlarını tınlatacak şe-
kilde düzenlenir. 

8. Ardından yerdeki hulahopların yanına sol majör 2. çevrim akorunun seslerini ifade eden renkli çem-
berler, onların yanına da do majör akorunun çemberleri yerleştirilir. Öğrenciler birinci akordan başlayarak 
ilgili sesleri vererek üç çember grubundan da geçer. Böylece otantik kadans olarak ifade edilen sırasıyla I-V-I. 
derece akorları tınlatılmış olur. Holahop akor



O

O
O

OO

O

O

O
O

CGC

 I V I

Holahop akor



O

O
O

OO

O

O

O
O

CFC

 I IV I
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11. Öğrenciler ilgili çemberlere girerek çemberin renginin simgelediği sesi verir ve böylece plagal kadans
olarak ifade edilen sırasıyla I-IV-I. derece akorları da tınlatılmış olur.

12. Aynı şekilde tam kadans oluşturmaya yönelik çember düzenlemesi de yapılır.

Temel durumda otantik akor bağlanışı yukarıdaki görseldeki gibidir.

13. Öğrenciler ilgili çemberlere girerek I-IV-V-I. derece akorlarını seslendirerek tam kadansı da seslendirmiş
olurlar.

14. Oyuna daha fazla öğrenci dâhil edilerek daha eğlenceli bir hâle getirilebilir.

15. Oyunun ardından öğrencilere “dar konumda akor bağlanışları” hakkında gerekli bilgiler akıllı tahta yar-
dımıyla aktarılır.

Örnek Açıklamalar:

Dar Konumda Akor Bağlanışları:

 Piyanoda sağ elin, akorları daha rahat bir şekilde seslendirebilmesi amacıyla, parmakların yakınındaki 
seslere doğru küçük hareketler yapmasına olanak sağlayan akor bağlanışı “dar konumda akor bağlanışı” şek-
linde ifade edilebilir.

Dar konumda otantik kadans

Holahop akor



OO

O
O

O

O

OO

O

O

O
O

CG/BF/CC

I IV V I

Otantik	Kadans

Dar konumda akor bağlanışı











Tonik
Eksen

DominantTonik
ÇekenEksen

IVI

CGC
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16. Öğrencilerin ilgili akor yürüyüşlerini piyanoda seslendirmelerine olanak sağlanmalıdır.

Otantik kadans 1. çevrim

Otantik kadans 2. çevrim

Dar konumda akor bağlanışı

Otantik	Kadans		1.Çevrim












Tonik
Eksen

DominantTonik
ÇekenEksen

IVI	

CGC


Dar konumda akor bağlanışı

Otantik	Kadans		2.Çevrim












Tonik
Eksen

DominantTonik
ÇekenEksen

IVI	

CGC


Temel durumda plagal kadans

Plagal	Kadans

Dar konumda akor bağlanışı











Tonik
Eksen

SubdominantTonik
AltçekenEksen

IIVI

CFC
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Plagal kadans 1. çevrim

Plagal kadans 2. çevrim

Temel durumda tam kadans

Dar konumda akor bağlanışı

Plagal	Kadans	I.Çevrim	












Tonik
Eksen

SubdominantTonik
AltçekenEksen

IIVI

CFC


Dar konumda akor bağlanışı

Plagal	Kadans	II.Çevrim	












Tonik
Eksen

SubdominantTonik
AltçekenEksen

IIVI

CFC


Tam	Kadans

Dar konumda akor bağlanışı











TonikDominant
EksenÇeken

SubdominantTonik
AltçekenEksen

IVIVI

CGFC





152 MÜZİK

1. Çevrim tam kadans 

2. Çevrim tam kadans

Dar konumda akor bağlanışı

Tam	Kadans	I.	Çevrim



 








TonikDominant
EksenÇeken

SubdominantTonik
AltçekenEksen

IVIVI

CGFC


Dar konumda akor bağlanışı

Tam	Kadans	II.	Çevrim












TonikDominant
EksenÇeken

SubdominantTonik
AltçekenEksen

IVIVI

CGFC


17. Bütün akor bağlanışlarının öğrenciler tarafından seslendirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

18. Bu akor bağlanışları farklı majör ve minör tonlarda da kuramsal olarak işlenmeli ve öğrencilerin piano
ile seslendirmelerine olanak sağlanmalıdır.

19. Öğretilenler iyice pekiştirildikten sonra “geniş konumda akor bağlantıları” konusu da aynı akış ile işle-
nebilir.
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Maddeler
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Ö
ğr

en
ci

 6

Ö
ğr

en
ci

 7

Ö
ğr

en
ci

 8

1. Temel armoni kurallarını bilir.

2. Tonik, subdominant, dominant
akorun ne olduğunu bilir.

3. Akor kurar ve çevrimini yapar.

4. Dar konumda akor bağlantısı
yapar.

5. Otantik kadansı bilir.

6. Plagal kadansı bilir.

7. Tam kadansı bilir.

Toplam Puan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Bilgi kontrol listesi

AÇIKLAMA: Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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3. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Yuvadaki Tavşanlar

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Temel Müzik Eğitimi 1 (ÖYGP 1)

MODÜL : Temel Müzik Bilgisi-I 

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Müzikle ilgili temel kavramları bilir.

KONULAR : Basit ölçüler

 2/4, 3/4, 4/4

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, piano, ritm çalgıları, “yuvadaki tavşanlar” isimli şarkı.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Sunuş yoluyla öğretim, anlatım, buluş yoluyla öğretim, yansıla-
ma- taklit, oyun 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI: 

1. Etkinliğe başlamadan önce öğretmen tarafından ölçü, ölçü çizgisi, birim vuruş ve ölçü birimleri konularında
bilgilendirme yapılır.

2. Aşağıda iki ayrı tondan yazılmış Yuvadaki Tavşanlar adlı şarkı öğretilir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Yuvadaki Tavşanlar
Söz-Müzik

©

Müjde Sarısözen Doğan

i ki ya ra maz tav şan cık var mış i ki si bir a ra da mut lu ya şar mış

bir gün bir gün hop hop la ya rak bir gün bir gün zıp zıp la ya rak

i ki ya ra maz sof ra yı kur muş tam ye mek yer ken ka pı vu rul muş

tik tak tak tik tak tak tik tak tak tik tak tik tak tak tik tak tak tik tak tak tik tak

Bir tav şan da ha gel miş yu va ya üç kü çük tav şan o tur muş sof ra ya

bir ki üç bir ki üç üç kü çük tav şan tam ye mek yer ken vu rul muş ka pı ya

tik tak tak tak tik tak tak tak tik tak tak tak tik tak tak

eğ le nir gü ler şar kı lar söy ler mi nik yü rek ler hep mut lu çar par mış
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2 Yuvadaki Tavşanlar

bir ki üç dört bir ki üç dört tam dört tav şan ol du bak

ye me ğe baş la mış dört ya ra maz so nun da ka rın la rı doy muş be ra ber mut lu luk la

bir tav şan da ha gel miş bu yu va ya dört kü çük tav şan o tur muş sof ra ya
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Yuvadaki Tavşanlar
Söz-Müzik

©

Müjde Sarısözen Doğan

i ki ya ra maz tav şan cık var mış i ki si bir a ra da mut lu ya şar mış

bir gün bir gün hop hop la ya rak bir gün bir gün zıp zıp la ya rak

i ki ya ra maz sof ra yı kur muş tam ye mek yer ken ka pı vu rul muş

tik tak tak tik tak tak tik tak tak tik tak tik tak tak tik tak tak tik tak tak tik tak

Bir tav şan da ha gel miş yu va ya üç kü çük tav şan o tur muş sof ra ya

bir ki üç bir ki üç üç kü çük tav şan tam ye mek yer ken vu rul muş ka pı ya

tik tak tak tak tik tak tak tak tik tak tak tak tik tak tak

eğ le nir gü ler şar kı lar söy ler mi nik yü rek ler hep mut lu çar par mış



159

& ##45

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& ##49

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ##53

œ œ œ œ jœ œ jœ œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ jœ œ jœ
rit.

œ œ œ œ jœ .œ

2 Yuvadaki Tavşanlar

bir ki üç dört bir ki üç dört tam dört tav şan ol du bak

ye me ğe baş la mış dört ya ra maz so nun da ka rın la rı doy muş be ra ber mut lu luk la

bir tav şan da ha gel miş bu yu va ya dört kü çük tav şan o tur muş sof ra ya

3. Öğrenciler önce 2’li, eğer sınıf mevcudu uygunsa 3’lü ve 4’lü olmak üzere gruplandırılır. Bu gruplandır-

mada her öğrenci bir birim vuruşu temsil etmektedir. 

4. Öğrenciler şarkıyı söylerken 2’li grup, şarkının ilk bölümü olan 2/4’lük kısımda kuvvetli ve zayıf vuruşu

belli edecek şekilde, 1. öğrenci (1. Vuruş için) topuk ve 2. öğrenci (2. Vuruş için) alkış veya aynı izlenimi yara-

tacak ritm çalgıları kullanarak eşlik eder.

5. 3’lü grup şarkının ¾’ lük olan ikinci bölümünde kuvvetli ve zayıf vuruşu belli edecek şekilde 1. öğrenci

topuk ve 2. ve 3.öğrenci sırası ile alkış vurarak veya aynı izlenimi yaratacak şekilde ritm çalgıları kullanarak 

eşlik eder. 

6. 4’lü grup şarkının 4/4’lük olan 3. bölümüne, kuvvetli ve zayıf vuruşu belli edecek şekilde 1. öğrenci to-

puk, 2., 3. ve 4. öğrenci sırası ile alkış vurarak veya aynı izlenimi verecek şekilde ritm çalgıları kullanarak eşlik 

eder.

2’li grup

1. öğrenci 2. öğrenci

Güm Tek

Topuk Alkış

Davul Zil
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7. Sınıf üç gruba ayrılır. 1. grup 2/4, 2. grup ¾, 3. grup ise 4/4’lük ölçü olarak adlandırılır ve grupların isim-
leri tahtaya yazılır.

8. Öğretmen bu ölçü kalıplarına uygun müzikler dinletir.

9. Öğrenciler dinledikleri ezgilerin kendilerinin temsil ettiği ölçü birimine ait olup olmadığını bulmaya çalı-
şırlar. Eğer kendi temsil ettikleri ölçü birimine uygun olduğunu düşünüyorlarsa kendi gruplarının altına şarkı-
nın ismini yazdırırlar. Aynı ezgiyi birden fazla grup kendi sütununa yazdırabilir.

10. Oyunun sonunda her ezginin ölçü birimi öğretmen tarafından açıklanır.

11. Grupların sütunlarına yazılan şarkıların doğruluğu kontrol edilir. Sonuçlar hesaplanır ve kazanan grup
belirlenir.

12. Öğrencilere aşağıda örnek olarak sunulan etkinlik kâğıt hazırlanır ve her ölçünün dizek başında belirti-
len ölçü birimine göre düzenlenmesi ve doldurulması istenir. 

3’lü grup

1. öğrenci 2. öğrenci 3. öğrenci

Güm Tek Tek

Topuk Alkış Alkış

Davul Zil Zil

4’lü grup

1. öğrenci 2. öğrenci 3. öğrenci 4.öğrenci

Güm Tek Tek Tek

Topuk Alkış Alkış Alkış

Davul Zil Zil Zil
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2/4

  3/4 lük

  4/4

 

2/4

   3/4 lük

      4/4
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1. Ölçünün ne olduğunu bilir.

2. Ölçü sayısının ne olduğunu bilir.

3. Basit ölçünün ne olduğunu bilir.

4. 2/4’lük ölçünün ne olduğunu
bilir.

5. 3/4’lük ölçünün ne olduğunu
bilir.

6. 4/4’lük ölçünün ne olduğunu
bilir.

Toplam Puan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bilgi Kontrol Listesi

AÇIKLAMA:  Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Müzik ve Duygularım

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI :

MODÜL : Temel Müzik Bilgisi-I 

SÜRE : 

KAZANIMLAR : Müzikle ilgili temel kavramları bilir.

KONULAR : Müzik ve duygular

Müziğin insanda oluşturduğu olumlu ve olumsuz duygular

Müzik ve duygu durumları

ARAÇ-GEREÇLER : Müzik tarihi ile ilgili kitaplar, çeşitli müzik dinleme cihazları, küçük kavanozlar, su, 
suda çözünür boya, çeşitli renklerde sim.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER :

UYARI:

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI: 

1. Müzik ve duygu durumlarımız arasındaki ilişkiye dair bir giriş yapılır.

Örnek Açıklamalar: 

 Müzik bir çeşit zaman makinesidir. Dinlediğimiz müzikler, yaşamış olduğumuz anıları canlandırır. Bey-
nimiz geçmişte yaşadığımız acı, tatlı anılarla dinlediğimiz müzik arasında bağ kurar.  Böylece müzik, bizleri 
yaşadığımız andan farklı anlara götürür. Bu kimi zaman annemizle geçirdiğimiz mutlu bir an, kimi zaman da 
aklımızda yer eden bir mekân olur. Dinlenen aynı eser, farklı insanlar tarafından farklı şekilde algılanabilir. Mü-
ziğin hisettirdiği duygular kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu sebepten klasik müzik bestecileri yaptıkları 
eserlere betimleyici isimler vermekten kaçınmışlardır. 

 Klasik müzik bestecileri eserlerinde geniş armoni bilgileri ve orkestrasyon becerileriyle dinleyiciyi 
çoğu zaman yönlendirmeyi başarır. Eserin farklı anlarında davul ve timpani kullanarak dinleyicinin dikkatini 
çeker. Yaylılarla yapılan triller ve pizzicato teknikleri, brass çalgıların yükselişleriyle dinleyiciyi etkiler  v b. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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2.

3.

Örnek Açıklamalar: 

n 

4.   dinletilir ancak eserin adı  bir 
a ma ya  

5.  

6.  

7.   etkisinin ne 
olduğu sorulur.

8.  ı  
 dinleyi  duyguyu betimleyerek bir gaz ısı 

olarak yazmasının   bu isimle adlandırıldığını a r.

9.  ediği film müziklerini   sa  
r.

10. Dinletinin ardından öğrencilere ne hissettikleri sorulur.

11. Yanıtlar alındıktan sonra dinletilen film müziklerinin hangi gruba ait oldukları söylenir.
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Örnek Uygulama: Dinlediği müziği renklendirme

• Öğretmen, öğrencilere birer tane, su dolu kavanoz ve çeşitli renklerde sim ve boya dağıtır.

• Önceden belirlenmiş bir müzik öğrencilere dinletilir.

• Öğrenciler dinledikleri müziğin kendi üzerlerinde bıraktığı etkiye göre kavanozlarına boya aktarır 

• Eser bittiğinde öğrencilerden tek tek kavanozlarındaki renkleri  niçin kullandıklarını ve bu renklerin
ifade ettiği duyguları açıklamaları istenir (bu müzik beni mutlu hisettirdi ve ben de bunu mavi renk ile ifade 
ettim, müzik ilerledikçe beni hüzünlendirdi ve kırmızı ekledim çünkü kırmızı beni hüzünlendirir vb.).

Not: Bu etkinliği resim yaptırma şeklinde de düşünebilirsiniz. Ancak müziği dinletmeden önce dinlete-
ceğiniz eser hakkında herhangi bir betimleyici bilgi verilmemelidir. Öğrencilerin düşüncelerini değiştirecek 
bilgiler vermekten kaçınılmalı ve öğrencilerin birbirlerini etkilememeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Açık Uçlu Sorular

Dinlediğiniz eserin üzerinizde ne gibi hisler uyandırdığını açıklayınız?

Dinlediğiniz film müzikleri filmin konusu ile ilgili bilgiler veriyor mu? Sınıf içinde arkadaşlarınızla tartışınız.

(Görsel 2) (Birden fazla renk kullanabilirler.).
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2. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Cumhuriyet Dönemi Türk müziğimizde “Türk Beşleri” olarak adlandırdığımız müzik insanlarımız, anne 

Türk Beşlerimiz; Cemal Reşit Rey (1904-1985), Hasan Ferit ALNAR (1906-1978), Ulvi Cemal ERKİN (1906-
1972), Ahmet Adnan SAYGUN (1907-1991) ve Necil Kazım AKSES’ten (1908-1999) oluşur. Beş sanatçımız, içinde 

sentez üretmeye çalışmışlardır. Türk Beşleri ismi Halil Bedii Yönetken’in “Rus Beşleri” ne olan benzetmesidir. Türk 
Beşleri’nin bir arada çalışmamış olsalar da kişisel eserlerinde tek bir amaç vardır: Türk müziğinin ezgi, makam, 

1800’lü 
-

Çağdaş Türk müziğimizin en taze eseri Cemal Reşit REY’in 1926’da kaleme aldığı ve aynı yıl Paris’in 

müziği ses sistemine uyarlanmış bu ilk eserde Türk halk müziği melodileri bozulmadan sade armonizasyon ile 

zamanlarda yapıtlarında bilindik halk melodilerini doğrudan kullanmak yerine soyutlama yaparak kullanmışlardır 
(İlyasoğlu, 2001).

Modern Cumhuriy

-

-

-

Cemal Reşit Rey (1904-1985)  

Cumhuriyet Dönemi Türk müziğinin öncülerinden olan Rey, aynı zamanda orkestra şefi piyanist ve müzik 
eğitimcisidir. İstanbul Şehir Orkestrasını kurmuştur.  Babası Osmanlı ailesine mensup diplomatik görevleri olan 
önemli bir kişiydi ve Cemal Reşit REY’in doğduğu 25 Ekim 1904 yılında babası Ahmet Reşit REY Kudüs mutasar-
rıf görevini sürdürmekteydi. Annesi ise Osmanlı devlet adamlarından Ahmet Fethi Paşa’nın kızıdır. Cemal Reşit 
REY’in müziğe ilgisi daha küçük yaşlarında başlar. İlk müzik eğitimini annesi Fethiye Hanım’dan alır. İlk eserini 
sekiz yaşında besteler. 1913 yılında Paris şehrine taşınmışlardır. Ailesi, Marguerite Long’tan piyano eğitimi aldırır. 
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Daha sonra Birinci Dünya Savaşı yıllarında Cenevre’ye yerleşir ve buradaki konservatuarda müzik eğitimine de-
vam eder.  Marguerite Long’tan aldığı piyano eğitiminin yanında Raoul Laparra ile kompozisyon, Gabriel Faure ile 
müzikal estetik, Henri Defosse ile orkestra yönetimine dair çalışmalarda bulunur. 1923 yılında ülkemizde Cumhu-
riyet ilan edilmesiyle Türkiye’ye döner. İstanbul Konservatuarında müzik eğitimi verir ve şehir orkestrasını kurar. 
1938 yılına gelindiğinde Ankara ve İstanbul Radyosunda Batı müziği bölüm başkanlığını ve bu radyolarda 
“Piyano Dünyasında Gezintiler” adlı programın hazırlanış ve sunumunu üstlenir (İlyasoğlu, 2001).

1949 ile 1960 arası on bir yıl boyunca dünya üzerinde birçok konser salonunda farklı orkestraları yönetmiştir. 

Cemal Reşit Rey’in sanat hayatını dört dönem başlığında sıralayabiliriz. 1. dönemde Fransız eserleri beste-
lemiş ve düzenlemiştir. 2. dönem 1926’da başlar. Bu dönemde Türk halk melodilerini ele alır. 3. Dönem 1931 ile 
1950 arası sürer ve bu süre içinde yaptığı eserlerde dinleyiciyi otantik ortamlara hazırlar. 4. dönemde ise kendi 
dünyası içinde geniş boyutlu senfonileri oluşturduğu, Batı-Doğu müzik amronisini sentezlediği görülür. Oluştur-
duğu bütün eserler modal, tonal ve ezgiseldir. Abisi Ekrem Reşit REY ile Türk toplumunu polifoniye aşina etmek 
için operet ve revüler bestelemişlerdir. Lüküs Hayat bunlardan en çok ilgi görenlerindendir. Onuncu Yıl Marşı yine 
Cemal Reşit REY’in bilinen ve en çok söylenen eseridir. 1981 yılında “devlet sanatçısı” unvanı verilen REY 7 Ekim 
1985’te ölünceye kadar Mimar Sinan Üniversitesinde dersler vermiştir (İlyasoğlu, 2001).

Rey’in Başlıca Yapıtları 

Opera: Çelebi. Operet: Üç Saat (1932); Lüküs Hayat (1933); Deli Dolu (1934); Saz ve Caz (1935); Maskara 
(1936); Hava Cıva (1937); Yaygara 70 (1969). Orkestra Yapıtları: Enstantaneler (1931); Türk Manzaralan (1928); 
Paysages de Soleil (1931); Senfoni No. 1 (1941); Çağrılış Senfonik Şiiri (1950); Fatih Senfonik Şiiri (1953); Kâtibim 
Çeşitlemeleri (piyano ve orkestra, 1961); Senfonik Konçerto (1963); Senfoni No. 2 (1969); Türkiye Senfonik Şiiri 
(1971); Ellinci Yıla Giriş (1973). Konçertolar: Kromatik Konçerto (piyano, 1932); Keman Konçertosu (1939); Piyano 
Konçertosu (1945); Gitar Konçertosu (Kâtibim Çeşitlemelerinin uyarlaması, 1978). Introduction ve Dans (çello 
ve orkestra, 1928); Konsertant Parçalar (çello ve orkestra, 1954); Andante ve Allegro (keman ve orkestra, 1967). 
Oda Müziği: Piyano Sonatı (dört el için, 1924); Üflemeli Çalgılar Beşlisi (1932); Yaylı Sazlar Dörtlüsü (1935); Dörtlü 
(1939); Sextuor (1939); Sazlann Sohbeti (1957). Şan ve Orkestra için: Anadolu Türküleri (1926); Mystique (1938); 
Vokaliz Fantezi (1975). Piyano: Scénes Turques (1928); Fantezi (1928); Paysages de Soleil (1931); Sonat (1936); 
Hatıradan İbaret Kalmış Şehirde Gezintiler (1941); İki Piyano için 12 Prelüd ve Füg (1969). Diğer: Şan ve piyano 
için şarkılar; koro için halk türküleri; marşlar; film, tiyatro ve radyo oyunu müzikleri (İlyasoğlu, 2001: 282).

Ulvi Cemal ERKİN (1906-1972) 

Cumhuriyet Dönemi çağdaş Türk müziğimizin temel taşlarındandır. Besteciliği ve piyanistliğinin yanında bir 
müzik eğitimcisidir. 14 Mart 1906 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelir. Cemal Reşit REY gibi ilk müzik eğitimini ona 
da annesi verir. Daha sonra Adinolfi’den özel dersler alır. 1925 yılında devlet bursunu hak eder ve Paris’e gön-
derilir. Gönderildiği bu şehirdeki konservatuarda Jean GALLON, İsidor PHİLİİPP ve BOULANGER gibi isimlerden 
eğitim alır. 1930 yılında yurda dönüş yaptıktan sonra piyano, kompozisyon eğitimcisi görevlerini alır.  1932 yılın-
da meslektaşı olan Ferhunde ERKİN’ le hayatını birleştirir. 1936 yılında kurulan Ankara Konservatuarının piyano 
bölümü başkalığına, 1949-1951 yıllarında ise müdürlüğüne atanır. 1971 yılında “devlet sanatçısı” unvanı verilir 
(İlyasoğlu, 2001).

 Usta bir piyano virtüözü olan Ulvi Cemal ERKİN çoğunluğu bu çalgı için yazılmış birçok eser verir. Ezgisel 
yoğunluğu ve aktif ritmik yapısıyla bütün eserleri seslendirilmiş tek Türk sanatçımızdır. Sanatçımız 15 Eylül 1972 
yılında 66 yaşında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini kapamıştır (İlyasoğlu, 2001).
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Erkin’in Başlıca Yapıtları

Orkestra: İki Dans (1930); Bayram (1934); Köçekçeler (1943); Senfoni No. 1 (1946); Senfoni No. 2 (1951); 
Senfonik Bölüm (1969); Senfonik Parçalar (1971); Yaylı Çalgılar Orkestrası için Sinfonietta (1951-59). Konçertolar: 
Konçertino (piyano ve orkestra, 1932); Piyano Konçertosu (1942); Keman Konçertosu (1947); Senfoni Konsertant 
(piyano ve orkestra, 1966). Oda Müziği: Yaylı Sazlar Dörtlüsü (1936); Piyanolu Beşli (1943); Ninni (keman ve piya-
no, 1932); Emprovizasyon (keman ve piyano, 1932); Zeybek Türküsü (keman ve piyano, 1932). Şan ve Orkestra: 
Bülbül ve Ayın Ondördü (1932); Yedi Halk Türküsü (1936). Piyano: Beş Damla (1931). Diğer: Çocuklar için 7 Kolay 
parça (1937); Şan ve piyano parçaları; sahne müzikleri; koro parçaları (İlyasoğlu, 2001: 283)

Hasan Ferit ALNAR (1906-1978)

Hasan Ferit ALNAR 1906 ile 1978 yılları arasında yaşamıştır. Türk sanat müziği sevdalısı bir anne babanın 
evladı olarak 1906’da İstanbul’da doğar. Daha çok erken yaşlarında usta kanun yorumcusu olarak ismini duyurur. 
Saadettin AREL ve Edgar MANAS gibi ünlenmiş isimler müzik öğretmenliğini üstlenir. 1927’de Viyana’da Dev-
let Müzik Akademisine kabul edilir. Burada Joseph MARX ve Oswald KABASTA’dan dersler alır.  1936’da Ankara 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına şef yardımcılığı ve 1946’da bu orkestranın şefliğini üstlenir. 1937 ile 1946 
yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarında kompozisyon eğitmenliğini üstlenir ve 30 Temmuz 1978’de ha-
yata gözlerini kapar. Kanun çalgısı ilk defa Alnar’ın Konçertosu sayesinde senfonik orkestra içinde solist olarak 
sahnelenmiştir (İlyasoğlu, 2001).

Alnar’ın Başlıca Yapıtları

Orkestra: Romantik Uvertür (1932); Prelüd ve İki Dans (1935); Türk Süiti (1936); İstanbul Süiti (1938). Kon-
çerto: Viyolonsel Konçertosu (1943); Kanun Konçertosu (1951). Oda Müziği: Trio Fantezi (1929); Süit (keman ve 
piyano, 1930); Yaylı Dördül (1933); Piyanolu Trio (1966). Diğer: Şan ve orkestra için üç türkü; sahne ve film mü-
zikleri; geleneksel Türk müziği stilinde yapıtlar (İlyasoğlu, 2001: 283).

Ahmed Adnan Saygun (1907-1991) 

Öğretmen çocuğu olarak İzmir’de dünyaya gelir, Türkiye için Batı müziğinin temel taşlarındandır. Etnomü-
zikolog ve müzik eğitimcisidir. Hayatı boyunca ara vermeden ve çizgisini hiç değiştirmeden eserler yaratmıştır.  
Béla Bartok’ la kaleme aldığı Folk Music Research in Turkey isimli bir kitabı mevcuttur (İlyasoğlu, 2001). Saygun, 
müzik yaşamına 13’ünde başlar.  Armoni ve Konturpuan için bir öğretmenden eğitim almasına gerek kalmayacak 
çünkü bu konuları kendi kendine öğrenecektir. 1928 yılında aldığı bursla Paris’te Madame Eugéne Borrel, Vincent 
d’lndy, Monsieur Borrel, Souberbielle ve Amadée Gatou’dan müzik derslerini alır. Ülkeye döndüğünde Ankara 
ve İstanbul konservatuarlarında müzik öğretmenliği görevlerini sürdürür. Macar müzik sanatçısı Béla Bartok ile 
birlikte Türk halk ezgilerini incelemek amacıyla Anadolu’da yolculuğa çıkar.  Bu yolculuk sayesinde birçok halk 
ezgisinin notasyonu alınıp bir araya getirilerek önemli bir derleme işlemi yapılmıştır (İlyasoğlu, 2001).

Paris 1947’de Pleyel’de Lamoureux orkestrası Yunus Emre Oratoryosunu seslendirir, bu olay Saygun’un dünya 
çapında tanınmasını sağlar. Yine 1947’de Uluslararası Halkmüziği Birliğinin yönetim kuruluna atanır. Birçok ülke-
den çeşitli ödül ve nişanlar verilir (İlyasoğlu, 2001).

Saygun’un Başlıca Yapıtları

Orkestra: Çiftetelli (1933); Ankara Kalesi (1942); Ballade (1947); Eskilerden İki Dans (1962); Senfoni No. 1 
(1966); Itri’nin Nevakân Üzerine Scherzo (1969); Sesleniş (1973); Senfoni No. 2 (yaylı çalgılar, 1978); Senfoni 
No. 3 (1980); Orkestra Konçertosu (1977); Barış için Savaş (senfonik şiir, 1981); Senfoni No. 4 (çello solo, 1984); 
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Senfoni No. 5 (Atatürk Diyor ki - Retorik Senfoni, 1988); Senfoni No. 6 (Ölümsüz Kahramanlar bariton ve koro, ilk 
bölüm, 1991). Konçerto: Keman Konçertosu (1969); Viyola Konçertosu (1977); idil (çello ve orkestra, 1980). 0da 
Müziği: Allegro Ferace (1930); Poeme (piyano ve keman, 1930); Sonat (flüt ve piyano, 1933); Üçlü (1945); 4 yaylı 
çalgılar dörtlüsü (1946,1972,1979,1990). Şan ve Orkestra: Senfonik Destan (1973); Bir Divandan Gazel (1976). 
Piyano: Prelüd ve Fügler (1929); Sonat (1930); Minyatürler (1936); On Parça (1964). Diğer: Viyola Kapriçyosu, şan 
ve piyano parçalan, koro yapıtları, sahne müzikleri (İlyasoğlu, 2001: 285).

Necil Kazım Akses(1908-1999)

1908 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Akses, Mesut Cemil Bey’den viyolonsel eğitimi almış, İstanbul Er-
kek Lisesi ve Belediye Konservatuvarında okumuştur. Cemal Reşit Rey’in öğrencisi olmuş ardından 1926 yılında 
Viyana Devlet Müzik ve Temsil Akademisinde ve Prag Devlet Konservatuarında lisans ve lisanüstü eğitimlerini 
tamamlamıştır. 1948’de Ankara Devlet Konservatuarına müdür olmuş. Bern ve Bonn’da kültür ateşeliği yapmış, 
Almanya ve Tunus’tan hizmet nişanları, 1971’de de “devlet sanatçısı” unvanını almıştır. Yaşamının son yıllarında 
Bilkent Müzik Fakültesinde kompozisyon öğretmenliği yapmış, 1999’da Ankara’da yaşamını yitirmiştir (İlyasoğlu, 
2001).

Akses’in Başlıca Yapıtları

Orkestra: Çiftetelli (1933), Ankara Kalesi (1942), Ballade(1947), Eskilerden iki dans (1962), Senfoni No 
1 (1966), Senfoni No 2-yaylı çalgılar (1978), Senfoni No 3 (1980), Barış için savaş senfonik şiir(1981), Senfoni No 
5-Atatürk diyor ki- Retorik Senfoni (1988). Konçerto: Keman Konçertosu (1969), Viyola Konçertosu (1977) Oda
müziği: Allegro Feroce(1930), Poeme-piano ve keman (1930), Sonat-flüt ve piano (1933). Şan ve orkestra: Senfo-
nik destan (1973), Bir Divandan Gazel (1976). Piano: Prelüd ve Fügler (1929), Sonat (1930), Minyatürler (1936),
viyola kapriçyosu, şan ve piano parçaları, koro yapıtları, sahne müzikleri (İlyasoğlu, 2001: 285).

Okuma Parçası 1

“Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz.”

Mustafa Kemal

ATATÜRK’TEN BİR SES 

1924 yılı Ekim ayındaydık. Büyük Zafer’den sonra Atatürk iki girişimde bulunmuştu. Birisi İzmir’de topladığı 
İktisat Kongresi ki “Millî Ekonomi” sözü tarihimizde ilk defa bu kongrede ortaya atılmıştı. İkinci hareket Avrupa’ya 
ilk öğrenci kafilesinin gönderilmesidir. Bu ilk kafilede Avrupa’ya gitmek üzere 150 arkadaş başvurmuştu. Son 
derece sıkı bir eleme sınavı geçirdik, bir süre sonra sonuçlar ilan edildi. 150 kişiden 13 kişi seçilmişti. Şimdi bu 
gruptan hatırlayabildiğim: Suat Hayri, Burhan Toprak, Namdar Rahmi, Vildan Aşir, Cemil Sena ve Necip Fazıl bulu-
nuyor. Benim ismimin yanına Atatürk, “Berlin Üniversitesine gitsin.” diye yazmış. Yola çıkacağımız gündü. Berlin’e 
Balkanlar’dan ve Polonya’dan geçen bir trenle gidilirdi. Vakit geldi, Sirkeci Garı’ndayım ama kafam çok karışık.

Gitsem mi, kalsam mı?

Beni orada unuturlar mı?

Para yollarlar mı?

1 Atatürk’ten Bir Ses: İşte Atatürk. https://isteataturk.com/g/icerik/Ataturkten-Bir-Ses/1583 adresinden 
17.06.2021 tarihinde alınmıştır. 
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Tam gitmemeye karar verdiğim, geri döndüğüm sırada bir posta müvezzininin sesini duydum: “Mahmut Sa-
diiii!... Mahmut Sadiii! Bir telgrafın var.” 

Elime bir telgraf tutuşturuldu. İmza Millî Eğitim Bakanı’nındı. Atatürk’ün emri ile çekilmişti. İçinde hatırımdan 
çıkmayan şu cümle vardı:

“Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz.”

Mustafa Kemal

Telgrafı okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. “Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu 
ülke için canını verme.” dedim. Düşünün... 1923’te o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne 
hissettiğini sezebilen, ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi?

Gittim, çok çalıştım, çok başarılı oldum.

Ülkeme “alev” olarak döndüm.

Önce İstanbul Üniversitesi Genel ve Beşerî Fizyoloji Enstitüsünü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha sonra 
ülkemin başbakanlığını yaptım.

Ben kim miyim?

Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim adamıyım... 

Hangi derse girsem, hangi imtihana çıksam kulaklarımda bu cümle çınlardı. Yol boyunca içinde alevden bir 
şevk ve omuzlarında dağlar gibi bir sorumluluk taşıyordum.

Bu ses artık ömrüm boyunca beni hiç bırakmayacaktı. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak (15 Mayıs 1904, Seydişehir, Konya, 11 Kasım 1990, İstanbul), Türk tıp doktoru ve 
siyasetçi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Açık Uçlu sorular

Türk Beşleri hakkında neler biliyorsunuz? 
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2. Öz Değerlendirme Formu

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kaynakça

İlyasoğlu, E. (2001). Zaman içinde müzik başlangıcından günümüze batı müziğinin evrimi. İstanbul: Yapıkredi 
Yayınları.

Atatürk’ten Bir Ses: İşte Atatürk. https://isteataturk.com/g/icerik/Ataturkten-Bir-Ses/1583 adresinden 
17.06.2021 tarihinde alınmıştır.

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK ADI : Popüler Müzik

ETKİNLİK TÜRÜ  : Çoklu Seçenekli Etkinlik

EĞİTİM PROGRAMI : Müzik Becerisi Geliştirme 4 (ÖYGP 7) 

MODÜL : Müzik Tarihi ve Kültürü-IV

SÜRE : 4 ders saati veya üstü

KAZANIMLAR : Ülkemizdeki ve dünyadaki popüler müzik türleri arasındaki iliş- 
   kileri saptar.

KONULAR : Ülkemizdeki ve dünyadaki popüler müzikler 

 Anadolu rock, pop, jazz, rap vb.

ARAÇ-GEREÇLER : Etkileşimli tahta, kazanıma uygun müzik örnekleri.

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLER : Anlatım, soru-cevap, dinleti. 

UYARI: Bu etkinlik, Müzik Yetenek Alanı Çok Aşamalı Modüler Öğretim Programı’nın ÖYGP düzeyinin içe-
riğinde yer alan konulara ve kazanımlara uygun şekilde, öneri ve örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen-
lerimiz kendi etkinliklerini, söz konusu öğretim programındaki kazanımların ve konuların bağlamından 
kopmadan; öğrenci profilini, kurumsal altyapıyı vb. özel koşulları dikkate alarak hazırlama inisiyatifine 
sahiptirler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI: 

1. Önce popüler müzik kavramından ve kapsamından bahsedilir ve ardından öğrencilerin, ülkemizde ve
dünyadaki popüler müzikler hakkında fikir belirtmeleri ve tartışmaları sağlanır. Tartışmalar öğrencilerin farklı 
bakış açılarını da farketmeleri açısından derinleştirilir. Tüm bu fikirleşmelerden de yaralanılarak temel ve 
genel bir çerçeve içerisinde konu toparlanır ve örnekler dinletilir.  Her örnekte gerekli açıklamalar, 
hatırlatmalar  ve ilişkilendirmeler yapılarak konu iyice pekiştirilir.

2. Gerekli hazırbulunuşluk sağlandığında sessiz müzik oyunu aracılığı ile konu pekiştirilir.

Sessiz Müzik Oyunu

Sınıf iki gruba ayrılır.

Sessiz sinema oyununda olduğu gibi ilk grup diğer gruptan bir öğrenciye anlatacağı şarkının ismini gizlice
söyler.

Öğrenci kendi grubuna bu şarkıyı belirlenen sürede anlatmaya çalışır. 

 Şarkının yerli mi, yabancı mı olduğu ya da pop, rock, jazz gibi gibi türlerden hangisine ait olduğu konuları için 
özel hareketler önceden belirlenir. Her grup, şarkının adını bilmekle kalmayıp besteci ve seslendirenlerin isimle-
rini de söylemek zorundadır.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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3.

Örnek Bulmaca:

3.

6.

7.

9.

10.

1.

2.

4.

5.

8.

Müzik Türleri Bulmaca Cevap Anahtarı

3.

6.

7. E E

9.

0.

1.

2.

4.

5.

8.

 

Müzik Türleri Bulmaca

-
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Maddeler

Ö
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ci

 1
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 5
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Ö
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 7

Ö
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 8

1. Ülkemizdeki popüler müzik türle-
ri arasındaki ilişkileri saptar.

2. Dünyadaki popüler müzik türleri
arasındaki ilişkileri saptar.

3. Ülkemizdeki ve dünyadaki popü-
ler müzik türleri arasındaki ilişkileri
saptar.

Toplam Puan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bilgi Kontrol Listesi

AÇIKLAMA:  Bilgiye hâkim olma durumuna göre her bir öğrenci için “evet” ise 2, “kısmen” ise 1 ve 
“hayır” ise 0 şeklinde puanlayarak değerlendirme yapınız.
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2. Öz Değerlendirme Formu

Adı ve Soyadı: .................................................................................. 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda etkinlik boyunca yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendirdiğinize ilişkin 
soruları kendi görüşlerinizi dikkate alarak cevaplandırınız.

1. Etkinlik sırasında neler öğrendim?

 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Etkinliği yaparken hangi noktalarda zorlandım?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Etkinliği yeniden yapacak olsaydım nelere dikkat ederdim?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Bu etkinliğin bana ne gibi yararları oldu?

.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Örnek Dereceli Puanlama Anahtarları

Aşağıda iki farklı dereceli puanlama anahtarı örnek olarak sunulmuştur. Gerçekleştirilecek etkinlik bağ-
lamında öğrenci performansının değerlendirilmesinde, bu örneklerin, birkaç bölümünün ya da tamamının, 
etkinliğe uyarlanarak ya da olduğu gibi kullanılması mümkündür.

1. Ses/Koro Becerilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Dereceli Puanlama Anahtarı

Yönerge: Öğrencilerin etkinlik kapsamında göstermiş oldukları performansın değerlendirilmesinde aşağı-
da yer alan aracı kullanarak toplam puanlarını hesaplayınız. Öğrenciler öz değerlendirmelerini yaptıktan sonra 
öğrenciyi değerlendirme aşamasına geçiniz.

Beceriler Hiç
1

Bazen
2

Her Zaman
3 Öz Değerlendirme Öğretmen 

Değerlendirmesi

Duruş ve 
Nefes 

Kullanımı

Sesini
kullanırken
duruşuna
dikkat etmez.

Sesini
kullanırken 
duruşuna 
kısmen
dikkat eder.

Sesini
kullanırken 
duruşuna 
dikkat eder.

Sesini
kullanırken 
doğru nefes
kullanımına 
dikkat eder.

Sesini
kullanırken 
doğru nefes 
kullanımına 
kısmen
dikkat eder.

Sesin
 kullanırken 
doğru nefes
kullanımına 
dikkat eder.

Öğrencinin Adı Soyadı : ……………………………………………………………………

Sınıfı : ……………………………………………………………………

Etkinlik Adı  : ……………………………………………………………………
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Beceriler Hiç
1

Bazen
2

Her Zaman
3

Öz

Ses
Üretimi

organları doğru 
kullanmaz.

organları kısmen   
doğru kullanır.

organları doğru 
kullanır.

Doğru ses

etmez.

Doğru ses

kısmen dikkat 
eder.

Doğru ses

eder.

Ritmik 

Sesini 
kullanırken 
eserin ritmik 
özelliklerine 
dikkat etmez.

Sesini 
kullanırken 
eserin ritmik 
özelliklerine 
kısmen dikkat 
eder.

Sesini 
kullanırken 
eserin ritmik 
özelliklerine 
dikkat eder.

Müzikalite

Şarkı söylerken 
uygun ton elde 
etmek için
nitelikli ses
üretmez.

Şarkı söylerken 
uygun ton elde 
etmek için
kısmen nitelikli 

Şarkı söylerken 
uygun ton elde 
etmek için
nitelikli ses 

Şarkı söylerken 
eserin hız
terimlerine 
dikkat etmez.

Şarkı söylerken 
eserin hız
terimlerine 
kısmen dikkat 
eder.

Şarkı söylerken 
eserin hız
terimlerine 
dikkat eder.
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Şarkı söylerken 
eserin gürlük 
terimlerine
dikkat etmez.

Şarkı söylerken 
eserin gürlük 
terimlerine 
kısmen dikkat 
eder.

Şarkı söylerken 
eserin gürlük 
terimlerine
dikkat eder.

Şarkıyı bir bütün 
hâlinde
seslendirmez.

Şarkıyı kısmen 
bir bütün 
hâlinde
seslendirir.

Şarkıyı bir bütün 
hâlinde
seslendirir.

Şarkıyı müzikal 
özelliklerine 
dikkat ederek 
seslendirmez.

Şarkıyı müzikal 
özelliklerine 
kısmen dikkat 
ederek
seslendirir.

Şarkıyı müzikal 
özelliklerine 
dikkat ederek 
seslendirir.

Şarkı sözlerini 
anlamına uygun 
söylemez.

Şarkı sözlerini 
kısmen, 
anlamına uygun 
söyler.

Şarkı sözlerini 
anlamına uygun 
söyler.

Şarkı sözlerini 
anlaşılabilir
bir şekilde
söylemez.

Şarkı sözlerini 
kısmen 
anlaşılabilir bir 
şekilde söyler.

Şarkı sözlerini 
anlaşılabilir bir 
şekilde söyler.

Toplam 
Puan

Puanlama :
 Not: Toplam 12 soru maddesi üzerinden (12*3=36) puanlama ve tablo aşağıda yer almaktadır.
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Öğrenci
İsimleri

Puan ve Aralıklar

Çok iyi İyi Orta Zayıf Çok zayıf

32-36 27- 31 22- 26 17- 21 12-16

2. Çalgı Becerilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Dereceli Puanlama Anahtarı

Yönerge: Öğrencilerin etkinlik kapsamında göstermiş oldukları performansın değerlendirilmesinde aşa-
ğıda yer alan aracı kullanarak toplam puanlarını hesaplayınız. Öğrenciler öz değerlendirmelerini yaptıktan 
sonra öğrenciyi değerlendirme aşamasına geçiniz.
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Beceriler Hiç
1

Bazen
2

Her Zaman
3

Öz

Teknik 
Boyut

Çalgısını,
çalarken

dikkat etmez.

Çalgısını,
çalarken 

kısmen
dikkat
eder.

Çalgısını, 
çalarken 

dikkat eder.

Çalgısını kısmen 

Üretimi

Çalgısını

dikkat etmez.

Çalgısını 
çalarken 

üretimine 
kısmen dikkat 
eder.

Çalgısını 

ses üretimine 
dikkat eder.

Ritmik 

Çalgısını,
çalarken etüt 
veya eserin
ritmik 
özelliklerine 
dikkat etmez.

Çalgısını, 
çalarken etüt 
veya eserin 
ritmik 
özelliklerine 
kısmen dikkat 
eder.

Çalgısını, 
çalarken etüt 
veya eserin 
ritmik 
özelliklerine 
dikkat eder.
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Çalgısını
çalarken uygun 
ton elde etmek 
için nitelikli ses 
üretmez. 

Çalgısını
çalarken uygun 
ton elde etmek 
için kısmen, 
nitelikli ses 
üretir.

Çalgısını
çalarken uygun 
ton elde etmek 
için nitelikli ses 
üretir.

Çaldığı etüt 
veya eserin 
hız terimlerine 
dikkat etmez.

Çaldığı etüt 
veya eserin 
hız terimlerine 
kısmen dikkat 
eder.

Çaldığı etüt 
veya eserin 
hız terimlerine 
dikkat eder.

Çaldığı etüt veya 
eserin gürlük 
terimlerine 
dikkat etmez.

Çaldığı etüt veya 
eserin gürlük 
terimlerine 
kısmen dikkat 
eder.

Çaldığı etüt veya 
eserin gürlük 
terimlerine 
dikkat eder.

Çaldığı etüt 
veya eseri bir 
bütün hâlinde 
seslendirmez.

Çaldığı etüt veya 
eseri kısmen bir 
bütün hâlinde 
seslendirir.

Çaldığı etüt 
veya eseri bir 
bütün hâlinde 
seslendirir.

Toplam 
Puan

Puanlama : Toplam  8 soru maddesi üzerinden (8*3=24) puanlama tablosu aşağıda verilmiştir. 

Müzikalite
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Öğrenci
İsimleri

Puan ve Aralıklar

Çok iyi İyi Orta Zayıf Çok zayıf

20-24 16-19 13-15 9-12 8-11
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Detaylı Okumalar İçin Kaynakça

Aktif öğrenme.

İşbirlikli öğrenme: Kuram, araştırma ve uygulama. 

Türk müziğinde türler ve biçimler. 

 Hermenötik ve sosyal bilimler.

Kimlik İnşası. .

Etkili öğretim yöntemleri.

Müzik formları. 

Öğretim ilke ve yöntemleri

Toplu ses eğitimi 1 temel konular. 

Öğrenme-öğretme kuramları ve uygulamadaki yansımaları. ayıncılık.

Uygulamalı temel müzik bilgileri. ayınevi.

Müzik üzerine düşünmek. İ

 Sanatın öyküsü. 

İnsan ve kültür. 

Temel müzik teorisi.

Düşünce tarihi. 

İlyasoğlu, E. (2001).  İstanbul: 
Yapıkredi Yayınları.

Müzik ve politika. 

musical instruments. (1),

 Journal Of New

Music Research, 

Bağdarlar geçidi. ayını.

1881-1938 Atatürk, Kurtuluş savaşı ve cumhuriyet kronolojisi açıklamalar, kaynak-

lar, temel belgeler ve devrim yasaları.

Öğretim ilke ve yöntemleri. 

Müzik tarihi.

Müzik ansiklopedik sözlük. 

Dünya sanat tarihi. 

Klasik müzik dinlemede yeni bir yol.




