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ANDIMIZ 

Türküm, doğruyum, çalşkanm.  

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi özümden çok 

sevmektir.  

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. 

Ey Büyük Atatürk!  

Açtğn yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 

Varlğm Türk varlğna armağan olsun. 

Ne mutlu Türküm diyene! 
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KİTABIMIZI TANIYALIM
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Dinleme
Söyleme
Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-1: Resimler Ne Söylüyor?
Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimlerdeki öğrenci davranışlarını anlatın.

Dinleme-Söyleme-Çalma

Öğrenme alanı ayracında, sayfasında ve 
içinde bulunan bölümlerin isimleri yer 
almaktadır.

Etkinlik numarasını gösterir.

Etkinlik adını gösterir.

Etkinliğin yönergesini gösterir.

Etkinlikte yapılacak temel 
süreçleri sembolize eder.

Öğrenme alanının adını gösterir.

Öğrenme alanının numarasını gösterir.

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA



Dinleme-Söyleme-Çalma
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-1: Resimler ne söylüyor?

Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimlerdeki öğrenci davranışlarını 
anlatın.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-2: Müzik dinleyelim.   

Resimlerde gördüğünüzü sınıfta uygulayın ve uyguladıklarınızı 
işaretleyin.



12

Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-3: Doğru davranışı biliyorum.

   Aşağıdaki resimleri inceleyin. Doğru davranışın olduğu resimdeki 
kutucuğu işaretleyin.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-4: Yörelerimiz ve Türkülerimiz

   Nereli olduğunuzu söyleyin. Öğretmeninizin gösterdiği resimden 
yörenize ait sanatçıya bakın ve öğretmeninizin dinlettiği türküyü 
dinleyin. 
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-5: Ödülü kazan.  

   Dinlediğiniz türküyü söyleyen sanatçıya ait resmin altındaki 
kutuyu işaretleyin.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-6: Kim öğretmeniyle türkü söyleyecek? 

   Aşağıdaki resimde çocukların ne yaptığını tahmin edin. Daha 
sonra öğretmeninizin söylediği türküye eşlik edin.
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
Etkinlik-7: Herkes türkü söylesin.
  Öğretmeninizin söylediği türküyü şimdi siz söyleyin. Söylerken 
elinizi müzikle birlikte çırpın veya parmak şıklatın. Daha sonra bu 
türküyü sınıf arkadaşlarınızla birlikte söyleyin.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
Etkinlik-8: Türküler nereli?  

   Haritada yer alan bölgelerden hangisine ait türküler söylediğinizi 
işaretleyin.

MARMARA BÖLGESİ

KARADENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-9: Millî bayramlarımızda hangi
 şarkıları dinliyoruz?

    1, 2, 3 ve 4. resme dikkatlice bakın. Bayramın ismini söyleyin. 
Öğretmeninizin gösterdiği resimle ilgili şarkıyı dinleyin. Elinizi 
müzikle birlikte çırpın veya parmak şıklatın. Söylediğiniz türküyü 
sınıf arkadaşlarınızla birlikte söyleyin.

1

2
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3

4
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-10: Millî ve manevi günlerimizle ilgili
 neler öğrenelim?

   Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimleri inceledikten sonra resme 
ait müziği dinleyin.

10-16 Kasım Atatürk Haftası

15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü
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18 Mart Şehitler Günü

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-11: Sıra Öğretmeninizde!

   Videodan dinlediğiniz müzikleri şimdi de öğretmeninizden din-
leyin.
Öğretmeninize elinizle, vücudunuzla veya ritim aletiyle eşlik edin.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-12: Neler öğrendik? 

   Öğretmeninizin sırasıyla dinlettiği müzikler hangi resme ait ise, 
o resmin altındaki kutucuğu işaretleyin.

10-16 Kasım 
Atatürk Haftası

18 Mart Şehitler Günü
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-13: Farklı Sesler Çıkarma Oyunu

   Dinlediğiniz ses hangi resme ait söyleyin/gösterin.
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Ingaa 
ıngaa

Miyavv
miyavv

vvVVVvv 
vvVVVvv

Rınn 
rınn

Etkinlik-14: Dinlediğim sesleri taklit ediyorum.

   Dinlediğiniz sesi taklit edin.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-15: Birlikte söyleyelim.

   “Hayvanlar” şarkısını önce dinleyin. Sonra arkadaşlarınızla birlikte 
söyleyin.
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-16: Düşünelim, konuşalım.

   Resimleri inceleyin. Neler gördüğünüzü anlatın.



29

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-17: Nefesimizi hissedelim.

   Önce videoyu dikkatlice izleyin. Sonra öğretmeninizi dikkatlice 
takip edin. Resimlerde yapılanları sırasıyla siz de yapın.

Nefes alma Nefes verme

Burundan nefes alma

Ağızdan nefes vermeDik oturma
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-18: Ağzını kim en fazla açacak? 

   Aşağıdaki resme bakın. Ağzınızı şarkı söylüyormuş gibi açın. 
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-19: Hadi sesimizi açalım.

   Resimlerdeki hareketleri öğretmeninizle birlikte yapın.

“P-Ç-T-K” seslerini 
çıkart.

Ağzını aç ve dilini serbest bırak.

Başını sola ve sağa yarım çevir.

Ağzını kapat ve 
“HIMMM” diye ses çıkart.
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-20: Müzisyen olmak isteyen var mı? 
   Videodan şarkı dinleyin. Öğretmeninizin şarkıya nasıl eşlik 
ettiğini izleyin. Şarkı söyleme sırasında şarkının hızlanma, yavaşlama 
yerlerine dikkat edin. Öğretmeninizin yönergelerine göre şarkıya 
eşlik edin. 
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-21: “TİK TAK” şarkısını söylemek ister misin?

. .

5

 Sa    bah   ol   du             kalk.                   Sa    bah  ol   du                     kalk.

Zil    ça    lı    yor            bak.                    Zil    ça   lı     yor                    bak.

Söz-Müzik: Ayhan Öztürk

Tak   Tak              Tak     Tak          Tik  Tak  Tik  Tak          Tik     Tak    Tik     Tak

İ

TİK TAK

 Öğretmeniniz “TİK TAK” şarkısını söylerken şarkıyı dikkatle 
dinleyin. Elinizle ritim tutarak öğretmeninize eşlik edin. Sonra 
şarkıyı öğretmeninizle birlikte söyleyin. Şarkıyı söylerken el veya 
vücudunuzla ritim tutarak şarkıya eşlik edin.

Söz-Müzik: Ayhan ÖZTÜRK
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Tik 

Tik 

tak 

tak 

Etkinlik-22: Sıra Sizde

   Saatin “tik-tak” seslerini eliniz ve vücudunuzla taklit edin. 
Öğrendiğiniz hareketlerle ritim tutarak şarkıyı söyleyin. Ritim aletini 
kullanarak arkadaşlarınızla da söyleyin.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-23: Düşünelim, anlatalım.

   Aşağıdaki resmi inceleyin. Dinlediğimiz müziklere ritim tutar-
ken orff çalgılarını ve vücudumuzu nasıl kullanırız, anlatın.
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-24: Davul sesiyle yürüyelim.

   Öğretmeninizin davul çalmasını dikkatle izleyin. Davul sesine 
uygun olarak resimdeki gibi birer adımla yürüyün. Yürürken bi-
rer kez el çırpın.



37

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-25: Düşünelim, anlatalım.

   Aşağıdaki resmi inceleyin. Çocukların hangi enstrümanları çal-
dıklarını söyleyin.
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Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-26: Enstrümanını seçmeye ne dersin?

   Aşağıdaki enstrümanlardan birini seçin ve öğretmeninizden size 
vermesini isteyin.

Flüt

Bendir

Darbuka

Org
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Tef

Gitar

Bongo

Marakas
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Dinleme-Söyleme-Çalma

7

 Dım          dı       mı       dım      dım                   dım
Gıy           gı       dı        gıy       gıy                     gıy

5

 Par         mak          böy       le     mi                     ba         sı           lır
 Ya          yı             böy       le     mi                     çe          ki          lir

3

Dım           dı       mı       dım      dım                dım            dı      mı    dım
Gıy            gı       dı        gıy       gıy                 gıy             gı      dı     gıy

  2.   Gi         tar şöy       le       mi                  ça          lı            nır
 1.   Ke        man şöy       le       mi                  ça          lı            nır

Söz-Müzik:Hilmi Seyrek

ÇALGILAR
Söz-Müzik: Hilmi SEYREK

1.   Ke      man       şöy     le     mi              ça       lı         nır

2.  Gi       tar        şöy     le     mi              ça       lı         nır

Gıy          gı     dı       gıy     gıy             gıy          gı     dı    gıy

Dım         dı     mı      dım     dım            dım          dı    mı    dım

Gıy          gı     dı       gıy     gıy               gıy          

Dım         dı     mı      dım     dım              dım          

Ya        yı          böy      le    mi               çe       ki        lir

Par       mak        böy      le    mi               ba      sı        lır

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-27: Öğretmeninle birlikte enstrüman 
 çalmaya ne dersin?  
 
 “Çalgılar” şarkısını öğretmeninizden dinleyin. 
Ellerinizi resimdeki gibi çırparak şarkıya eşlik edin. 
Daha sonra seçtiğiniz enstrümanı kullanarak 
şarkıya tek başınıza eşlik edin. Arkadaşlarınızla 
şarkının müziğini enstrümanla çalarken sözlerini de 
söyleyin.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Müziksel
Algı ve
Bilgilenme
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Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
Etkinlik-1: Seslerin Yönünü Bulma Oyunu

   Resimlere bakın. Oynadığınız oyunların olduğu resmi gösterin, 
altındaki kutucuğu işaretleyin.
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MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
Etkinlik-2: Sınıfımızda neler ses çıkarır? 

   Aşağıdaki enstrümanlardan birini seçin ve öğretmeninizden size 
vermesini isteyin.
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Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-3: Çevremizdeki ses kaynaklarını
 öğreniyorum.

   Resimlere bakın. Dinlediğiniz ses kaynaklarının resminin altındaki 
kutucuğu işaretleyin.
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Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-4: İnsan seslerini fark ediyorum. √

   Resimlere bakın. Dinlediğiniz seslerden insana ait olanların al-
tındaki kutucuğu işaretleyin.
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MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-5: Sesleri Eşliyorum Oyunu

   Resimlere bakın. Dinlediğiniz sesin eşini bulun ve altındaki ku-
tucuğu işaretleyin.
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Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-6: Sesleri buluyorum. √

   Resimlere bakın. Dinlediğiniz seslere ait resimleri bulup resim-
lerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-7: İnsan seslerini taklit ediyorum.

   Aşağıdaki resimlerde insanların seslerini taklit edin.
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Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-8: Kuklalara ait seslerin resimlerini bulu-
yorum.
   Resimlere bakın. Kuklaları ile taklit ettiğiniz seslerin resmini 
bulup resimlerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-9: Bedenimle ritim tutuyorum.

   Resimlere bakın. Bedeninizle yaptığınız hareketlere ait resimlerin 
altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-10: Hızlı müzik çaldığında hızlı, yavaş 
 müzik çaldığında yavaş hareket ediyorum.

   Aşağıdaki resimlere bakın. Öğretmeninizin dinlettiği müziklerde 
hızlı olanları işaretleyin.
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MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-11: Müzikli öykü dinliyorum.

   Resimlere bakın. Dinlediğiniz müzikli öyküde geçen seslere ait 
resmin altındaki kutucuğu işaretleyin.



54

Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-12: İsim verme oyunu oynuyorum. √ √

   Resimlere bakın. Dinlediğiniz çalgıları bulun ve altındaki kutucuğu 
işaretleyin.
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SOUNDBEAM DUBSTEP DJMIX 

ELEKTRONİK BATERİ 

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-13: Doğru olanı göster ve onu çal.
 √
   Aşağıdaki görsellerden teknolojik müzik yapma araçlarını sınıfı-
nızda gösterin.
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Müziksel
Algı ve
Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-14: Sesini dinliyorum. Sesini dinlediğim  
 müzik aletini tanıyorum.

   Resimlere bakın. Dinlediğiniz müzikli öyküde geçen seslere ait 
resmin altındaki kutucuğu işaretleyin.



Oyun ve 
Hareket
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Oyun ve
Hareket

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-1: Tini ve Mini’nin arkadaşlarına merhaba!

   Aşağıdaki resimlerdeki kuklaları bir çizgi çizerek ortadaki Tini ve 
Mini ile tanıştır. 
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OYUN VE HAREKET

Etkinlik-2: Önce elleri yıkayalım sonra yemek   
 yiyelim.   √ √

   Aşağıdaki çocukların yaptıkları işleri, yapılış sırasına göre sırala-
yın. Resimlerin altına yapılış sırasını rakamla yazın.
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Oyun ve
Hareket

Ooo         battı.

Canımı yaktı.

Tombul

             koş.

Arabanın

İstanbul’un 

Hop hop, altın 

Bundan başka oyun yok.

Etkinlik-3: Kutudaki Tekerlemeler √

   Aşağıdaki tekerlemeyi ipuçlarına bakarak söyle.

OYUN VE HAREKET
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Etkinlik-4: Sıra kimde? 

   Aşağıdaki resimde gördüğünüz çocuklar bir oyun oynamak 
istiyorlar ama kimin önce oynayacağına karar verememişler. “O 
piti piti” sayışmacası ile baştan başlayarak çocukları sayın ve kimin 
hangi sırada oyun oynayacağını aşağıdaki kutucuklara rakamla 
yazın. 

OYUN VE HAREKET
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Oyun ve
Hareket

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-5: Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu

   Aşağıdaki resimde “Yağ satarım, bal satarım.” oyunu oynayan 
çocukların tişörtleri ile aynı renk olan mendilleri eşleştirin.
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OYUN VE HAREKET

Etkinlik-6: Haydi, canlandıralım! 

   Aşağıdaki resimlerde daha önce canlandırdığınız nesneler ile 
nesnelerin gölgelerini çizerek eşleştirin.
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Oyun ve
Hareket

Etkinlik-7: Mevsimleri bulalım.

   Aşağıdaki mevsimlerin yer aldığı resimleri istediğiniz gibi boyayın.

OYUN VE HAREKET
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Hep yeşildir elbiselerim. 
Ben bu rengi pek çok severim. 
İlkbaharı cicim, 
Çok sevdiğim için, 
Hep yeşildir elbiselerim. 

MEVSİMLER
Aktarma

Hep sarıdır elbiselerim. 
Ben bu rengi pek çok severim. 
Sonbaharı cicim, 
Çok sevdiğim için, 
Hep sarıdır elbiselerim. 

Hep mavidir elbiselerim. 
Ben bu rengi pek çok severim. 
Gökyüzünü cicim, 
Çok sevdiğim için, 
Hep mavidir elbiselerim. 

Hep kırmızı elbiselerim.
Ben bu rengi pek çok severim. 
Bayrağımı cicim, 
Çok sevdiğim için, 
Hep kırmızı elbiselerim



66

Oyun ve
Hareket

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-8: Kelebek Kanatlı Çocuklar 

   Aşağıdaki resimde yer alan kelebeklerin çiçeklere gidebilecekleri 
yolu çizerek gösterin. 



Müzik 
Kültürü
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-1: Müzik öğretmenimi tanıyorum.

   Aşağıdaki resimlere bakın. Müzik öğretmeninize ait fotoğrafı, 
müzikle ilgili resmin üstündeki boşluğa yapıştırın. 
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-2: İstiklal Marşı söylenirken kurallara   
 uyarım.
   Aşağıdaki resimleri inceleyin. İstiklal Marşı dinlenirken ve söy-
lenirken kurallara uygun davrananları gösteren resmin altındaki 
kutucuğu işaretleyin.
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MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-3: Yeni müzik aletleri tanıyorum.

   Bu derste öğrendiğimiz farklı müzik aletlerinin altındaki kutu-
cuğu işaretleyin.
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-4: Seviyorum, alkışlıyorum.

   Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Dinlediği şarkıyı beğenen 
çocuğu gösteren resmin altındaki kutucuğa gülen yüzü yapıştırın.
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MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-5: Ülkemin ünlü müzisyenlerini 
 tanıyorum.
   Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Dinlediğiniz şarkıyı söyleyen 
müzisyenin fotoğrafını resminin üzerine yapıştırın.
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-6: Okulumdaki müzik etkinliklerine    
 katılıyorum.

   Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Okulda yapılan müzik 
etkinliklerini işaretleyin. En sevdiğiniz etkinliğin üzerine kendi 
resminizi yapıştırın.
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-7: Müzik dinleme kurallarını 
 uyguluyorum.
   Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Müzik dinleme kurallarını 
uygulayanların olduğu resmi bulun, kutucuğu işaretleyin.
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-8: Müzik yapma kurallarına uyarım.

   Aşağıdaki resimlere bakın. Önce birinci resimde neler gördüğünüzü 
anlatın. Resme uygun olarak öğretmeninizin yaptıklarını tekrarlayın. 
Sonra ikinci resimde neler gördüğünüzü anlatın. Resme uygun 
olarak öğretmeninizin yaptıklarını tekrarlayın.
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-9: Sınıfımızda müzik gösterisi yapalım.

   Aşağıda gördüğünüz resimdeki gibi yaptığınız müziği sınıfınızda 
sergileyin.
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MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-10: Okulumuzda müzik gösterisi yapalım.
   Aşağıdaki resmi inceleyin. Resimde gördüklerinizi sizler de oku-
lunuzda uygulayın.
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-11: Müzik aletlerimizi koruyalım.
   Aşağıdaki resimlere bakın. Müzik aletlerini koruma kurallarının olduğu 
resimleri bulup resimlerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Müzik 
Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-12: Serbest zamanlarımda müzik 
 dinliyorum.
 Aşağıdaki resimleri inceleyin. Serbest zamanlarında müzik dinleyenlere 
ait resimlerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Müziksel
Yaratıcılık
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Müziksel
Yaratıcılık

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-1: Sürpriz Kutusunun Sesleri

 Aşağıdaki resimde kutunun içinde yer alan nesnelerin sesle-
rini çıkarın.
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MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-2: Melodi oluşturalım.
   Aşağıdaki resme bakın. Bildiğiniz ya da öğretmeninizin öğrettiği 
şarkı sözü, şiir, tekerleme ve ninnilere  öğretmeninizi takip ederek 
melodi oluşturun.

LEYLEK LEYLEK HAVADA
Tekerleme

Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Hayat kapısı kilitli,
Leylek uçtu gitti.

Çağırın gelsin ot yesin,
Ot yemezse et yesin.

Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Kızlar kahve kavurur,
Şıngıraklı tavada.
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Müziksel
Yaratıcılık

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-3: Kendi şarkımı söylüyorum.
   Aşağıdaki resme bakın. Bildiğiniz ya da öğretmeninizin öğrettiği 
şarkıların, türkülerin, ninnilerin, sayışmacaların ve tekerlemelerin 
melodilerine öğretmeninizi takip ederek söz oluşturun.
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MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-4: Kendi ritmimi yaratıyorum.
   Aşağıdaki resme bakın. Müzik dinlerken vücuduyla ve orff alet-
leriyle ritim tutanlara ait resimlerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Müziksel
Yaratıcılık

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-5: Söz, melodi ve ritmi birleştiriyorum.
   Aşağıdaki resimlere bakın. Şarkı söylerken vücuduyla ve orff 
aletleriyle ritim tutanlara ait resimlerin altındaki kutucuğu işaret-
leyin.
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1

3

2

4

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-6: Benim Hareketlerim
   Aşağıdaki resimlere bakın. Resimlerde yer alan sıraya göre ha-
reketleri yapın.
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Müziksel
Yaratıcılık

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-7: Elektronik Aletlerle Müzik Yapma Keyfi 
   Aşağıdaki resimleri inceleyin. Öğretmeninizin yaptırdığı sıraya 
uygun olarak teknolojik müzik yapma aletleriyle müzik yapın. 
Resimlerde yer alan teknolojik müzik aletlerinden hangisiyle müzik 
yapmayı beğendiyseniz altındaki kutucuğu işaretleyin.
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MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-8: Karaoke Zamanı
   Aşağıdaki resimlere bakın. Öğretmeninizi takip ederek karaoke 
yapın.
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Notalarıyla 
Şarkılarımız ve Türkülerimiz
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
Etkinlik-2

8

Dik        kat           li              ce                                 din            le                 riz.

6

 Son          ra             ar            ka                             da şı       mı         zı

4

Dik          kat           li              ce                            iz             le             riz.

Ğ

Öğ           ret           me          ni                             mi         ze        ba         ka           rız.

İ İ İ

Öğ      ret      me      ni                  mi     ze     ba     ka       rız.

DİKKATLİCE DİNLE

Dik      kat       li         ce                iz        le        riz.

Son      ra        ar      ka                  da     şı     mı      zı

Dik      kat      li         ce                din       le        riz.

Söz-Müzik: Kenan KARLIDAĞ
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
Etkinlik-4

GÖNÜL DAĞI 
Türkü
Yöresi:Kırşehir
Kaynak kişi:Neşet ERTAŞ

Gönül dağı yağmur (yağmur)boran olunca,
Akar can özümde sel gizli gizli.
Bir tenhada can cananı bulunca,
Sinemi yaralar (yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy) 
İl gizli gizli.

Dost elinden gel olmazsa varılmaz,
Rızasız bahçanın gülü derilmez,
Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez,
Gönülden gönüle gider (yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, 
yar oy) 
Yol gizli gizli.

Seher vakti garip (garip) bülbül öterken,
Kirpiklerin ahu (yar yar) cana batarken,
Cümle âlem uykusunda yatarken,
Kimseler görmeden (yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar 
oy)
Gel gizli gizli.
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Etkinlik-6
DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

SİS DAĞININ BAŞINDA

Türkü 
(Anonim)

5

İ         ki        gö                zü    mün   bi      ri                a      çan   çi      çe ğe    ba    kar
Bü      tün       ar                ka    daş     la      rı              bek     li     yo     ruz             ho    ro    na

Sis      da ğın             da       bir    pı    nar               su     yu    bu     la              nık      a     kar
Sis      da ğı               nın      ba şın     da               bo     ra     na    bak            bo      ra     na

İ Ğ Ş

Bü tün ar ka daş la rı bek li yo ruz ho ro na
İ ki gö zü mün bi ri a çan çi çe ğe ba kar.

Sis da ğı nın ba şın da bo ra na bak bo ra na 
Sis da ğın da ba şın da su yu  bu la nık a kar 
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CUMHURİYET MARŞI

Etkinlik-9

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Söz-Müzik: Zati ARCA

Cum   hu   ri      yet        Cum     hu  ri     yet         en      gü zel         şey

ORTA

Hür      ri   yet                    Ni       ce  zah      met            ni        ce   e        mek

Ver    di sa       na        bu    mil let                 Ver   di sa       na        bu    mil  let

Cumhuriyet cumhuriyet,
En güzel şey hürriyet.
Nice zahmet, nice emek,
Verdi sana bu millet.

Gazimin sen en büyük
Bir yadigarısın bana.
Nice zahmet, nice emek
Verdi sana bu millet.
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
Etkinlik-9

23 NİSAN

Söz-Müzik: Halil Bedii YÖNETKEN

& b 42 .œ œ œ œ
Yir mi üç ni

œ œ
san kut

œ œ
lu ol

.œ ‰
sun.

& b œ œ œ
Se vi nin

œ œ œ
kü çük ler

œ œ œ
ö ğü nün

œ œ œ
bü yük ler

& b ...œ œ œ œ
yir mi üç ni

œ œ
san kut

œ œ
lu ol

.œ ‰
sun.

& b .. .œ œ œ œ
Çok bü yük bay

.œ œ œ œ
ram bu bay ram

.œ œ œ œ
her ke se kut

œ œ œ
lu ol sun

& b ...œ œ œ œ
Çok u lu bay

.œ œ œ œ
ram bu bay ram

.œ œ œ œ
her ke se mut

1.

œ œ jœ ‰
lu ol sun.

.œ œ œ œ
her ke se mut

2. œ œ
lu ol

˙
sun.

Jœ ‰ Œ

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œn Jœ ‰

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ .œ œ jœ ‰ Œ

İ

130

Halil Bedii Yönetken

Yir mi üç ni san kut lu ol sun

Se vi nin kü çük ler ö vü nün bü yük ler

yir mi üç ni san kut lu ol sun

Çok bü yük bay ram bu bay ram her ke se kut lu ol sun

Çok u lu bay ram bu bay ram her ke se mut lu ol sun her ke se mut lu ol sun
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ATAM
Etkinlik-9
DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

& b 42 œ œ
İs tik

œ œ .œ jœ
lâl gü

.œ Jœ œ œ
neş gi

œ œ œ Œ
bi

œ Œ .œ jœ
hür al

.œ Jœ œ œ
nm da

œ œ

& b œ œn
pa rl

œ œ ˙
dar.

˙ œ œ
Nab zm

œ œ .œ jœ
da a

.œ Jœ œ œ
teş gi

œ œ œ .œ œ
bi Fa tih

œ .œ œ

& b œ œ
ler den

œ œ œ œ
bir kan

œ œ ˙
var.

˙ œ œ
A

œ œ ˙
tam

˙ .œ œ œ œ
sen ra hat u

.œ œ œ œ

& b ˙
yu

˙ œ .œ œ
yol cu

œ .œ œ œ œ
su yuz

œ œ œ œ œ œ
biz hür ri ye

œ œ œ œ ˙
tin

˙ œ œ
A

œ œ

& b ˙
tam

˙ .œ œ .œ œ
sen ra hat u

.œ œ .œ œ ˙
yu

˙ œ .œ œ
bek çi

œ .œ œ œ œ
si yiz

œ œ œ œ œ œ
cum hu ri ye

œ œ œ œ ˙
tin.

˙ œ Œ
œ Œ

& c œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
ğ

œ œb œ œ œ œ œ œ ˙

& .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
  

jœ œ jœ œ œ œ œ œ ˙
ğ

& .. ...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 ˙

39.

İ  


Ş 

İ Ğİ İ İ

tam sen ra hat u yu bek çi si yiz cum hu ri ye tin.

yu yol cu su yuz biz hür ri ye tin A

ler den bir kan var.  A tam sen ra hat u

pa rıl dar. Nab zım da a teş gi bi Fa tih

İs tik lal gü neş gi bi hür al nım da

2.
İnsanlıkta ün aldı
Tarihinde bu millet
Atamdan eser kaldı
Ülkümüz Cumhuriyet

3.
Zaferlerle doldurdun
Ömrünü her cephede
Sönmeyen bir nur oldu
Şimdi Anıttepe’de

4.
Atam sen rahat uyu
Yolcusuyuz biz hürriyetin
Atam sen rahat uyu
Bekçisiyiz Cumhuriyet’in

Söz-Müzik: Ziya AYDINTAN
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.
Ana ben gidiyom düşmana karşı,
Of gençliğim eyvah.

Çanakkale içinde bir uzun selvi.
Kimimiz nişanlı kimimiz evli,
Of gençliğim eyvah.
…

ÇANAKKALE İÇİNDE

Etkinlik-10

Türkü
Yöresi: Kastamonu
Kaynak kişi: İhsan OZANOĞLU
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Sordum sarı çiçeğe, 
Annen baban var mıdır? 
Çiçek eydür derviş baba, 
Annem babam topraktır. 

Sordum sarı çiçeğe, 
Evlat kardeş var mıdır? 
Çiçek eydür derviş baba, 
Evlat kardeş yapraktır. 

…

Sordum sarı çiçeğe,
Sen kimin ümmetisin?
Çiçek eydür derviş baba,
Muhammed ümmetiyim.

Sordum sarı çiçeğe, 
Sen beni bilir misin? 
Çiçek eydür derviş baba, 
Sen Yunus değil misin?

SORDUM SARI ÇİÇEĞE
İLAHİ
Söz: Yunus EMRE

Etkinlik-10
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HAYVANLAR

İ

Vak    vak   vak                    ben    ki    mim                    vak    vak   vak                     ör     de ğim

Hav   hav   hav                    ben    ki    mim                     hav   hav   hav                     kö    pe ğim
Mır    mır   nav                    ben    ki    mim                     mır    mır   nav                     ke    di    yim

Etkinlik-15
DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Söz-Müzik: Gamze Ç. ÇETİN

Hav hav hav ben ki mim hav hav hav kö pe ğim
Mır mır nav ben ki mim mır mır nav ke di yim
Vak vak vak ben ki mim vak vak vak ör de ğim
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Pazara gidelim
Bir kedi alalım
Pazara gidip
Bir kedi alıp na’palım
Miyav miyav miyav miyav diyelim
Happuru happuru happuru happuru 
yemiyelim.

Ne Yenir Ne Yenmez Oyunu
PAZARA GİDELİM

Etkinlik-20

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Tavuk-Kedi
Kuzu-Köpek
Ördek-Eşek 
vb.

& 42 œ> œ œ œ. œ.
Pa za ra gi de

œ. Œ
lim

œ> œ œ œ. œ.
Bir ta vuk a la

œ. Œ
lm

& œ> œ œ œ. œ.
Pa za ra gi dip

œ> œ œ œ. œ.
bir ta vuk a lp

œ- œ-
na pa

œ- Œ
lm.

& œ œ jœ œ>
Gt gt gdak

œ œ jœ œ>
gt gt gdak

œ- œ-
di ye

œ- Œ
lim.

& œ> œ œ œ> œ œ
Hap pu ru hap pu ru

œ> œ œ œ> œ œ
hap pu ru hap pu ru

œ œ
yi ye

œ œ œ œ Œ
lim.

& 42 .œ œ œ œ œ œ œ œ
ğ

œ œ ˙

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& œ œ
ğ

œ œ œ œ œ œ


˙


& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ş

˙



 

ş   ş
 ğ 

ş  
ğ ş

İ İ
Muammer Sun

53.

İ İ

Pa za ra gi de lim Bir ta vuk a la lım

Pa za ra gi dip bir ta vuk a lıp na pa lım

Gıt  gıt gıdak gıt gıt  gıdak  di ye lim

Hap pu ru hap pu ru hap pu ru hap pu ru yi ye lim

Söz-Müzik: Muammer SUN
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DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

TİK-TAK

5

 Sa    bah   ol   du             kalk.                   Sa    bah  ol   du                     kalk.

Zil    ça    lı    yor            bak.                    Zil    ça   lı     yor                    bak.

Tak   Tak              Tak     Tak          Tik  Tak  Tik  Tak          Tik     Tak    Tik     Tak

İ

Etkinlik-21

Söz-Müzik: Ayhan ÖZTÜRK

Tik  tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak

Zil ça lı yor bak Zil ça lı yor bak
Sa bah ol du kalk  Sa bah ol du kalk
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Etkinlik-27
DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

7

 Dım          dı       mı       dım      dım                   dım
Gıy           gı       dı        gıy       gıy                     gıy

5

 Par         mak          böy       le     mi                     ba         sı           lır
 Ya          yı             böy       le     mi                     çe          ki          lir

3

Dım           dı       mı       dım      dım                dım            dı      mı    dım
Gıy            gı       dı        gıy       gıy                 gıy             gı      dı     gıy

  2.   Gi         tar şöy       le       mi                  ça          lı            nır
 1.   Ke        man şöy       le       mi                  ça          lı            nır

Söz-Müzik:Hilmi Seyrek

ÇALGILAR
Söz-Müzik: Hilmi SEYREK

1.   Ke      man       şöy     le     mi              ça       lı         nır

2.  Gi       tar        şöy     le     mi              ça       lı         nır

Gıy          gı     dı       gıy     gıy             gıy          gı     dı    gıy

Dım         dı     mı      dım     dım            dım          dı    mı    dım

Gıy          gı     dı       gıy    gıy               gıy          

Dım         dı     mı      dım     dım             dım          

Ya        yı          böy      le    mi               çe       ki        lir

Par       mak        böy      le    mi               ba      sı        lır
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MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
Etkinlik-3

& b 86 œ œ œ œ ‰
İ

œ œ œ œ ‰ jœ œ jœ œ


œ Jœ Jœ œ .œ Œ ‰

& b .. ..Jœ œ œ Jœ
b

œ jœ .œ œ jœ jœ œ
ğ

.œ Œ ‰

& b 42 .. ..œ œ œ œ œ
b .œ œ œ œ



œ œ œ ∑ ∑

& b 86 .. ..Jœ œ Jœ œ
b

œ jœ .œ œ jœ .œ œ œ .œ œ ‰ .œ Œ ‰
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Ş Sefai ACAY

14.

TAŞITLAR 

Dü dük ça lar in ce in ce yol cu lar bi nin ce
O to mo bil fır lar ye rin den kal kar ken bir den
Va pur lar su ya di zi lir de niz de sü zü lür
Yol cu lar ra hat u çak ta al dır ma hiç kork ma

git gü le gü le gel gü le gü le çok bek let me bi zi.

Gi di yor çu fu çu fu çuf u zak lar da gö zü
ka tı yor to zu du ma na
gi di yor du ma nı na bak
gi di yor gö ğe ba kı yor.

Söz-Müzik: Sefai ACAY
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ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ

Etkinlik-8

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

A li Ba ba nın bir çift li ği var
A li Ba ba nın bir çift li ği var
A li Ba ba nın bir çift li ği var
A li Ba ba nın bir çift li ği var

Çift li ğin de ho roz la rı var ü ü ü ü ü ü ü ü
Çift li ğin de a rı la rı var vızz vızz vızz vızz vızz vızz vızz 
Çift li ğin de ku zu la rı var me me me me me me me
Çift li ğin de i nek le ri var mö mö mö mö mö mö mö

Di ye ba ğı rır Çift li ğin de A li Ba ba nın
Di ye ba ğı rır Çift li ğin de A li Ba ba nın
Di ye ba ğı rır Çift li ğin de A li Ba ba nın
Di ye ba ğı rır Çift li ğin de A li Ba ba nın
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Türkü

Şu dağlar kara duman bürüdü,
Üçyüz atl, beşyüz yaya yürüdü.
Sar zeybek şu dağlarda bir idi
Yazk olsun telli doru şanna
Eğil bir bak mor cepkenin kanna

İ

206

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
Etkinlik-10

SARI ZEYBEK

Sa rı zey  bek şu dağ la ra yas la nır

Sa rı zey  bek şu dağ la ra yas la nır

Bir gün o  lur de li gö nül us la nır

Bir gün o  lur de li gö nül us la nır

Yağ mur ya ğar si lah la rı ıs la nır
Ya zık ol sun tel li do ru şa nı na

Yağ mur ya ğar si lah la rı ıs la nır
e  ğil bir bak mor cep ke nin ka nı na

Şu dağları kara duman bürüdü,
Üç yüz atlı, beş yüz yaya yürüdü.
Sarı zeybek şu dağlarada bir idi
Yazık olsun telli doru şanına
Eğil bir bak mor cepkenin kanına.

Türkü
Yöresi: Rumeli
Kaynak kişi: Osman PEHLİVAN
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Etkinlik-12

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

3

Kor     na      yı          da        ça        la            lım             dat               dat              dat
Gi      ta        rı          da        ça        la            lım            dım              dım            dım
Da     vu        lu         da        ça        la            lım            güm            güm            güm

Pi        ya       no      yu          ça         la         lım               benk            benk              benk
Fü       lü        tü       de          ça         la         lım               düd              düd                düd
Ke     ma       nı       da          ça         la         lım                gıy               gıy                gıyKe    ma    nı     da     ça     la     lım          gıy         gıy         gıy

ÇALGILARI TANIYALIM

Söz-Müzik: Gamze Ç. ÇETIN

Fü    lü     tü    de      ça     la     lım         düd         düd        düd
Pi     ya    no    yu      ça     la     lım         benk        benk       benk

Da   vu     lu     da     ça    la        lım        güm       güm       güm
Gi    ta    rı      da     ça    la        lım        dım        dım        dım
Kor   na    yı      da     ça    la        lım        dat        dat         dat
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OYUN HAREKET

YAĞ SATARIM, BAL SATARIM

Etkinlik-5

Yağ satarım bal satarım.
Ustam ölmüş ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır.
Satsam 15 liradır.

Zam-bak zum-bak,
Dön arkana iyi bak.

RİTİM ÇALIŞMASI
       Yararlanılan kişi: Atilla Coşkun TOKSOY

Geleneksel Müzikli Oyun

Yağ sa ta rım bal sa ta rım us tam öl müş ben sa ta rım

Zam bak zum bak dön ar ka na i yi bak
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Etkinlik-7

OYUN HAREKET

MEVSİMLER

Aktarma

Hep yeşildir elbiselerim.
Ben bu rengi pek çok severim.
İlkbaharı cicim,
Çok sevdiğim için,
Hep yeşildir elbiselerim.

Hep sarıdır elbiselerim.
Ben bu rengi pek çok severim.
Sonbaharı cicim,
Çok sevdiğim için,
Hep sarıdır elbiselerim.
Hep mavidir elbiselerim.

Ben bu rengi pek çok severim.
Gökyüzünü cicim,
Çok sevdiğim için,
Hep mavidir elbiselerim.

Hep kırmızı elbiselerim.
Ben bu rengi pek çok severim.
Bayrağımı cicim,
Çok sevdiğim için,
Hep kırmızı elbiselerim
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OYUN HAREKET

BENİM ADIM KELEBEKTİR

Benim adım kelebektir, 
İşim gücüm eğlenmektir. 
Kanatlarım tülden ipek,
Dolaşırım çiçek çiçek. 
Kon kon kelebek, 
Yaldızlı böcek, 
Al işte sana,
Bir gonca çiçek. 

Etkinlik-8: 
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MÜZİK KÜLTÜRÜ

5

Vaz    geç    mem       as        la            ben                 hiç       bir        za     man     mü     zik      ten

3

 Mü      zik      öğ       ret      me     ni         mi                ha      tır        la        rım         se      sin    den

Ğ

   A    dı      nı      söy      le    se        ler                      tek     rar        la       rım          i        çim   den

İ Ğ İ

Etkinlik-1

MÜZİK ÖĞRETMENİM

A dı nı söy le se ler tek rar la rım  i çim den

Mü zik öğ ret me ni mi ha tır la rım se sin den

Vaz geç mem as la ben hiç bir za man mü zik ten

Söz-Müzik: Kenan KARLIDAĞ
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Etkinlik-7

SÜT İÇTİM DİLİM YANDI

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Türkü
Yöresi: Kilis

& 42 ..œ œ œ œ
Süt iç tim
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İ İ İ İ
Kilis

65.

İ İ İ
İ ş

Ş     


Süt iç tim di lim yan dı. A ma nın a ma nın

Dö kül dü ki lim yan dı kız sa na hay ra nım

Süt içtim dilim yandı (amanın amanın)
Döküldü kilim yandı (kız sana hayranım)
 (kız sana hayranım)

Ben kilimde değilem (amanın amanın)
Bahçede gülüm yandı (kız sana hayranım)
 (kız sana hayranım)
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UZUN İNCE 
BİR YOLDAYIM

Etkinlik-12

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Uzun ince bir yoldayım,
Gidiyorum gündüz gece. 
Bilmiyorum ne hâldeyim, 
Gidiyorum gündüz gece.

Dünyaya geldiğim anda, 
Yürüdüm aynı zamanda, 
İki kapılı bir handa,
Gidiyorum gündüz gece.

Şaşar Veysel iş bu hâle,
Gâh ağlaya gâhi güle,
Yetişmek için menzile,
Gidiyorum gündüz gece.

Türkü
Yöresi: Sivas-Şarkışla
Kaynak kişi: Aşık Veysel ŞATIROĞLU
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MÜZİKSEL YARATICILIK

Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Hayat kapısı kilitli,
Leylek uçtu gitti.

Çağırın gelsin ot yesin,
Ot yemezse et yesin.

Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Kızlar kahve kavurur,
Şıngıraklı tavada.

LEYLEK LEYLEK HAVADA

Tekerleme

Etkinlik-2
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Etkinlik-4

MÜZİKSEL YARATICILIK

NEŞELİ OL
Söz-Müzik: Ziya AYDINTAN

Saip EGÜZ

Ne

Çabuk

Bu

Ü

Ne şe li ol ki
Ne şe li ol ki

genç
hep art sın gü cün

ka la sın

Gay ret le
mit ler hep

hep
süs
bes

le nir ne şey le
le nir ne şey le

Yor gun luk ne dir bil me bü tün gün
dün ya dan da Zevk a la sın

şe li ol ki genç ka la sın
Ne şe li ol ki art sın gü cün

1.

2.
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Etkinlik-8

MÜZİKSEL YARATICILIK

YAŞASIN OKULUMUZ

Söz: Ahmet Muhtar ATAMAN
Müzik: Alman ezgisi

Da    ha  dün   an       ne mi zin         kol    la    rın    da         ya  şar  ken

Şim    di     o      kul     lu   ol   duk          sı    nıf     la     rı       dol  dur duk

 Se     vinç   li     yiz       he    pi    miz       ya    şa     sın    o       ku  lu   muz

Çi    çek   li    bah       çe  mi zin         yol    la    rın    da         ko  şar  ken
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