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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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10

Ögrenme Alanı 1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-1: Resimleri anlatıyorum.
Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimlerdeki öğrenci davranışlarını anlatın.

KİTABIMIZI TANIYALIM

Ögrenme Alanı 1
Dinleme-Söyleme-Çalma

Öğrenme alanı ayracı sayfasında öğren-
me alanı içerisinde 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 Alanı Kapağı

Öğrenme Alanı 1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik 1:

Öğrenme alanının numarasını gösterir.

Resimler ne söylüyor?

Simgeler

Aşağıdaki resimleri ince-
leyin. Resimlerdeki öğrenci 
davranışlarını anlatın.
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Alanı



Ögrenme Alanı 1
Dinleme-Söyleme-Çalma
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-1: Resimleri anlatıyorum.
Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimlerdeki öğrenci davranışlarını anlatın.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-2: Hangi müziği dinliyorum?   
Aşağıda yer alan türküyü dinleyin. Öğretmeninizin sorduğu soruları 

cevaplayın.

BİLMEM ŞU FELEĞİN BENDE NESİ VAR
                   
         
        Türkü
                                    Yöresi: Orta Anadolu

Bilmem şu feleğin bende nesi var, 
Her gittiğim yerde yar ister benden.

Sanki benim mor sümbüllü bağım var,
Zemheri ayında canım gül ister benden.

 
Yoruldum da yol üstüne oturdum,
Güzeller başıma toplansın diye.

Gittim padişahtan ferman getirdim,
Herkes sevdiğine canım kavuşsun diye.

Evlerinin önü zeytin ağacı,
Dökülmüş yaprağı kalmış ağacı.

Eğer senin gönlün bende yok ise,
Sen bana kardeş de canım ben de sana bacı.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-3: Müziği kurallara uygun dinliyorum.
Aşağıdaki resimleri inceleyin. Doğru davranışın olduğu resimdeki 

kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-4: Kendi müzik aracımdan müzik dinlerim.
Müzik dinleme aracınızdan müzik dinleyin. 
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-5: Hangi türkü hangi yöremize ait?  
Nereli olduğunuzu söyleyin. Öğretmeninizin gösterdiği resimden 

yörenize ait sanatçıya bakın ve öğretmeninizin dinlettiği türküyü dinleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

      KIZILCIKLAR OLDU MU    
     

            Türkü
                                   Yöresi: Edirne/Keşan
                                   Kaynak kişi: Yöre Ekibi 

Kızılcıklar oldu mu,
Selelere doldu mu hey. 
Yolladığım çoraplar, 
Ayağına oldu mu? 

(Nakarat)
Mendili geline,

Mendil verdim eline.
Kara kına yollamış, 
Yar benim ellerime.

Tabakası aynalı,
Şu oğlana varmalı.

Oğlan pek güzel ama,
Anası olmamalı.

Nakarat

…

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-6: Ödüllü Etkinlik
Dinlediğiniz türküyü söyleyen sanatçıya ait resmin altındaki kutuyu 

işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

  BİZİM ELLER NE GÜZEL ELLER     
 
           Türkü
                         Yöresi:Van
                     Kaynak kişi: Saadettin KUTLU

Bizim eller ne güzel eller,
Söylesin şirin diller,
Oynasın koç yiğitler,

(Oh) Bizim eller ne güzel eller.

Bu dağda maral gezer,
Zülfünü darar gezer,
Dağ bizim maral bizim,
Avcı burda ne gezer.

…
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-7: Öğretmenimle türkü söylüyorum.
Aşağıdaki resimde çocukların ne yaptığını tahmin edin. Daha sonra 

öğretmeninizin söylediği türküye eşlik edin.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-8: Birlikte türkü söyleyelim.  
Öğretmeninizin söylediği türküyü şimdi siz söyleyin. Söylerken elinizi 

müzikle birlikte çırpın veya parmak şıklatın. Türküyü sınıf arkadaşlarınızla 
birlikte söyleyin.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

 Millî bayramlarımızla ilgili müzik
          dinliyorum.

 1, 2, 3 ve 4. resme dikkatlice bakın. Bayramların ismini söyleyin. 
Öğretmeninizin dinlettiği millî bayramlarımızla ilgili şarkıyı dinleyin.

1

2
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

CUMHURİYET MARŞI
Söz-Müzik : Zati ARCA

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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Ögrenme  Alanı  1

3
4
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-10: Millî ve Manevi Günlerimizin         
            Müzikleri

Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimleri inceledikten sonra resme ait 
müziği dinleyin.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

          ATATÜRK ÖLMEDİ   
   
        Söz-Müzik: Erdoğan OKYAY

Atatürk ölmedi,
Yüreğimde yaşıyor.
Uygarlık savaşında,
Bayrağı o taşıyor,
Her gücü o aşıyor.

 
Türklüğe güç veren devrimler senin,
Yurduma çizdiğin aydın yol senin.
Gençlik senin, sen gençliğinsin.

Ölmedin ölemezsin.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimleri inceledikten sonra resme ait 
müziği dinleyin.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

            VATAN MARŞI   
   
       Söz: Cemal EDHEM
                   Müzik: Musa SÜREYYA

Başka bir aşk istemez, 
aşkınla çarpar kalbimiz.

Ey vatan, gözyaşların dinsin! 
Yetiştik çünkü biz.

Gül ki sen, neş’enle gülsün ay, 
güneş, toprak, deniz.

Ey vatan, gözyaşların dinsin! 
Yetiştik çünkü biz.

...
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimleri inceledikten sonra resme ait 
müziği dinleyin.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

           SORDUM SARI ÇİÇEĞE   
   
        İlahi
        Söz: Yunus Emre

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?

Eser www.notaarsivleri.com adresinden 
alınmış olup kaynak kişi belli değildir.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimleri inceledikten sonra resme ait 
müziği dinleyin.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

        ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ   
   
       Türkü
       Yöresi: Kastamonu
       Kaynak kişi: İhsan OZANOĞLU

Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.
Ana ben gidiyom düşmana karşı,

                      Of gençliğim eyvah.

Çanakkale içinde bir uzun selvi.
Kimimiz nişanlı kimimiz evli,

                       Of gençliğim eyvah.
…
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-11: Öğretmenim şarkı söylüyor.
Videodan dinlediğiniz müzikleri şimdi de öğretmeninizden dinleyin. 

Öğretmeninize elinizle, vücudunuzla veya ritim aletiyle eşlik edin.
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Ögrenme  Alanı  1
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-12: Öğrendiklerimizi hatırlayalım. 
Öğretmeninizin sırasıyla dinlettiği müzikler hangi resme ait ise, o 

resmin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-13: Vücudumla ritim yapıyorum.
Aşağıdaki resimleri inceleyin. Öğretmeninizi takip ederek şarkıya 

vücudunuzla ritim yapın.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

          VÜCUDUMUZ   
   
        Söz-Müzik: Saip EGÜZ 

İki kulak, iki yanak bir de başım var.
Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var.

Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam?
Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak.

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.
İnci gibi dişlerim, bir de çenem var.

Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam?
Olur mu hiç üç yanak, dön de aynaya bak.

...
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-14: Ağzımla ritim yapıyorum.
   Resimlere dikkatlice bakın. Öğretmeninizi takip ederek ağzınızla ritim 

yapın.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-15: Resimde gördüklerimi anlatıyorum. 
Resmi inceleyin. Neler gördüğünüzü anlatın. Sınıfınızda yer alan müzik 

aletlerinin hangileri olduğunu resmin üzerinde işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-16: Enstrümanımı seçiyorum.
Aşağıda resimleri yer alan müzik aletlerinden seçtiğiniz enstrümanı 

öğretmeninizden isteyin.

Darbuka Marakas Bendir

Gitar Bağlama Flüt

Ksilofon Çelik Üçgen Zil
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-17: Öğretmenimle birlikte enstrüman    
           çalıyorum. 

Aşağıdaki resme bakın. “Çalgılar” şarkısını öğretmeninizle birlikte 
enstrüman çalarak söyleyin. 

ÇALGILAR

Söz-Müzik: Hilmi Seyrek

Ritim Çalışması
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-18: Resimlerde gördüklerimizi            
           uygulayalım.

Resimlerdeki hareketleri öğretmeninizle birlikte yapın.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-19: Ses açma çalışması yapalım. 
Resimlerdeki hareketleri öğretmeninizle birlikte yapın.
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-20: Dinlediğin şarkıya eşlik et.
Şarkıyı dinleyin. Öğretmeninizin şarkıya nasıl eşlik ettiğini izleyin. Şarkı 

söyleme sırasında şarkının hızlanma ve yavaşlama yerlerine dikkat edin. 
Öğretmeninizin yönergelerine göre şarkıya eşlik edin.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-21: Tür tür müzik dinliyorum.
   Aşağıdaki resimleri inceleyin. Sırasıyla türlerine uygun müzik dinleyin.

Türk Halk Müziği

Pop Müzik 

Türk Sanat Müziği

Klasik Müzik 

Çağdaş Türk Müziği 

Dünya Müzikleri 
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

            KARA TOPRAK   
   
      Türkü
      Yöresi: Sivas/Şarkışla
      Kaynak kişi: Aşık Veysel ŞATIROĞLU

Dost dost diye nicesine sarıldım,
Benim sadık yarim kara topraktır.

Beyhude dolandım (ey yar) boşa yoruldum,
Benim sadık yarim kara topraktır.

…

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi,
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi,
Kazma ile döğmeyince kıt verdi,
Benim sadık yarim kara topraktır.

…

Her kim ki olursa bu sırra mazhar,
Dünyaya bırakır ölmez bir eser.

Gün gelir Veysel’i (ey yar) bağrına basar,
Benim sadık yarim kara topraktır.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-22: Şarkıyı ritmiyle birlikte söylüyorum.
Öğretmeniniz “Arkadaşım Eşşek” şarkısını söylerken dikkatle dinleyin. 

Öğretmeninize elinizle ritim tutarak eşlik edin. Sonra şarkıyı öğretmeninizle 
birlikte söyleyin. Şarkıyı söylerken elinizle, vücudunuzla veya ritim aletleriyle 
ritim tutarak şarkıya eşlik edin.

ARKADAŞIM EŞEK
        Söz: Barış MANÇO

Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli.
Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli.

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

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

Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek.
Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek.

(Nakarat)
Arkadaşım eş-
Arkadaşım -şek
Arkadaşım eşek

Yaban tayları çayırda tepişiyor mu?
Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu?
Sarıkız minik buzağıyı sütten kesti mi?

Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu?

Uzun kulaklarını son bir kez salla.
Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla.
Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek.
Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek.

(Nakarat)
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Ögrenme  Alanı  1

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

Etkinlik-23: Grupla şarkı söylüyorum.
Öğretmeninizi dikkatlice izleyiniz. Öğrendiğiniz şarkıyı ritim aletini 

kullanarak arkadaşlarınızla birlikte söyleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA

         NE GÜZEL ŞARKI   
   
        Söz: Halil Bedi Yönetken
        Müzik: Fransız Ezgi 

Ne güzel şarkı böyle,
Haydi sen de gel söyle,

Tral lal la la la,
La la la la la

Ne güzel gel söyle.



Alanı
Müzıksel  Algı  ve  Bilgilenme



49

Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

Ögrenme Alanı 2
Müzıksel  Algı  ve  Bilgilenme
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-1: Seslerin gürlüklerini fark ediyorum.
Resimlere bakın. Oynadığınız oyundaki gür sesi çıkaran ritim aletinin 

olduğu resmi gösterin, altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

        ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ   
   
        Anonim

Ali Baba’nın bir çiftliği var,
Çiftliğinde kuzuları var.
“Mee mee” diye bağırır.
Çiftliğinde Ali Baba’nın.

Ali Baba’nın bir çiftliği var,
Çiftliğinde arıları var,
“Vızz vızz” diye bağırır.
Çiftliğinde Ali Baba’nın.

Ali Baba’nın bir çiftliği var,
Çiftliğinde inekleri var,
“Möö möö” diye bağırır,
Çiftliğinde Ali Baba’nın.

Ali Baba’nın bir çiftliği var,
Çiftliğinde köpekleri var,
“Haav haav” diye bağırır,
Çiftliğinde Ali Baba’nın.

…



52

Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-2: Sesleri tınılarına göre eşliyorum.
   Resimlere bakın. Dinlediğiniz seslerden tınısı aynı olan seslere ait 
resimleri bulup eşleştirin.
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

          ŞARKI SÖYLERİM   
   
        Söz-Müzik: Çağdaş SEVİNÇ

Gökkuşağını izlerim, 
Yağmuru hissederim,
 Kuş sesleri dinlerim,

 Şarkı söylerim. 

Zıp zıp zıplar dizlerim, 
Tutup çeker ellerim, 
Güçlü kalır bedenim,

Şarkı söylerim.

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-3: Tınısı farklı olan sesi buluyorum. 
Resimlere bakın. Dinlediğiniz seslerden tınısı farklı olan sese ait resmi 

bulup resmlerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-4: Ritim Partisi Zamanı
Öğretmeninizi aşağıdaki sıraya göre takip ederek tekerlemeyi söyleyin.

YAĞMUR YAĞIYOR
   Tekerleme

Yağmur yağıyor,
Seller akıyor,
Komşu kızı,

Camdan bakıyor.

Yağ  mur     ya ğ ı  yor        se l l e r    a   k ı  y o r

Kom şu       kı   z ı        cam  dan    ba  kı      yor
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-5: Müziklerin gürlüğüne eşlik ediyorum. 
   Müziği dinleyin ve müziğe eşlik edin.
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

          GÜZEL TÜRKİYE   
   
        Söz-Müzik: İdil Özkan

Ne güzel ülke Türkiye.
Yemyeşil ovaları,

Mis kokan yaylaları,
Görkemli yüce dağları,

Masmavi ufukları,
Ne güzel ülke Türkiye.
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-6: Müzikleri uygun gürlükte söyleyelim. 
   Resimlere bakın. Müzikleri uygun gürlükte söyleyenlere ait resimleri 
bulup resimlerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-7: Müziklerin hızına eşlik ederim.
 

Resimlere bakın. Dinlediğiniz müziklerin hızlarına eşlik edenlere ait 
resimlerin altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

               OYUN   
   
        Söz: Hasan Toraganlı
        Müzik: Johannes Brahms

Haydi tutalım el ele hop hop,
Hızla dönelim el ele hop hop.

Gel  eşinle gel çabuk çabuk koş gel,
Gel sevinçle gel güle güle koş gel.

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-8: Sınıfımdaki çalgıları buluyorum.
Resimlere bakın. Dinlediğiniz çalgıları bulup resimlerin altındaki kutucuğu 

işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-9: Çalgılar konuşuyor. √
   Resimlere bakın. “Benim adım vurmalı çalgıdır. Vurarak çalınırım.” diye 
konuşan çalgıları bulup çalgılara ait resimlerin altındaki kutucuğu işaret-
leyin.



63

Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

              ÇALALIM   
   
        Söz-Müzik: Gamze Ç. Çetin

Kemanı da çalalım, gıy gıy gıy.
Flütü de çalalım, düt düt düt.

Piyanoyu da çalalım, benk benk benk.

Davulu da çalalım güm güm güm.
Gitarı da çalalım, dım dım dım.
Kornayı da çalalım, dat dat dat.

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-10: Müzik dinleme kurallarını biliyorum.
 Kural tablosuna bakın. Müzik dinleme kurallarını söyleyin.
Müzik dinlerken ayaklarım 
yerde, sırtım sandalyeye 
yaslı, kollarım bağlı bir 
şekilde sessizce otururum.

Bir şey söylemek istediğimde 
parmak kaldırırım.

Söz hakkı verildiğinde konu-
şurum.

Dijital ortamdan öğretmeni-
min yönergesine göre müzik 
dinlerim.

Jest ve mimiklerimi kullana-
rak müzik dinlerim.

Öğretmenim ve arkadaşım 
şarkı söylerken dinlerim.

Öğretmenim ve arkadaşım 
şarkı söylerken el veya vü-
cudumu kullanarak şarkıya 
eşlik ederim.
Dijital ortamdan müzik 
dinlerken şarkıya el veya 
vücudumu kullanarak eşlik 
ederim.

Öğretmenimin gösterdiği 
araçları dikkatlice incelerim.
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-11: Müzik yapma kurallarını söylüyorum.
 Kural tablosuna bakın. Müzik yapma kurallarını söyleyin.

Müzik dinleme kurallarını 
sınıfımda, okulumda ve yakın 
çevremde uygularım.

Katıldığım etkinliklerde din-
lediğim müziğe ve ortama 
uygun davranırım.

Öğretmenimin müzik yapma 
aşamalarına ilişkin verdiği 
yönergeyi dikkatlice dinlerim.

Ritim yapmak için elimi bir-
birine bir defa vururum.

Ritim yapmak için elimi mü-
zik aletine bir defa vururum.

Ritim yapmak için elimi bir-
birine arka arkaya birer 
defa vururum.

Ritim yapmak için elimi mü-
zik aletine arka arkaya birer 
defa vururum.

Yaptığım müziği sınıf, okul 
ve yakın çevremdeki etkinlik-
lerde uygularım/sergilerim.
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-12: Teknolojik müzik yapma aletlerini     
         tanıyorum.
   Resimlere bakın. Teknolojik müzik yapma aletlerini gösterin.

SOUNDBEAM

DUBSTEP DJMIX 

GİTAR FLÜT

DARBUKA

ELEKTRONİK BATERİ 
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Etkinlik-13: Dinle ve bul.
   

Resimlere bakın. Sesini dinlediğiniz sese ait resmi bulup resmin 
altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  2
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

Alanı



Ögrenme Alanı 3
OYUN ve Hareket
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Ögrenme  Alanı  3

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-1: Herkese Merhaba! 
   Aşağıdaki resimde Ayşe ve arkadaşları var. Ayşe arkadaşlarına “Merhaba” 
dedi. Ayşe’nin arkadaşlarının kaç tane olduğunu say ve kaç kişiye “Merhaba” 
dediğini söyle. 

Ayşe
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Oyun  ve  Hareket
Ögrenme  Alanı  

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-2: Sınıfta kimler var bulalım.    √ √
Aşağıdaki resimde bulunan sarı saçlı Şule ve mavi gözlüklü Ahmet’i 

bulalım ve işaretleyelim.
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Ögrenme  Alanı  3

Etkinlik-3: Aç Kapıyı Bezirgân Başı√
Aşağıda oyun oynamak için sıraya giren çocukların olduğu resme 

bakınız. Kaç çocuk olduğunu sayınız ve çocukların kaçıncı sırada olduklarını 
resimlerinin altındaki kutucuğa yazınız. 

OYUN VE HAREKET
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Oyun  ve  Hareket
Ögrenme  Alanı  

          BEZİRGÂN BAŞI   
   
        Geleneksel Müzikli Oyun

Aç kapıyı bezirgân başı, 
bezirgân başı,

Kapı hakkı ne verirsin, 
ne verirsin,

Arkamdaki yadigâr olsun, 
yadigâr olsun.

OYUN VE HAREKET
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Ögrenme  Alanı  3

Etkinlik-4: Sıra kimde? 
Aşağıdaki resimlerdeki çocuklar bir oyun oynamak istiyorlar ama 

kimin önce oynayacağına karar verememişler. Birinci sıradan başlayarak 
“Portakalı soydum.” sayışmacası ile çocukları sayın ve kimin hangi sırada 
oyun oynayacağını aşağıdaki kutucuklara rakamla yazın. 

OYUN VE HAREKET
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Oyun  ve  Hareket
Ögrenme  Alanı  

         PORTAKALI SOYDUM   
   
        Sayışmaca

Portakalı soydum.
Baş ucuma koydum.

Ben bir yalan uydurdum.
Duma duma dum

Kırmızı mum

Dolapta pekmez
Yala yala bitmez.
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu oyundan çık.

PORTAKALI SOYDUM
                              (Ritim Çalışması)                                                                                                                  

     Yararlanılan kişi: Atilla Coşkun Toksoy

Por   ta   ka   lı      soy    dum      baş   u    cu   ma     koy    dum      ben     bir

ya      lan       uy       dur       dum                du     ma    du     ma      dum

OYUN VE HAREKET
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Ögrenme  Alanı  3

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-5: Yedi Cücelerin Evi
Aşağıdaki resimde bulunan yedi cücelere istediğiniz gibi bir ev çiziniz.



77

Oyun  ve  Hareket
Ögrenme  Alanı  

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-6: Kulübeye gidelim.  
   Aşağıdaki resimde kulübeye ulaşmak isteyen çocuğu uygun yoldan bah-
çeye ulaştırınız.
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Ögrenme  Alanı  3

             HAYDİ BİLİNİZ   
   
        Söz: Saip Egüz

İki uzun kulağım her (bir) fısıltıyı duyar.
Keskin güçlü dişlerim, küçük bir kuyruğum var.
Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım var.

Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar.

Ben havucu çok yerim lahanayı severim.
Yokuşu hızla çıkar, inişi güç inerim.

Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var.
Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar.

OYUN VE HAREKET
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Oyun  ve  Hareket
Ögrenme  Alanı  

Etkinlik-7: İki Uzun Kulaklı Bizden Daha Meraklı
Aşağıdaki tavşan resmini çizgili kısımlarından keserek maske yapın.

OYUN VE HAREKET
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Ögrenme  Alanı  3

KESEREK 

ÖĞRE
NİYOR

UM
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Oyun  ve  Hareket
Ögrenme  Alanı  

OYUN VE HAREKET

Etkinlik-8: Çiftçi Amca 
   Aşağıdaki resimde yer alan çiftçi amcanın değirmenini boyayınız.



82

Ögrenme  Alanı  3

83

Alanı
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Ögrenme Alanı 4
Müzik  Kültürü
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-1: İstiklâl Marşı’nı kurallara uygun      
          söylüyorum.

Aşağıdaki resimleri inceleyin. İstiklâl Marşı dinlenirken ve söylenirken 
kurallara uygun davrananları gösteren resmin altındaki kutucuğu 
işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-2: Müzik dinliyorum, kuralları          
        uyguluyorum.

Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Müzik dinleme kurallarını 
uygulayanların olduğu resmi bulun, kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

KURAL TABLOSU

SINIFTA UYULMASI GEREKEN MÜZİK DİNLEME KURALLARI SEMBOL 
DEĞERİ

Müzik dinlerken ayaklarım yerde, 
sırtım sandalyeye yaslı, kollarım 
bağlı bir şekilde sessizce otururum.

Bir şey söylemek istediğimde par-
mak kaldırırım.

Söz hakkı verildiğinde konuşurum.

Dijital ortamdan öğretmenimin yö-
nergesine göre müzik dinlerim.

Jest ve mimiklerimi kullanarak mü-
zik dinlerim.

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

Öğretmenim ve arkadaşım şarkı 
söylerken dinlerim.

Öğretmenim ve arkadaşım şarkı 
söylerken el veya vücudumu kulla-
narak şarkıya eşlik ederim.

Dijital ortamdan müzik dinlerken 
şarkıya el veya vücudumu kullana-
rak eşlik ederim.

Öğretmenimin gösterdiği araçları 
dikkatlice incelerim. 

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

          DİKKATLİCE DİNLE   
   
        Söz-Müzik: Kenan KARLIDAĞ

Öğretmenimize bakarız,
Dikkatlice izleriz.

Sonra arkadaşımızı,
Dikkatlice dinleriz.

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-3: Kurallara uygun müzik yapıyorum. 
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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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-4: Sınıfımızda müzik yapıyoruz.  
Aşağıda gördüğünüz resimdeki gibi yaptığınız müziği sınıfınızda 

sergileyin.
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-5: Bahçede müzik yapıyoruz. 
Aşağıdaki resmi inceleyin. Resimde gördüklerinizi sizler de uygulayın.
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

1.
ni u
ku

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-6: Seğmen, zeybek, horon ve halay    
            öğreniyorum. 

Resimleri dikkatlice inceleyin. Seğmen, zeybek, horon ve halay 
oynayanlara ait resimleri bulup altındaki kutucuğu işaretleyin.
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

           FİDAYDA (HÜDAYDA)   
   
      Türkü
      Yöresi: Ankara
      Kaynak kişi: Sadık ERGUN-Bayram ARACI

Aman bulguru kaynadırlar.
Haydi bulguru kaynadırlar.

Serine yayladırlar,
Aman serine yayladırlar.

Bizde adet böyledir,
Aman bizde adet böyledir.

Güzeli ağladırlar,
Aman çirkini söyledirler.

Fidayda da Ankaralım fidayda
Beş yüz altın yedirdim bir ayda

Gittide gelmedi ne fayda
Başınıda yesin bu sevda

…

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-7: Okulumdaki müzik etkinliklerine     
          dinleyici olarak katılıyorum.
   Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Okulda yapılan müzik etkinliklerinde 
uygun dinleme davranışları gösterenleri işaretleyin. 
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

             23 NİSAN   
   
            Söz-Müzik: Halil Bedii YÖNETKEN

23 Nisan kutlu olsun.
Sevinin küçükler,
Övünün büyükler,

23 Nisan mutlu olsun.

Çok büyük bayram bu bayram,
Herkese kutlu olsun.

Çok ulu bayram bu bayram,
Herkese mutlu olsun.

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-8: Okulumdaki müzik etkinliklerinde   
           görev alıyorum.

Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Okulda yapılan müzik etkinliklerini 
işaretleyiniz. Görev almak istediğiniz etkinliğin üzerine kendi resminizi 
yapıştırın.
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-9: Belirli gün ve haftaların etkinliklerine  
          katılıyorum.

Resimleri dikkatlice inceleyin. Belirli gün ve haftalarda yapılan 
müzik etkinliklerine katılanların olduğu resimleri bulup resmin altındaki 
kutucuğu işaretleyin. Sevdiğiniz etkinliğin olduğu resmin üzerine gülen 
yüz çıkartmasını yapıştırın.
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

              ÖĞRETMENİM   
   
        Söz: Rakım Çalapala
                               Müzik: Erdoğan Okyay

Öğretmenim canım benim canım benim,
Seni ben pek çok pek çok severim.

Sen bir ana, sen bir baba, 
Her şey oldun artık bana.
Okut, öğret ve nihayet, 

Yurda yararlı bir insan et.

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

Etkinlik-10: Şarkı dinliyorum. 
Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Dinledikleri şarkıyı beğenenleri 

gösteren resmin altındaki kutucuğa gülen yüzü yapıştırın.

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

    ÜSKÜDAR’A GİDER İKEN (KÂTİBİM)   
   
        Türkü
            Yöresi: İstanbul
           Kaynak kişi: Nuri Halil POYRAZ

Üsküdar’a gideriken aldı da bir yağmur,
Kâtibimin setresi uzun eteği çamur.

Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur,
Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır,

Kâtibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.

Üsküdar’a gideriken bir mendil buldum,
Mendilimin içine de lokum doldurdum.

Ben yarimi (kâtibi) arariken yanımda buldum,
Kâtip benim ben katibin el ne karışır,

Kâtibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.

MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-11: Bizim Müzisyenlerimiz
Aşağıdaki resimlere dikkatlice bakın. Dinlediğiniz şarkıyı söyleyen 

müzisyenin fotoğrafını resminin üzerine yapıştırın.  
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-12: Müzik aletlerini koruma kurallarını 
           öğreniyorum.

KURAL TABLOSU

MÜZİK ALETLERİNİ KORUMA KURALLARI SEMBOL DEĞERİ

Sınıfımdaki müzik aletlerini 
kullanmadan önce öğretme-
nimden izin alırım.

Müzik aletlerini özelliğine 
göre kullanırım. (Tuşlula-
rı tuşuna basarak, tellileri 
kendi çalma aparatı ile vb.)

Müzik aletlerini kullandıktan 
sonra yerine koyarım.

Müzik aleti dolabının kapa-
ğını, müzik aletini aldıktan ve 
koyduktan sonra kapatırım.
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

Aşağıdaki resimlere bakın. Müzik aletlerini koruma kurallarının olduğu 
resimleri bulup altındaki kutucuğu işaretleyin.

Müzik aletlerini özelliğine göre 
kullanırım. (Tuşluları tuşuna basarak, 
tellileri kendi çalma aparatı ile vb.)

Sınıfımdaki müzik aletlerini kullanmadan 
önce öğretmenimden izin alırım.

Müzik aleti dolabının 
kapağını, müzik aletini aldıktan 
ve koyduktan sonra kapatırım.
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

Müzik aletlerini kullandıktan sonra 
yerine koyarım.
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Etkinlik-13: Müzik arşivimi oluşturuyorum.
Resimleri dikkatlice inceleyin. Müzik arşivini gösteren teknolojik 

araçların olduğu resimleri bulup işaretleyin. 
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü
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Ögrenme  Alanı  4
Müzik  Kültürü

Alanı
Müziksel  Yaratıcılık
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

Ögrenme Alanı 5
Müziksel  Yaratıcılık
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Ögrenme  Alanı  5
Müziksel  Yaratıcılık

Etkinlik-1: Doğaçlama hareketlerle dans       
          ediyorum.

Aşağıdaki resimleri inceleyin. Öğretmeninizin dinlettiği müzikte 
istediğiniz hareketlerle resimdeki çocuklar gibi dans edin.

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Yaratıcılık

      YAĞ SATARIM BAL SATARIM   
   
       Geleneksel Müzikli Oyun

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

Zam     bak        zum          bak            dön     ar      ka      na      i        yi     bak

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Ögrenme  Alanı  5
Müziksel  Yaratıcılık

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-2: Müziklere doğaçlama eşlik ediyorum.
Aşağıdaki resimleri inceleyin. Öğretmeninizi takip ederek istediğiniz 

şekilde ritim aletleri veya diğer müzik aletleriyle müziğe eşlik edin.
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Yaratıcılık

          ALDIM VERDİM   
   
        Sayışmaca

Aldım verdim,
Ben seni yendim,
Sarı kızın saçını,
Yolmaya geldim.

Bir kova suyunu
Dökmeye geldim.

RİTİM ÇALIŞMASI
           
      Yararlanılan kişi: Atilla Coşkun Toksoy

Al  dım    ver  dim     ben   se  ni  yen  dim     sa  rı  kı  zın  sa çı   nı      yol   ma  ya gel   dim

Bir           ko      va      su      yu      nu             dök           me      ye      gel          dim

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Ögrenme  Alanı  5
Müziksel  Yaratıcılık

Etkinlik-3: Kendi şarkımı oluşturuyorum.
Aşağıdaki resme bakın. Bildiğiniz ya da öğretmeninizin öğrettiği şarkı 

sözüne, şiir, tekerleme ve ninnilere  öğretmeninizi takip ederek melodi 
oluşturun.

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Yaratıcılık

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-4: Melodilere söz oluşturalım.
Aşağıdaki resme bakın. Bildiğiniz ya da öğretmeninizin öğrettiği 

şarkıların, türkülerin, ninnilerin, sayışmacaların ve tekerlemelerin 
melodilerine öğretmeninizi takip ederek söz oluşturun.
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Ögrenme  Alanı  5
Müziksel  Yaratıcılık

Etkinlik-5: Kendi müzik aletimi yapıyorum. 
Aşağıdaki resimlere bakın. Müzik aleti tasarlayanların olduğu resimleri 

bulup altındaki kutucuğu işaretleyin.

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Yaratıcılık
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Ögrenme  Alanı  5
Müziksel  Yaratıcılık

1

3

2

4

Etkinlik-6: Hareketlerimle ritim yapıyorum.
Aşağıdaki resimlere bakın. Resimlerde yer alan sıraya göre hareketleri 

yapın.

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Yaratıcılık

MÜZİKSEL YARATICILIK

Etkinlik-7: Elektronik aletlerle müzik yapıyorum. 
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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Ögrenme  Alanı  5
Müziksel  Yaratıcılık

Etkinlik-8: Karaoke yapalım.
   Aşağıdaki resimlere bakın. Öğretmeninizi takip ederek karaoke yapın.

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Yaratıcılık

             NEŞELİ OL   
   
       Söz-Müzik: Ziya Aydıntan-Saip Egüz

Neşeli ol ki, genç kalasın,
Bu dünyadan da zevk alasın,
Ümitler hep süslenir neşeyle,
Neşeli ol ki, genç kalasın.
Neşeli ol ki, artsın gücün.

Yorgunluk nedir bilme bütün gün,
Gayretler hep beslenir neşeyle,

Neşeli ol ki, genç kalasın

MÜZİKSEL YARATICILIK
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Notalariyla

Sarkilarimiz  Ve  Türkülerimiz
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ATATÜRK ÖLMEDİ
Söz-Müzik: Erdoğan OKYAY

Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

Etkinlik-10

A    ta türk            öl    me  di            yü   re  ğim      de       ya   şı   yor       

Uy    gar     lık         sa   va   şın     da         bay    ra ğı       o        ta   şı  yor

Her    gü  cü      o          a   şı   yor                     Türk     lü  ğe         güç     ve  ren

dev     rim     ler      se      nin                   Yur       du   ma          çiz        di   ğin

ay     dın     yol       se      nin           Genç        lik         se      nin

sen       genç       li       ğin       sin               Öl       me  din           ö     le    mez

sin                      Öl        me   din           ö       le     mez           sin

Orta
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

VATAN MARŞI
Söz: Cemal EDHEM
Müzik: Musa SÜREYYA

Baş     ka        bir   aşk   is  te    mez   aş kın     la  çar - par kal bi    miz

Orta

mf

mf

mf

p

Ey      va         tan     göz  yaş     la     rın   din    sin  ye  tiş  tik  çün kü     biz

Ey     va        tan     göz  yaş     la     rın   din    sin  ye  tiş  tik  çün kü     biz

Gül     ki         sen     ne  şen      le    gül  sün     ay gü  neş  top rak  de   niz

Etkinlik-10

Etkinlik-9
CUMHURİYET MARŞI

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

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  

Moderato
Söz ve Müzik: Zati ARCA 
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

VÜCUDUMUZ

15

Vü cu    du   ma şe                 kil      ve     rir                   bi   zi     ha   re   ket        et       ti      rir

10

İs   ke   le   ti   mi zin     böl üm  le      ri    var       baş  göv    de    kol            ve    ba       cak    lar

5

Ye  mek  yer    ken         re    sim   ya    par   ken         el    le    ri     ni  zi      kul   la   nı  yor su  nuz

       Söz- Müzik:Gamze Ç.Çetin

A   yak  la    rı   nız    la        yü    rü    yor  su   nuz    ba   cak  la   rı  nız  la          ko şu  yor su  nuzA  yak la   rı  nız  la     yü  rü  yor  su  nuz   ba cak  la rı nız  la      ko şu yor su nuz

Ye  mek yer  ken      re  sim  ya   par ken      el  le   ri   ni zi    kul  la  nı yor su nuz

İs   ke  le  ti  mi zin   bö lüm le   ri   var    baş göv  de   kol       ve   ba    cak  lar

Vü cu  du  ma şe          kil    ve   rir           bi  zi   ha  re  let     et    ti   rir

Söz-Müzik: Gamze Ç. ÇETİN

Etkinlik-13
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

VÜCUDUMUZ-2
Söz-Müzik: Saip EGÜZ

İ    ki   e   lim          i    ki   ko  lum         ba   cak      la  rım      var.

her  in      san     da    bir       bu  run          bir      de   a    ğız       var.

Sen     hiç       gör dün mü      üç   ku lak  lı    bir  a   dam

O lur    mu hiç     üç    ku  lak       dön   de  ay   na ya  bak      hey           bak.

Etkinlik-13
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Ögrenme  Alanı  
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

Etkinlik-17
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Ögrenme  Alanı  
Dinleme-Söyleme-Çalma

7

Ne              gü               zel                                                  gel          söy                le

5

T                ral              lal       la        la         la                 la        la       la        la                la

3

Hay              di                 sen                de                          gel                  söy___                 le

Ne               gü               zel şar                       kı                    böy___                le

Ş

Ne         gü         zel          şar              kı            böy___          le

NE GÜZEL ŞARKI

Hay         di          sen          de               gel          söy___          le

T         ral        lal     la    la     la          la     la    la     la         la

Ne         gü         zel                             gel      söy          le

Söz-Müzik: Bedi YÖNETKEN

Etkinlik-23
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

5

Zıp zıp zıp   lar  diz  le  rim    Tu   tup  çe  ker  el  le rim  Güç lü  ka  lır  be de  nim Şar kı söy le   rim

Gök ku şa ğı  nı   iz    le   rim  Yağ mu  ru  his se  de rim  Kuş ses  le    ri  din le rim Şar  kı söy le rim

ğ ş İ

Ş İ

Gök ku şa ğı nı  iz  le  rim Yağ mu ru his se de rim Kuş  ses le  ri din le rim Şar kı söy le rim

Zıp zıp zıp  lar diz  le rim  Tu  tup çe ker  el le rim Güç lü ka lır be de nim Şar kı söy le rim

ŞARKI SÖYLERİM

Söz-Müzik: Çağdaş SEVİNÇ

Etkinlik-9



135

13

Ne    gü       zel      ül       ke         Tür      ki          ye          Ne    gü    ze   ül     ke         Tür   ki     ye

(Giderek Hızlanarak)                                                        (Giderek Hafifleyerek)

9

Gör  kem    li      yü     ce         dağ      la           rı               mas   ma      vi       u             fuk      la   rı

(Giderek Yavaşlayarak)

5

Yem     ye şil     o             va         la          rı              mis       ko    kan  yay          la      la      rı

(Giderek Kuvvetlenerek)

İ

Ne  gü     zel    ül       ke          Tür    ki      ye                      Ne    gü    zel    ül   ke        Tür   ki     ye

İ

Ne gü   zel  ül    ke      Tür   ki    ye             Ne   gü  zel  ül  ke     Tür  ki   ye

(Giderek Kuvvetlenerek)

(Giderek Yavaşlayarak)

(Giderek Hızlanarak) (Giderek Hafifleyerek)

Ne gü   zel  ül    ke      Tür   ki    ye             Ne   gü  zel  ül  ke     Tür  ki   ye

Yem    ye     şil   o        va     la      rı        mis     ko   kan yay       la   la   rı

Gör kem  li    yü   ce      dağ   la       rı        mas  ma    vi    u        fuk    la rı

Söz-Müzik: İdil ÖZKANÇabuk

GÜZEL TÜRKİYE

Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

Etkinlik-5
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Hay    di       tu    ta      lım      el       e       le              hop         hop

Orta

Yavaş

Yavaş

Çabuk

Çabuk

Hız     la     dö    ne      lim     el        e       le               hop        hop

Gel          e           şin              le         gel  ça   buk   ça      buk   koş   gel 

Gel          se            vinç            le         gel   gü   le    gü    le    koş   gel

OYUN

Söz: Hasan TORAGANLI
Müzik: Johannes BRAHMS

Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

Etkinlik-7
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Algı  ve  Bilgilenme

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

ÇALALIM

Söz-Müzik: Gamze Ç. ÇETİN

Fü    lü     tü    de      ça     la     lım         düt         düt         düt
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

Etkinlik-9
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BEZİRGÂN BAŞI

Oyun  ve  Hareket
Ögrenme  Alanı  

Etkinlik-3

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

Etkinlik-2

ka   pı  hak     kı             ne       ver  rir____   sin       ne        ve   rir____  sin

Solo

Koro

Solo

ar kam  da   ki           ya     di   gâr____  ol____  sun     ya     di  gâr____  ol____  sun      

Aç  ka  pı   yı         be    zir gân____  ba____ şı     be    zir  gân____ ba____ şı
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Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

Etkinlik-7

Halil Bedii YÖNETKEN

23 NİSAN

Yir       mi  üç     ni      san           kut            lu            ol             sun.

Se       vi      nin            kü      çük      ler            ö       ğü      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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21

Yur       da        ya                     rar             bir                        in               san                      et.

17

  O                  kut                          öğ                 ret                     ve         ni       ha              yet

13

Her şey                    ol                 dun                   ar        tık      ba                     na

9

  Sen        bir        a                   na                                       sen       bir        ba              ba

5

Se       ni           ben             pek      çok                       pek    çok    se      ve               rim

ı
ğ

Öğ     ret      me                nim               ca               nım     be      nim  ca         nım    be     nim

Ğ İ

Öğ   ret   me          nim         ca         nım   be   nim  ca     nım   be   nim 

Se    ni       ben        pek   çok              pek   çok   se    ve         rim

Sen     bir    a           na                       sen     bir    ba        ba

Her           şey            ol          dun           ar    tık    ba             na

O          kut                öğ          ret            ve     ni    ha        yet

Yur    da     ya            rar       bir               in         san            et.

ÖĞRETMENİM

Söz: Rakım ÇALAPALA
Müzik: Erdoğan OKYAY

Ögrenme  Alanı  
Müzik  Kültürü

Etkinlik-9
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Ögrenme  Alanı  
Müziksel  Yaratıcılık

Etkinlik-8

Söz-Müzik: Ziya AYDINTAN-Saip EGÜZ
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162

İ

Ne   şe  li   ol    ki     genç   ka la sın.           Bu dün ya  dan   da    zevk   a  la  sın.
Ne   şe  li   ol    ki      art   sın gü cün          Yor gun luk ne   dir     bil me bü tün gün.

ü     mit     ler   hep     süs le nir ne şey    le     ne    şe   li   ol     ki      genç   ka la  sın.
gay   ret     ler   hep     bes le nir ne şey    le     ne    şe   li   ol     ki      hep art sın gü cün.
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