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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAAÇIKLAMALAR
ALAN

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi

DAL/MESLEK

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcılığı-Özel Eğitimde
Öğretmen Yardımcılığı

MODÜLÜN ADI

Müzik Albümü

MODÜLÜN TANIMI

Erken çocuklukta ve özel eğitimde müzik albümü hazırlamaya
yönelik bilgi ve becerileri kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOġUL

Müzik etkinlikleri modülünü tamamlamıĢ olmak.

YETERLĠK

Müzik albümü hazırlamak.
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında müzik albümü
hazırlayabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Uygun ortam sağlandığında Ģarkı albümü oluĢturmak için
kaynakları tespit edebileceksiniz.
2. Uygun ortam sağlandığında solfej çalıĢmalarından ve
kaynaklardan yararlanarak Ģarkı albümü
hazırlayabileceksiniz.
Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel eğitim
kurumları, rehberlik araĢtırma merkezleri, özel ve kamu kurum
ve kuruluĢları, atölye, müzik marketleri vb. ortamlar.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon,
fotoğraflar, afiĢ, broĢür, dergiler, uyarıcı pano, tepegöz, asetat,
CD, VCD, DVD, bilgisayar donanımları, televizyon,
projeksiyon, internet, sinevizyon, çevre, kütüphane, aile ortamı,
kendi kendinizle ve grupla çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar vb.
materyaller.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla performans görevi ve bilgi testi verilecektir.
Performans görevi ve bilgi testi ile kazandığınız bilgi ve
becerilerinizi değerlendirebileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Çocuk Ģarkıları; tekerlemeler, sayıĢmalar, ninniler, halk türkülerinin çocuklara uygun
olanları ve eğitici çocuk Ģarkılarından oluĢur. Müzik, insan yaĢamının her evresinde yer alan,
onsuz olunamayan bir olgudur. Bireyin doğum öncesi oluĢma döneminde dolaylı olarak
kurulmaya baĢlayan insan-müzik iliĢkisi, doğumdan sonra “doğrudan iliĢki” biçimine
dönüĢür ve gittikçe çeĢitlenip zenginleĢerek, güçlenip geliĢerek insanın yaĢamı boyunca
sürer gider. Okul öncesi dönemde, müzik eğitimine gereken önem verilmedir. Bu dönem,
genel eğitimin ve müzik eğitiminin ilk basamağıdır. Ancak bu aĢamadaki müzik eğitimi
planlanırken çocukların geliĢim düzeyleri, müziğe karĢı ilgileri ve herhangi bir motivasyona
gereksinimleri göz önünde bulundurulmalı, uygulanacak müzik eğitiminin, diğer konuları
destekleyici nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Amaca uygun eğitim verildiğinde müzik,
çocuk geliĢiminde olumlu etkiler bırakır. Zihinsel, duygusal, psiko-motor geliĢimler ile
sanatsal yaratıcılık ve beğenileri çocuğun baĢlıca geliĢim alanlarıdır.
Grup ve bireysel olarak Ģarkı söyleme, çocukların yaĢantılarında çok önemli
geliĢmelere neden olur. Bu nedenle çocuklara öğretilecek Ģarkıların seçimine de çok dikkat
etmek gerekir.
Okul öncesi eğitiminin vazgeçilmez etkinliklerinden biri de müziktir. Okul öncesi
eğitim kurumlarında müzik eğitimi, genel eğitimin bir boyutu olarak verilir. Gerek araç
gerekse amaç olarak müzik eğitimi, geliĢmiĢ toplumların çok sık baĢvurdukları eğitim yollarının baĢında gelmektedir. Buna baĢlangıç dönemi olarak da okul öncesi eğitim
gösterilmektedir. Eğitimcinin çocuklara çalıp söylediği, çocukların kendi çalıp söyledikleri,
izledikleri korolar, kaset, radyo, CD, TV, VCD, DVD vb. araçlar aracılığıyla dinledikleri
müzikler söz konusudur. Müzik eğitimi açısından bakıldığında her müzik türü, her zaman
eğitsel değer taĢımayabilir.
Bu amaçla hazırlanan bu modülde müzik albümü geliĢtirmek için kaynakları tespit
edip müzik albümü hazırlayabilecek ve müzik albümünden seçtiğiniz müzikleri etkinliklerde
uygulama bilgi ve becerilerine sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında müzik albümü hazırlamak için gerekli kaynakları tespit edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


YaĢadığınız çevrede söylenen ninni, tekerleme vb. çocuk Ģarkılarını araĢtırıp not
ediniz.



Müzik albümü hazırlamada yararlanılacak kaynakları araĢtırınız.



Tekerleme ve ninnilerin sosyo-kültürel hayata yansımasını araĢtırınız.

Ünlü müzik tarihçisi Kurt Pahlen Ģöyle diyor: "Kültür olmadan müzik olabilir. Fakat
müzik olmadan asla gerçek bir kültür olamaz."

1. KAYNAKLAR VE KAYNAK TARAMA
1.1. Kaynaklar
1.1.1. Kitaplar
Erken çocukluk dönemindeki müzik etkinlikleri için özel hazırlanmıĢ, baĢlı baĢına bir
ders kitabı yoktur. Ancak değiĢik yazar ve bestecilerimizin yayımladıkları çocuk müzik
kitapları erken çocukluk dönemin de kullanılmaktadır. Okul öncesi eğitimde müziğin önemli
bir bölümünü Ģarkılar oluĢturmaktadır. Okul öncesi dönemde çocuklara öğretilebilecek
Ģarkıların bulunduğu kitap isimleri, yazarı ve yayınevleri aĢağıda alfabetik sıraya göre
verilmiĢtir. Eğitimci bu listeyi geniĢletmeli ve güncelleĢtirmelidir. Böylece çok zengin çocuk
Ģarkı kitaplarına sahip olacaktır. Siz de Ek:1 Formu kullanarak çocuk müziği kitaplarını
araĢtırıp kendi listenizi hazırlayabilirsiniz.
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Kitabın Adı

Yazarın Adı

Yayınevi-Tarih

Bir Dünya Bırakın
Cıvıl Cıvıl Çocuk ġarkıları

Salih Aydoğan
Mahir Dinçer
S.Acay-I.IĢıklıgilC.Tercanlı
Hasan Toraganlı
Onur Erol
Onur Erol

Ayyıldız Yayınevi, 1981.
May Yayınevi, 1984.

Salih AkkaĢ

Ocak Yayınları, 2011.

Çocuk Ezgileri (CD'li)
Çocuk ġarkıları
Müzikolaj
Karamela Sepeti
Çocuk ġarkıları ve
Tekerlemeler
Çocuk Tekerlemeleri
Dereden Tepeden
Elli Yılın En Güzel Okul
ġarkıları
Ezgi Treni
Ezgi Yumağı
Hayat Kaynağımız Müzik (1-23)
Ġlk Okullar Ġçin Ezgilerle
Üniteler
Kır Çicekleri
Mavi Bilye
Minik Serçe
Müzik El Kitabı
Müzik Eğitimi
Müzikli Çocuk Oyunları

Pan Yayıncılık, 1983.
Morpa Yayıncılık, 2011.
Morpa Yayıncılık, 2005.

Yeni Dağarcık Yayıncılık,
2005.
Erdoğan Okyay
Dönmez Ofset, 1973.
Adam Yayıncılık Ġstanbul,
Muammer Sun-ĠlteriĢ Sun
1981.
Mustafa Polat
Ezgi Yayıncılık Ankara,1994.
Sefai Acay
Ezgi Yayıncılık Ankara,1994.
ġinasi Özel

Salih Aydoğan

ArkadaĢ Yayınları, 1992.

Hamdi Tuncer -Salih
Aydoğan
Muammer Sun
Sefai Acay
Fatma Ayparlar
Ġnci Dinçer
Vasfi Çilingir
I.UĢaklıgil- C.Tercanlı
M.Ali Özdemir S.AcayA.Öztürk
Fahamet Ünal

ArkadaĢ Yayınevi, 1988.

Müzikli Oyun Demeti
0kul Öncesi Çocuklara 100
Ferda Öztürk
ġarkı
Okul Öncesi Eğitim Ünite Özel
Aziz Sivaslıoğlu
Hafta ve Günler
0kul Müzik Eğitimi
Erdoğan Okyay
Muammer Sun- Hilmi
0kul Öncesi Eğitimde Müzik
Seyrek
0kul Öncesi ve Ġlkokul Müzik
Rahmiye Altınok
Kitabı
0yunlu ġarkılar
Mahiye Morgül
Renklerle Müzik Eğitimi

Morpa Yayınları,2004.

Salih Aydoğan
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Vicdan Müzikevi, 1978.
Ezgi Yayıncılık, 1983.
Kültür Ofset Basımevi, 1992.
Yapa Yayıncılık, 1992.

Morpa, 2005.
Esin Yayınevi Ġstanbul, 1994.
Yapa Yayıncılık, 2002.
Yapa Yayıncılık, 1993.
Üçer Basımevi, 1969.
Mey Ofset Ġzmir, 1993.
Esin Yayınevi Ġstanbul, 1990.
Kök Yayıncılık, 1998.
ArkadaĢ Yayınevi Ankara,
1990.

Söylemeye Oynamaya
KoĢalım
ġarkı Demeti
ġarkı Söyleyelim ve
Oynayalım

Ġnci Dinçer

Yapa Yayıncılık, 2003.

Muammer Sun

Yeni Doğarak Yayın, 1969.

Leyle Deliorman

Esin Yayınevi Ġstanbul, 1991.

Temel Müzik Eğitimi

Muammer Sun

YaĢasın Müzik

Salih Aydoğan

ġarkılarımızla Çevremiz

Ġpek Böler

ġarkı Dağarcığı

Hilmi Seyrek
Atilla ÇağdaĢ Değer
Çiğdem Aytepe

Temel Müzik Eğitimi 2

ÇağdaĢ Müzik Yayınları,
2011.
Önder Matbaa, 1982.
Ġmaj iç ve dıĢ ticaret , Ankara,
2001.
Mey ofset Ġzmir, 2010.
Ġmge Kitabevi, 2012.

Tablo 1.1: Seçme Çocuk ġarkıları

1.1.2. Basın Yayın Araçları
Kitapların dıĢında özellikle ilkokullar için yayınlanan ünite dergileri, ortaokul ve
liseler için yayınlanan müzik yayınları, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk pop
müziği müzik yayınları, gazete ve dergilerdeki çeĢitli Ģarkı ve türkülerde okul öncesi
eğitimde müziğe katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden gazete ve dergilerin çocuk sayfaları,
banka vs. özel kuruluĢların çocuk yayınları, okul ünite dergileri düzenli incelenerek okul
öncesi eğitimde müzik kaynakları zenginleĢtirilmelidir.
Radyo, TV yayınları, CD „li çocuk Ģarkı kitapları, çocuk Ģarkılarının bulunduğu koro
ve solo çocuk CD‟leri piyasada satılmaktadır. Hatta internette de bu yayınlar satıĢ amaçlı
tanıtılmaktadır.

1.1.3. Diğer Kaynaklar
Kitaplar, yazılı basın ve yayın araçları dıĢında ağızdan ağıza dolaĢan büyüklerin ve
çocukların söylediği ninni, tekerleme, saymaca ve türküler diğer kaynaklardan da
öğrenilmektedir. Birçok türkü ve tekerleme derlenip yazılı kaynaklara geçirilmiĢse de yeni
yeni türkü, tekerleme ve saymacalar halk içinde yaygınca kullanılmaktadır. Annenin
çocuğunu uyutmak için söylediği ninniler ilk çocuk müziği denemeleridir ve halk kaynakları
içindedir.

1.2. Kaynak Tarama
Kaynaklardan yapacağımız eğitime uygun olan bilgileri seçip saptamaya "kaynak
tarama "denir.
Kaynak taraması yapılırken;



Çocuk ses geniĢliğine dikkat edilmelidir.
Okul öncesi çocuğunun yaĢ ve düzeyine dikkat edilmelidir.
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Kazandırılmak istenen davranıĢlara ulaĢtırması sağlanmalıdır.
Sözlerin, çocuk dil geliĢimine uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Sözlerin anlamının çocuğa uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Ritmin çocuğa uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Dramatizasyonun uygunluğuna dikkat edilmelidir
Ezgisel gidiĢin çocuğa uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Prozodisinin uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Uzunluk -kısalık yönünden uygunluğa dikkat edilmelidir.
Çocuk ilgi alanlarına uygunluğu düĢünülerek kaynak ve besteci belirtmek
koĢulu ile ön saptama yapılmalıdır.

"Müzik, terbiyenin esaslı aracıdır ve müzik bir eğlence aracı değil; bir güzellik,
iyilik eğitim aracıdır."
EFLATUN

1.3. Müzik Türleri Ġle Ġlgili Kaynaklardan Erken Çocukluk
Dönemine Uygun Müzikleri Seçme
Okul öncesi dönemdeki çocuklar müziği çok sever. Özellikle kendi seviyelerine uygun
olarak hazırlanmıĢ müzik parçalarından çok hoĢlanırlar. Ayrıca müziğe yeteneği olan
çocuklar, kendi seviyelerinin çok üstündeki müzik parçalarını da büyük bir dikkat ve ilgi ile
dinlemektedirler. Fakat müziğe karĢı orta derecede ilgi ve yeteneği olan çocuklar büyüklerin
müziğini dinlerken çok çabuk sıkılırlar. Özellikle piyano çalabilen öğretmenler
anaokullarında çocukların müzik eğitimine çok büyük etkiler yapabilirler. Kaset ve CD
çalarların da okul öncesi eğitimde oldukça önemli bir yeri vardır. Org, keman, mandolin gibi
müzik aletleri çalındığı takdirde melodilerin hem nasıl elde edildiğini görmeleri hem de
melodileri dinlemeleri bu tür müzik aletlerine, çocukların daha fazla ilgi duymalarını sağlar.
Çocuğu kuĢatan ses evreni içinde müzik, diğer ses oluĢumlarından farklı özellikler
taĢır. En yalın tekerlemeden en karmaĢık Ģarkıya, en yalın ezgiden en karmaĢık çalgı
parçasına, en yalın oyun ezgisinden en karmaĢık dans müziğine kadar her müzik, baĢlı baĢına
bir yapıdır. Müzik, ilk oluĢumu bakımından çocuğa özgüdür. Nerede çocuk varsa orada
müzik vardır. Çocuk müzikle değiĢir ve geliĢir. Çocuk müziksiz düĢünülemez. Her çocuk,
kendini müziksel bir olgu içinde bulur.
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1.3.1. 2- 6 YaĢ Çocuğunun Müzik GeliĢimi
Çocuklar yetiĢkinlerle oynarken onların oluĢturduğu ritim ve tempoları taklit eder,
hoĢlandığı müziklere tepki verebilirler. ġarkıları tekrar tekrar dinlerler, sözlerin yanı sıra
müziğe de ilgi gösterirler. 2 yaĢındaki çocuklar, müzikle eĢ zamanlı hareket edebilirler. 2
yaĢındaki çocuklar, müzik eĢliğinde kollarını sallayarak, el çırparak ve sıçrayarak
oynamaktan zevk alır ve duydukları müziklere baĢlarını oynatarak veya dans ederek cevap
verirler. Vücut hareketleri oldukça coĢkuludur. Bu dönemde çocuğun çevresindeki müzikal
olan veya müzikal olmayan sesleri ayırt edebilme becerisi geliĢmiĢtir.
3 yaĢ çocuğunun motor becerileri oldukça artmıĢtır. Bedensel hareketleri
çeĢitlenmiĢtir. Bedeninden farklı sesler çıkartır. Örneğin el çırpma,elleri dize vurma,ayakları
yere vurma vb. Bu dönemde çocuğun kelime hazinesi ve dil becerileri geliĢtiğinden, içinde
aynı kelimelerin sık tekrar edildiği Ģarkılardan oluĢan dağarcığı zenginleĢir. Grup ile beraber
Ģarkı söylemeyi sevdikleri gibi kendi baĢlarına Ģarkı söylemede de baĢarılı olabilirler.
Öğrenilen bir Ģarkının sözlerine kendi uydurduğu bir ezgiyi uyarlamak veya kendi
uydurduğu sözleri öğrenilen bir Ģarkının ezgisine uyarlamak bu dönemde görülen bir
özelliktir. Bunun sebebi, çocuğun öğrendiği kelimeleri müzik aracılığı ile kullanmak
istemesidir. Bu dönemde çocuk, Ģarkılar yoluyla birçok kelime öğrenir.
4 yaĢ çocuğu, 3 yaĢa oranla daha geliĢmiĢ becerilere sahiptir. Nesneleri ayırt edebilir
ve onlar hakkında eleĢtiriler yapabilir. Bu sayede seslerin kaynağını, türünü, Ģiddetini,
tonunu ve süresini açıklayıp eĢleĢtirebilir. 4 yaĢ çocuğu çeĢitli ses, ton ve ritmik yapıları
tekrar etmekle kalmaz; bir hikâye veya Ģarkıyı da duygularını ve düĢüncelerini anlatmak için
kullanabilir. Müzik aletlerine elleriyle vurarak, onları sallayarak kullanma becerisi
geliĢmiĢtir.
Bu dönemde çocukların edindikleri önemli becerilerden biri de bir Ģarkıya eĢlik
ederken kendi sesini o Ģarkının tonuna uydurmaya çalıĢmasıdır. Basit Ģarkıları söylerken
baĢkalarının da kendilerine eĢlik etmelerine izin verirler. Müziğin ana ritmine uygun bir
Ģekilde hareket edebilirler.

Resim 1.1: Müzik aleti kullanan 3 yaĢ çocuğu
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5 yaĢ çocuğu; Ģarkıları doğru ezberler. Kendi ezgilerini uydurabilir ve basit çalgıları
çalabilir. 5 yaĢ çocuğu gerçek anlamda müzik yapabilir. Yeni Ģarkılarda karĢılaĢılan değiĢik
sesleri daha kolay ve çabuk fark edebilir. Basit ritimleri doğru olarak vurabilir. Müzik
etkinlikleri doğru yapıldığı takdirde, çocuklar bu dönemde ses ve müzik fikirleri üretme,
söyleme, hatırlama ve bunları tekrar etme becerisini kazanır.
6 yaĢ grubu çocukları, özellikle kendi tercih ettikleri Ģarkıları söylemeyi sever. Bu
yolla duygusal ve fiziksel enerjilerini boĢaltırlar. GeliĢmiĢ ritim duygusuna sahiptirler. Ritim
kalıplarını ve tempo kavramını anlayarak uygulayabilirler. Basit vurmalı çalgıları çalabilir,
basit ezgiler üretebilir ve bunları hareketlerle eĢleĢtirebilirler.

1.3.2. Müziğin Çocuğun GeliĢimine Etkileri:












Sesini doğru kullanmayı öğrenir.
Sözcük dağarcığını geliĢtirir (Dil geliĢimine yardımcı olur.).
Beğenisi geliĢir.
ĠĢ baĢarmanın zevkini alır.
ĠĢitsel algısı ve ritim duygusu geliĢir.
Müzik belleği geliĢir.
Dramatizasyon ve yaratıcı dansla yaratıcılığı geliĢir.
Müzik dağarcığı geliĢir.
Duygusal ve zihinsel yönden geliĢir.
Çevreye uyumuna yardımcı olur (toplumsal yönden).
Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

1.3.3. Çocuk Müziği Türleri:




Tekerlemeler
Ninniler
Eğitici Çocuk ġarkıları:

Aktarma Ģarkılar

Öykünme Ģarkılar

Türk okul Ģarkıları




Türküler
Çalgı Müziği
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Resim 1.2: Müzikli dans



Tekerlemeler

Tekerlemeler, okul öncesi eğitimde yararlanılan en önemli müzik türlerinden biridir.
Tekerlemeler daha çok çocuk folklor ürünü olarak değerlendirilir. Özellikle oyun gibi çocuk
yaĢamının gereksinimlerine göre çocuklar tarafından yaratılırlar. Ayrıca tören ve bayram gibi
geleneksel etkinliklerde okunan ve söylenen küçük türküleri, basmakalıp sözleri de içerirler.
Tekerlemelerin kendine has özelliklerinden biri de temel konusunun olmayıĢıdır. Anlamsız
ve yarı anlamlı düĢüncelerin bir araya gelmesiyle oluĢan tekerlemeler bu açıdan da oldukça
ilginçtir. Çocuk tekerlemelerinde Ģiir öğesi ön plandadır. Tekerlemelerin söylendikleri
yerlere göre birçok çeĢidi vardır:
Saymaca, oyun tekerlemelerinin en yaygın olanıdır. Çocukların oyuna baĢlamasından
önce ebenin belirlenmesi için söylenen tekerlemelerdir. Saymacanın son kelimesinin son
hecesi kimi gösteriyorsa ebe o olur.
Oyun tekerlemelerinin bir baĢka türü de saklanmıĢ birinin veya bilinmeyen bir Ģeyin
bulunması için söylenir. Bazısı da kayıp bir Ģeyi bulmak amacıyla söylenir. Oyun
tekerlemelerinin bazıları kendi baĢlarına bir oyunmuĢ gibi söylenir. Bunlardan bazıları
büyüklerin küçük çocukları eğlendirmek, oyalamak, bir Ģeyler öğretmek veya gözdağı
vermek için söylenenlerdir. Bazıları ise küçük ve hayal ürünü öykü niteliğinde olup
oyuncuları hayvan veya insanlardır. Oyun tekerlemelerinden bazıları da adları, soyadları
insanların görünüĢ ve davranıĢlarındaki farklılıkları vurgulamak amacıyla söylenenlerdir.
Ayrıca karĢı karĢıya gelmiĢ oyuncuların birbirlerine meydan okumaları, hile edenlere sitem
ve kızgınlık ifade eden çeĢitleri de vardır. Doğa olaylarını konu alan tekerlemeler de bulunur.
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Örnek 1:
Ezgili bilmece ve tekerlemeler kitabından önsöz
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Örnek 2-3
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Ninniler

Ninniler, tekerlemeler gibi folklorik özelliktedir. Tekerlemeler gibi çocuklar
tarafından değil; genellikle anneler tarafından oluĢturulur. Çocuğu uyutmak için söylenir.
Bunun nedeni çocuğun uyumasına yardımcı olmaktır. Ninniler ulusal bir değere sahiptir.
Türk halk müziğinde çok sayıda ninni örneği vardır. Bu ninniler kendine özgü söz ve
ezgileriyle bir yer tutmaktadır.
Ninniler, dörtlüklerden oluĢur. Her dörtlükten sonra "hu hu", "eeeee", "uyusun benim
yavrum" gibi sözler söylenir. Ninniler, kuĢaktan kuĢağa geçerek unutulmadan bugüne kadar
gelen folklor ürünleridir. Çocuğun müzik ve Ģiirle ilk iliĢkisini kurması ninniler ile olur.
Özellikle kız çocuklar bebekleriyle oynarken ninni söylerler ve bu onların dil geliĢimlerine
yardımcı olur. Okul öncesi eğitimde ninnilere, çocuğun müzik geliĢimine yararlı olması
nedeniyle yer verilir. Ayrıca çocuğun ruhsal geliĢimine, sakinleĢmesine yardımcı olduğu için
de önemlidir. Ninniler çocukların uyutulması için düzenlenmiĢ, basit, monoton ezgilerdir. Bu
ezgiler sözleriyle değil ritimleriyle çocukları etkiler. BeĢik içinde, bacakları üstünde, kolları
arasında bebeğini sallayarak uyutan anneler, eski ninnilerin sözleriyle yetinmeyip yeni
ninniler düzenlerler (Kızın anne, oğlanın baba olması. Okuyup büyük adam olması vb.).
Türk folkloru ninni yönünden çok zengindir. Hem Batı müziği bestecileri (Schubert,
Schuman, Brahms vb.) hem de çağdaĢ Türk müziği bestecileri de ninni türünde müzikler
yazmıĢlardır.
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Eğitici Çocuk ġarkıları: Sözleri ve ezgisiyle çocuklar için oluĢturulmuĢ
Ģarkılara denir.



Ülkemizde eğitim müziği alanında kullanılan çocuk Ģarkıları: Çocukların
söylediği tekerlemeler, ninniler, halk türküleri gibi anonim çocuk Ģarkıları,
çocuklar için yerli ve yabancı besteciler tarafından yazılmıĢ çocuk Ģarkılarından
meydana gelir.

Resim 1.3: Çocuk korosu



Aktarma Ģarkılar: Ezgisi yabancı, sözleri Türkçe olan Ģarkılardır. Yani
yabancı bir ezgiye Türkçe sözlerin yazılmasıdır. Okul öncesi eğitimde
öğretilen Ģarkıların bazıları da böyle aktarma Ģarkılardır.
Örnek :Cici köpeğim Müzik : Alman ezgisi



Öykünme Ģarkılar: ġarkı söylerken, Ģarkı sözlerini öykünme ( taklit)
hareketleri ile destekleyerek oyunlaĢtırmaya Ģarkı öykünme, söylenen bu
Ģarkıya da öykünme Ģarkı diyoruz. Türk okul müziği bestecilerinin
yarattığı Batı müziği tarzındaki Ģarkılardır. Bunlar Batı müziğinin dizileri
ve ölçüleri kullanılarak yapılır. Yapı ve öz bakımından Türk toplumuna
yabancı Ģarkılardır. Çocuklar Ģarkı söylerken doğal olarak öykünme
hareketleri yaparlar. Eğitimcinin çeĢitli uyarıları ve yönlendirmesiyle
öykünmeler pekiĢir. Çocukların yaratıcılığı ve hayal güçlerini
kullanmaları için ortam yaratılır.

Öykünme Ģarkılara örnek olarak “Ali Babanın Çiftliği” “Bir gün bir gün bir çocuk”
Ģarkılarını verebiliriz.


Türk Okul ġarkıları: Kaynağını Türk Halk müziğinden alan, Türk
bestecileri tarafından oluĢturulan Ģarkılardır. Özenti ve öyküme değildir.
Halkımızın beğenisine uygundur. Yapısını ve özünü halk müziğinden
alan özgün oluĢumlardır. Özellikle 1969 yılından bu yana Türk bestecileri
tarafından oluĢturulmaktadır. Bu Ģekilde sayı ve nitelik bakımından
önemli bir dağarcık oluĢmuĢtur.
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Okul öncesi eğitim kurumlarında Türk okul Ģarkılarına öncelikle yer verilmelidir.


Türküler: Türküler de tekerleme ve ninniler gibi folklorik ürünlerdir.
Halkımızın oluĢturduğu ve yaĢattığı bir müziktir. Kendine özgü dizeleri,
ölçüleri, yapısı, sözleri vardır. Bölgelere göre değiĢik isimler alır. Horon,
Zeybek, Halay, Bar, KarĢılama gibi. Çoğu yerde de yalnızca türkü diye bilinir.
Halk müziğimizin çeĢitliliği müzik kültürümüzün zenginliğini göstermektedir.

Resim 1.4: Halk müziği eĢliğinde halk oyunları

Halk türküleri bölgesel bir gelenek içinde önce bir kiĢi tarafından oluĢturulur. Halkın
diline düĢer. Her söyleyende değiĢerek yenilenir (Sonunda türkünün ilk oluĢturulduğu biçim
değiĢikliğe uğrayarak yeni biçimler alır).Böylece ilk oluĢturucusu unutularak topluma mal
olur. OluĢturucusu bilinmeyen toplumun ortak malı olan türküler (ve diğer folklor ürünleri)
“anonim” sözcüğü ile adlandırılır.
Halk türkülerinde oluĢturucusu bilinen parçalar da vardır. Bunlara âĢık müziği denir.
Örneğin ÂĢık Veysel, ÂĢık Çırakman… Halk türküleri genelde bağlama, kemençe gibi halk
çalgısı eĢliğinde söylenir.
Halk türküleri içinde sözleri, ritimsel ve ezgisel yapısı bakımından çocuklara uygun
olanları okul öncesi eğitim de kullanılabilir. Halk türküleri okul öncesi eğitimde öncelikle
yer verilmesi gereken müzik türlerinden biridir.


Çalgı Müziği: Okul öncesi eğitim kurumunda uygulanacak müzik türlerinden
biri de çalgı müziğidir. Çalgı ya da çalgılar için yapılan müziğe çalgı müziği
denir. Sözlü ya da sözsüz olabilir. Genellikle sözsüz örneklerden yararlanılır.
Çalgı müziği çalıĢmalarında hedef, çocuğun müziğe karĢı ilgi ve yeteneğini
geliĢtirmek ve müziği çocuğun yaĢantısına katmaktır. Eğitimci bu amaçla
yapacağı çalıĢmalarda çocukların ilgi ve düzeylerini dikkate almalıdır.
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Çocuklar için gerekli olan çalgı müziği iki bölümde incelenebilir:

Okul öncesi çocuğunun çalabileceği çalgı müziği

Okul öncesi çocuğunun dinleyebileceği çalgı müziği
Okul Öncesi Çocuğunun Çalabileceği Çalgı Müziğinin Özellikleri:






Çocuğun çalabileceği çalgı müziği örneklerinde ezgi kısa ve kolay
olmalıdır
Çocuklar ezgili vurma çalgılarla (ksilofon - metalofon) çalgı müziğine
eĢlik ederken çalgılarda kullanılacak tuĢ sayısı üç ya da dördü
geçmemelidir.
Çalgı müziğinin hızı yürüyüĢ temposunda (orta hızda) olmalıdır.
Gerek çalınacak ezgide gerekse yapılacak eĢliklerde çocuğun kolayca
çalabileceği ritimler olmalıdır. Zor ve karıĢık ritimlere yer
verilmemelidir.
Zor parçalarda ise öğretmen, müziği seslendirebilir, çocuğun kolayca
çalabileceği Ģekilde müziğe eĢlik düzenlenmelidir.

Resim1.5: Zil, tef

Okul Öncesi Çocuğunun Dinleyebileceği Çalgı Müziği:
Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitiminin amaçlarından biri de çocuğa
müziği sevdirmek ve çocuğun müzik beğenisini geliĢtirmektir. Anaokulunda öncelikle yer
verilen çalgı müziği dinletileri bu amaca hizmet eden etkinliklerdendir. Bu nedenle öğretmen
de bundan yararlanmasını bilmelidir. Ayrıca ulusumuzun ve diğer ulusların bestecileri
çocuğa müziği sevdirmek ve onların müzik beğenilerini geliĢtirmek amacıyla çeĢitli
müzikler yapmaktadırlar. Öğretmen, bu müziklerden de yararlanmalıdır.
Çalgı müziği dinletme etkinliği, müzik eğitimine baĢlamadan önce uygulandığında
çocukların müzik yapmaya hazırlanmalarını kolaylaĢtıracaktır. Dinlenme saatinde, serbest
oyun etkinliklerinde, kahvaltı, yemek ve uyku saatinde de bundan yararlanılabilir. Müzik
dinletirken çocukların ilgisini, dinletilen müziğe çekmeli ve sessizce dinlemeleri
sağlanmalıdır. Dinletilen müzikle ilgili kısa açıklamalarda yapılabilir.
"Bu müzik, suyun akıĢının sesini anlatıyor. Bakalım bu sesleri duyabilecek misiniz?"
gibi…
Öğretmen müzik dinletmede her imkândan yararlanmayı bilmelidir.
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Resim 1.6: Müzik çalgıları, keman ve gitar

Okul öncesi çocuğunun dinleyebileceği çalgı müziğinin özellikleri:
Dinletilecek müzikler özenle seçilmeli ve eğitici özellikte olmalıdır. Arabesk gibi
eğitici olmayan müzikler kesinlikle dinletilmemelidir. Çocuk Ģarkıları, çocuğa uygun
türküler, Türk ve yabancı bestecilerin çocuklara uygun besteledikleri parçaların bazı
bölümleri dinletilebilir.
Dinletilecek çalgı müziği örnekleri ilgi çekici ve sevimli olmalıdır. Nüans bakımından
canlı ve neĢeli müzikler çocukların ilgisini çeker. Çocuklar kendilerine dinletilen müziği
severlerse bunun sık sık yinelenmesini isteyeceklerdir. Bu nedenle öğretmen çocukların
beğenilerine uygun müzikler seçmelidir.

Resim 1.7: Çalgı müziği

Çalgı müziği kısa süreli olmalıdır. Çocuklar dikkatlerini uzun süre bir müzik parçasını
dinleme üzerinde yoğunlaĢtıramazlar. Bu nedenle dinletilecek çalgı müziği üç dakikayı
geçmemelidir. Dinletilmesi uygun görülen müzik yapıtının melodik bölümleri seçilip
dinletilmelidir. Seçilen bu müzik parçasının tümünü dinletmeye gerek yoktur. Çocuklar
dinledikleri müziği severse öğretmen bunun süresini uzatabilir (Beethoven keman
konçertosunun son bölümünün ilk kesimi gibi).
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Dinletilecek çalgı müziği örneklerinde konulu müziklere yer verilmelidir.
Çalgı müziğinin konusu kısaca açıklanıp öykünmeli devinimler yaptırılabilir. Böylece
müziğin daha kolay ve ilgiyle dinlenmesi sağlanabilir (Prakofiyf‟in" Peter ve Kurt" adlı
eseri, Stravinsky'nin " Bir Askerin Öyküsü" adlı eseri vb.).
Konulu müzikler bir yandan çocukların müzik zevkini geliĢtirirken diğer yandan
düĢünme yeteneğini ve hayal güçlerini de geliĢtirir.
Konusu olmayan ama kısa süreli ve çocukların ilgisini çeken parçalardan da
yararlanılmalıdır (Muammer Sun'un "Atlı Karınca" , A Adnan Saygun'un "Ġncinin Kitabı"
gibi).
Müzik dinletme araçları nitelikli olmalıdır. Akortsuz bir piyanoyla, iyi ses vermeyen
bir mandolinle ya da öğretmenin iyi çalamadığı bir çalgıyla müzik dinletisi yapılmamalıdır.
Ayrıca kötü bir kaset, CD çalarla çocuğa müzik dinletilmemelidir. Bunlar, çocuğa müziği
sevdirmek yerine çocuğun müzikten soğumasına neden olur. Bunun yerine iyi bir çalgıyla ve
iyi derecede müzik aleti çalarak çocuğa müzik dinletmek yararlı olur.

1.3.4. Ġçeriği Okul Öncesi Çocuğuna Uygun ġarkılar
Müzik öğretiminde temel olan çocuğun müzikal geliĢimini sağlamaktır. Müziğin
amacı ise “iyi, doğru ve güzeli” ifade etmektir. Müzik eğitiminde, ön planda teknik
yeteneğin yerine müzikte ifade zenginliğinin yer alması ve çocuğun içinde kaynayan
duygularını, müzik yolu ile dıĢarıya aktarabilmesi önemlidir. Bir öğretmen için ise en büyük
zevk, çocuğun ruhundaki sanat alevinin canlanıĢını ve müzik duygusunun uyanıĢını
gözlemektir.

Resim 1.8: Müzikli drama
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Bilindiği gibi her Ģeyin baĢı sevgi. Küçücük çocuklara bir Ģeyler verebilmenin, onlara
müziği öğretmenin yolu da sevgiden geçer. Bunun için çocuklara sevgiyle yaklaĢmalı, onları
cesaretlendirmeli, her Ģeyin en güzelini yapabileceklerine onları inandırmalıyız. Her çocuk,
ayrı bir dünyadır. Onların bu küçük dünyalarında müzikle güzeli öğretebilmek için çocuğun
dünyasına konuk olmalı, onlar gibi düĢünebilmeli, çocuklara kendi Ģarkılarını söyletmeli,
Ģarkı sözlerinde ve müziğinde, kendi dünyalarını bulmalı, coĢkuyla, sevgiyle Ģarkı
söylemeliyiz.
Çocuğun alacağı müzik eğitimi, kiĢilik geliĢimini, etkileyerek gözlem yeteneğini
güçlendirir ve iç potansiyeli ile yaratıcılığını ortaya çıkarır. Sanat; çocuğun içindeki
potansiyel enerji ve gücün ortaya çıkmasını sağlar. Okul öncesi dönemde, müzik eğitimine
gereken önem verilmedir. Bu dönem genel eğitimin ve müzik eğitiminin ilk basamağıdır.
Ancak bu aĢamadaki müzik eğitimi planlanırken çocukların geliĢim düzeyleri, müziğe karĢı
ilgileri göz önünde bulundurulmalı, uygulanacak müzik eğitiminin, diğer alanları
destekleyici nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Resim 1.9: Müzik dinleme

Amaca uygun eğitim verildiğinde müzik, çocuğun bütün geliĢim alanlarına olumlu
etkisi vardır. Okul öncesinde uygulanan müzik etkinlikleri, çocuklara beraberlik ve bir gruba
ait olma duygusu verir. Bilinçli bir müzik eğitimi ile çocuğun grup içinde güven duygusu
geliĢerek kendine güveni artar. Okul öncesi müzik eğitimi, asıl amaç olan estetik ve müzikal
duygunun geliĢimi yanında, eğitim programlarında yer alan hedefleri, davranıĢları, tema
konularının öğrenilmesini desteklemekte ve çocuğun bu geliĢimlerine yardımcı olmaktadır.
Müzik eğitimi ayrıca bir ulusu oluĢturan en önemli niteliklerden biri olan ortak dili öğretmek
ve geliĢtirmek açısından da oldukça etkilidir. GeliĢmiĢ ülkelerde müzik baĢlı baĢına bir
eğitim alanı ve aracı olarak algılanmaktadır. Müzik derslerinin asıl amacı bireyin
yaratıcılığını arttırmak ve geliĢtirmektir.
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Okul öncesi çocuk Ģarkılarının içeriğini; dramatizasyon, ront, dans, çocukların yaĢ
grubu, verilecek temalara uygunluğuna, kazandırılması hedeflenen davranıĢlara uygunluğuna
göre seçmek çok önemlidir. ġarkının konusu oyunlaĢtırılmaya uygunsa dramatize edilir.
Sözleri belirli gün ve haftalarla ilgili ise o “belirli gün ve haftada” öğretilir. Bu yüzden
eğitimci Ģarkıların içeriğini ve sözlerini bildiği takdirde hangi Ģarkıyı hangi belirli gün ve
haftada öğretileceğini hangi Ģarkıyı öykünme etkinliğinde kullanacağını bilir. Böylece hem
planlama hem de uygulama aĢamasında sistemli çalıĢılmıĢ olur. Okul öncesi eğitim
kurumlarında görev alan öğretmen, müzik eğitiminde seçeceği Ģarkılara özen göstermelidir.
Bunun için çeĢitli konuları kapsayan çok sayıda çocuk Ģarkısına sahip olmalıdır. Bunları
çeĢitli kaynaklardan (kitap, dergi ve derleme) edinebilir. Böylece müzik dağarcığı zengin
olan öğretmen çocukların geliĢim düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren en uygun
parçaları seçme olanağına sahip olacaktır. ġarkıların çocuklar tarafından söylenebileceğine
karar verdikten sonra uygulamaya geçmelidir. Öğretmen her çocuğun/grubun kiĢisel
özelliklerini, düzeylerini, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak Ģarkıları seçmelidir.
1.3.4.1. Okul Öncesi Çocuğuna Uygun ġarkıların Özellikleri
Çocuk Ģarkıları; tekerlemeler, saymacalar, ninniler, eğitsel çocuk Ģarkıları ve
çocuklara uygun türkülerden ve baĢka ulusların Ģarkılarından çevrilerek uyarlanmıĢ
Ģarkılardan meydana gelir. Bunlardan çocuklara uygun olanları seçerken aĢağıdaki hususlara
dikkat etmeliyiz:
1.3.4.2. Okul Öncesi Çocuğuna Uygun ġarkı Seçiminde Ġçerik Bakımından Dikkat
Edilecek Özellikler:








ġarkılar içerik yönünden verilen temaya uygun, çocuklarda bazı alıĢkanlık ve
kavramları kazandıracak özellikte olmalıdır.
ġarkılarda temizlik, beslenme, saygı, çalıĢkanlık, dürüstlük gibi özellikler
olmalıdır (“Temiz Çocuk Ol Sağlıklı YaĢa “ Ģarkısı gibi.).
Seçilecek Ģarkılar çocuğun günlük yaĢamıyla ilgili olmalıdır.
Baharda kır gezintisine giden çocuğa bahar konulu bir Ģarkı öğretilmelidir.
Seçilecek Ģarkıların sözleri çocuğu öykünmeye yönlendirmelidir.
Çocuklar Ģarkı söylerken hayvanları (arı, kelebek), taĢıtları (tren, kayık) ve
kiĢilikleri (büyükanne, büyükbaba) öykünme yapabilmelidir.
ġarkıların sözleri değiĢtirilmeye uygun olmalıdır. Bu Ģekilde çocuklar yeni
sözler bularak yaratıcılıklarını geliĢtirirler ( "Pazara gidelim" (M. Sun)
Ģarkısında olduğu gibi).

Pazara gidelim, bir tavuk alalım.
Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim.
Happuru, happuru, happuru, happuru yiyelim.
Tavuk yerine balık, kedi, hindi, tavĢan, köpek ve ördek gibi hayvanlar söylenebilir
(Yenmeyen hayvan adı söylenirken Ģarkı yemeyelim diye bitirilir.).
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Çocuk Ģarkılarının sözleri kolay anlaĢılır ve kısa olmalıdır.
Ġçinde çocuk adları taĢıyan Ģarkılara yer verilmelidir. Zaman zaman gruptaki
çocukların adları kullanılarak söyletilmelidir ("Küçük AyĢe - Küçük Asker"
(H. Bedii Yönetken) Ģarkısı gibi.).
Seçilen Ģarkılar konu bakımından çocuğu düĢündürücü olup zihin geliĢimine
yardımcı olmalıdır (" Bil bakalım", " Ben ve dünya" (S. Acay) Ģarkıları gibi.).
Uyaklı olan çocuk Ģarkılarına yer verilmelidir (" Saksım" Ģarkısında olduğu
gibi.).

Önce toprak doldurdum nara nay nara nay nay nay
Sonra attım bir tohum nara nay nara nay nay nay
Bir küçük filiz verdi nara nay nara nay nay nay
Büyüdükçe yeĢerdi nara nay naranay nay nay
ÖğrenmiĢtim huyunu nara nay nara nay nay nay
Her gün verdim suyunu nara nay nara nay nay nay
Bir küçük fidan oldu nara nay nara nay nay nay
Dallar çiçekle doldu nara nay nara nay naynay


Çocuk Ģarkılarında anlam ifade eden bazı sözlerin yinelendiği Ģarkılardan da
yararlanılmalıdır (" Yeni yıl, yeni yaĢ" (M. Sun) Ģarkısında olduğu gibi.).

Yeni yılın, yeni yaĢın
Kutlu olsun, kutlu olsun
Çok uyu, çok yemek ye
Çok çalıĢ, çok çalıĢ
Büyü, büyü, büyü, büyü
Büyü, büyü, büyü, büyü
Yeni yılın, yeni yaĢın
Kutlu olsun.





Çocukları eğlendiren ve mutlu eden Ģarkılardan da yararlanmalıdır. ("Çalgılar‟‟
( H. ġeyrek ) Ģarkısı gibi.)
Çocuk Ģarkılarında doğayı, insanları, hayvanları tanımasını ve sevmesini
sağlayan Ģarkılara da yer verilmelidir.
Vatan ve yurt sevgisini açıklayıcı özellikte olan parçalardan da yararlanmalıdır"
(Üç ġey” (S. Acay) Ģarkısı gibi.).
Seçilecek Ģarkılar yaĢ gruplarına ve geliĢim düzeylerine uygun olmalıdır.


ġarkıların yaĢa ve ilgi alanına uygunluğu: Seçilecek tekerlemeler,
Ģarkılar, yaratıcı dans ezgileri çocuğun yaĢına uygun olmalıdır. 2-3 yaĢ ile
4-5 yaĢ, 5-6 yaĢ gruplarının ilgileri değiĢiktir. 5-6 yaĢ grubunun ilgi
duyduğu, sevdiği Ģarkılar 2-3 yaĢ grubunu hiç ilgilendirmeyebilir.
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Eğitime uygunluğu: Okul öncesi Ģarkılar çocuğun dünyasını
zenginleĢtirdiği gibi öğretmenin de en iyi yardımcısıdır. Çünkü çocuğa
vermek istediğimiz bilgiler, Ģarkının ve ezginin doğru seçimi ile kolayca
kavratılabilir. YanlıĢ seçilmiĢ eğiticilikten yoksun bir Ģarkı, yanlıĢ bilgi
vermemize ve emeğimizin yok olmasına neden olabilir. Bu yüzden, milli
eğitimin ve okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun doğru bilgi veren
olumlu davranıĢlar kazandıran Ģarkılar seçilmelidir.



Dil geliĢimine uygunluğu: Çocuğun söyleyeceği tekerlemeler, Ģarkılar
dil geliĢimini destekleyici özellikte olmalıdır. ġarkılar çocuğun bildiği ve
yaĢamında kullandığı sözcüklerden oluĢmalı, soyut anlamlı sözcüklerden
ve kavramlardan kaçınılmalıdır.



Yaratıcılığa uygunluğu: Okul öncesi Ģarkılar, Ģarkılı oyunlar, yaratıcı
dans müzikleri çocuğun hayal dünyasını geliĢtirici nitelikte olmalıdır.
Dramatize edilmeye uygun Ģarkılar çocuğu yaratıcılığa yöneltir.

1.3.5. Ses GeniĢliği Okul Öncesi Çocuğuna Uygun ġarkılar
Okul öncesi çocuğu için seçilecek tekerleme, ninni, eğitsel Ģarkı ve türkülerin ses
geniĢliği "re-la (si)"arası olmalıdır. Çocuğun geliĢimi tamamlanmadığı için daha kalın ve
ince sesler uygun değildir ancak ülkemizde okul öncesi müziği alanında, hedeflere uygun
Ģarkı dağarcığının yeni geliĢmekte olması nedeniyle ses sınırını zorlayan Ģarkılar mecbur
kalınca öğretilmektedir.
Çocuk ses geniĢliğine uygun olmayan ezgilerin kullanılması gerekliyse zevk
eğitiminde, serbest dans ya da yaratıcı dansta kullanılabilir. Çocukta müzik zevkinin
geliĢmesi ilk olarak çevresindeki yakınlarının ve daha sonra öğretmenlerinin yardımıyla olur.
Bunun için de müzik eğitimi çalıĢmalarında çocuğun ses tonunun dikkate alınması gerekir.
Aksi halde çok önemli olan çocuk sesleri kaybolur, çocukların yetenekleri körelir. Küçük
yaĢlardaki çocuklarda müzik çalıĢmalarına baĢlarken önce birbirine yakın ve uygun tonlar
üzerinde Ģarkılar düzenlenmeli, iki üç ses olan melodiler öğretilmelidir. Bunlara iki sesli
tekerleme "ezgi"lerle baĢlanmalıdır. Bu baĢlangıç ayrıca Türkçelerini geliĢtirmede de yarar
sağlar. Çocuklar bunları belirli ritimlerle söyleyebilecek duruma gelince yavaĢ yavaĢ diğer
sesler eklenir.
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Resim 1.10: Anma gününde tekerleme söyleyen çocuk

Okul öncesi eğitiminde müzik her çocuğa ayrı ayrı Ģarkılar öğretmekten ziyade çocuk
grubuna toplu Ģarkı öğretmek biçiminde gerçekleĢtirilir. Anaokulları 3-6 yaĢ grubu
çocuğunun bakım ve eğitimini sistemli bir Ģekilde uygulayan kurumlardır. Her yaĢ grubunun
ayrı ayrı özellikleri olduğu gibi 3-6 yaĢ grubunun da ses geniĢliği olarak farklı özellikleri
vardır. Her çocuğun kolaylıkla çıkarabildiği seslerden oluĢan ortak ses alanları vardır. Ortak
ses alanları yaĢ gruplarına göre değiĢim gösterir. Ayrıca her yaĢ grubunda hem ince sesleri
çıkarabilen hem de kalın sesleri çıkarabilecek çocukların kolaylıkla çıkarabilecekleri ortak
sesleri de vardır. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan eğitimciler, gruplarındaki
çocukların ses sınırını bilmeli ve ortak ses alanını titizlikle saptamalıdır. Çünkü çocuğun
kendi ses alanı dıĢında kalan bir Ģarkıyı söylemesi çocuğun sesini bozabilir. Müzikten soğutabilir.
Ortak ses dıĢında 3-6 yaĢ grubu çocuklarının çıkarabilecekleri seslere göre ses
geniĢliği sınırları kesin çizgilerle olmasa da belirlenmelidir. Bu çerçeve çocuk seslerinin
zorlanmasına izin vermeyecektir. Örneğin, 3 yaĢ grubu ile 6 yaĢ grubu Ģarkılarının arasında
ses geniĢliği farkı dikkate alınmalı ve çocuklar zorlanmamalıdır.
1.3.5.1. Okul Öncesi Çocuğuna Uygun ġarkı Seçiminde Ses Bakımından Dikkat
Edilecek Özellikler:





Çocuk Ģarkılarının ses geniĢliği çocukların ses sınırını aĢmayan genellikle re-la
aralığında 5 notadan oluĢmalıdır.
Çocuklara öğretilecek Ģarkı seçilirken çocukların ortak ses alanı içinde olmasına
özen gösterilmelidir.
Çocuk Ģarkılarında bir sesten öteki sese geçerken büyük atlamalar olmamalıdır.
Genellikle ikili üçlü aralıklar, uygun atlamalardır.
Çocuk Ģarkıları çocuğa uygun olmalı, çocukların duygu ve düĢüncelerini
yansıtabilmelidir.
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Çocuk Ģarkıları ritmik özellikte olmalıdır.
Müzik cümleleri kısa bir motiften oluĢmalıdır.
Ġlk cümleden sonra gelen cümleler küçük değiĢiklikler içermelidir.
Çocuk Ģarkılarının sözleri ve ezgisi; basit, yalın ve özgün olmalıdır.
Çocuk Ģarkıları ezgi olarak özgün ve kolay olmalı; konu olarak çocuğu doğruya,
iyiye ve güzele yöneltmelidir.
Ritim bakımından basit olmalıdır.
Çocuk Ģarkılarında (prozodi) ses-söz uyumu olmalıdır.
Çocuk Ģarkıları öykünebilir (dramatize edilebilir) olmalıdır.
Çocuk Ģarkıları Milli Eğitimin amaçlarına, Okul Öncesi Eğitimin amaçlarına
uygun olmalıdır.
ġarkılar hedef ve davranıĢları kazandırmaya, verilmek istenen temaya uygun
olmalıdır.
ġarkılar çocuğun yaĢına, yeteneklerine uygun olmalıdır.
Okul öncesi çocuğuna uygun Ģarkı seçiminde; türkü, Ģarkı, tekerleme ve diğer
ulusların çocuk Ģarkıları gibi geniĢ bir dağarcıktan, dengeli olarak
yararlanılmalıdır.
Çocuk Ģarkılarında kolaydan zora doğru uygulama yapılmalıdır. Önce fa-la
üçlüsünde, sonra re-la beĢlisinde ve daha sonra do- do oktavında olan parçalara
yer verilmelidir.
Çocuk Ģarkılarında birbirini izleyen sesler genellikle yakın seslerdir. Ġkili üçlü
aralıklarla birbirini izleyen seslerin yer aldığı Ģarkılara öncelikle yer
verilmelidir. Dörtlü beĢli aralıkların bulunduğu parçalara da yer verilmelidir.
Altılı yedili aralıkların bulunduğu parçalar pek kullanılmamalıdır.
Ses bakımından seçilecek parçaların; çocukların yaĢ, yetenek ve düzeylerine
uygun olmaları da önemlidir. Altı ay sonra öğretilmesi gereken bir Ģarkı hemen
öğretilmemelidir ya da bunun tersi yapılmamalıdır.

1.3.6. ġarkı Sözleri ve Prozodisi Okul Öncesi Çocuğuna Uygun ġarkılar

Resim 1.11: ġarkı söyleyen çocuk
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Prozodi: (Söz-müzik uyumu)
ġarkılarda ezgi ve söz uyumuna prozodi denir. Prozodi dilin anlamlı ve doğru
kullanım çabalarından doğar. Okul ve okul öncesi eğitimde prozodi ile çocuklarda dil
geliĢimine katkı amaçlanmaktadır. Müzik, sözlerin bileĢimi ile anlatım gücünü zenginleĢtirir.
Sözlü müziklerde ezginin güzelliği kadar sözün de güzelliği ve sözün ezgiye uygunluğu
önem taĢımaktadır. Prozodi kuralına uygun Ģarkılar daha çabuk öğrenilmekte ve daha çabuk
anlaĢılmaktadır. Okul öncesi çocuğuna uygun Ģarkı seçiminde prozodi bakımından dikkat
edilecek özellikler:






Seçilecek Ģarkılar prozodi bakımından doğru olmalıdır.
Çocuğun ana dilini doğru ve güzel kullanması için Ģarkıların prosodi
bakımından da dikkatle seçilmesi gerekir.
Müzik eserlerinde, söz-ezgi ile ezgi de söz ile uyumlu olmalıdır. Bu kuralın
gerçekleĢtiği Ģarkılarda ezgi-söz (prozodi) uyumu var demektir. Okul ve okul
öncesi Ģarkılarda söz ve ezgi kuralına mümkün olduğu kadar dikkat edilmelidir.
Ancak eğlence ve dinlence müziğinde prozodi kuralına uymayan Ģarkılar
bulunmaktadır.
ġarkı sözleri somut ve basit sözcüklerden oluĢmalıdır. Çocukların
anlayamayacağı
soyut
kelimeler
(bağımsızlık
vb.)
mümkünse
kullanılmamalıdır.

Örnek: AĢağıdaki Ģarkı “Ezgi Treni “ Ģarkı kitabından alınmıĢtır.
MEVSĠMLER
Bir annenin dört kızı var
Ġlkbahar- yaz- sonbahar- kıĢ
Birbiriyle dost oldular
Sonsuz olsun sevgi barıĢ
Ġlkbaharda tüm doğa Ģen
Yaz gelince harman hasat
Sonbaharda yaprak düĢer
KıĢ gelince kar soğuk var
Yukarıdaki Ģarkıda mevsimleri tanımlarken yaz ve ilkbaharın daha basit açıklaması
Ģarkıyı daha somut kılacaktır. Örneğin; harman, hasat kelimeleri yerine daha basit (çok sıcak
var) sözcükler kullanılabilir. Ġtalik yazdığımız sözcükler daha basit ve çocukların
anlayabileceği özellikte olmalıdır.
ġarkı sözlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar:



ġarkı sözleri doğru mesaj vermelidir.
ġarkı sözleri Milli Eğitimin Temel Amaç ve Ġlkeleri doğrultusunda olmalıdır.
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ġarkı sözleri basitten zora, yakından uzağa, bütünden parçaya ilkeleri dikkate
alınarak yazılmalıdır.
ġarkı sözlerinin dramatize edilebilir ve öykünülebilir nitelikte olması tercih
edilir.
Karga ile tilki, yavru kuĢ gibi hayvanları tanıtırken uygulayacağımız Ģarkı;
hayvanları taklit edebilir nitelikte olursa çocukların ilgisini daha çok çeker.

Bir şarkının prozodisinin doğru olması için:
Ezginin vurgulu-vurgusuz vuruĢları (zamanları) ile sözcüklerin vurgulu-vurgusuz
hecelerinin uyuĢması gerekmektedir.
Prozodisi bozuk bir Ģarkıda; söz ve müziğin vurgulu-vurgusuz bölümleri, nefes yerleri,
bitiĢleri uyumsuz olur. Eğer okul öncesi çocuğuna prozodisi bozuk Ģarkı öğretirsek;




Çocuk anadilini doğru ve güzel kullanamaz.
ġarkıyı zor öğrenir, anlamını öğrenemez.
Çocuğun beğenisi geliĢmez.

1.3.7. Ritmi Okul Öncesi Çocuğuna Uygun ġarkılar
Müzikte seslerle zamanın düzenli aralıklarla bölünmesine “ritim” denir. Yani bir sesin
uzunluk ve kısalığına denir. Birden çok ritimden oluĢan ritimsel bütüne “ritim kalıbı” denir.
Ritim eğitimi, ritim kalıplarıyla yapılır. Çocuklara bir ritim kalıbını öğretmeye “ritim
eğitimi” denir. Ritmi ölçmek için kullandığımız süre birimine “vuruĢ” denir. Kulak
eğitiminin en önemli öğesi ritimdir ve her insanın doğuĢuyla birlikte getirdiği bir duygudur.

Resim 1.12: Ritim aletleri

Çocukların bir müzik parçasındaki ritmi duyabilmeleri, bütün müzik faaliyetlerinin
amacına ulaĢabilmesi açısından çok önemlidir. Bu sebeple müzik faaliyetleri içinde sık sık
ritim çalıĢmalarına yer verilmelidir. Bunu yaparken basitten karmaĢığa doğru bir yol
izlenmelidir. Çocukların müzik parçalarını daha iyi anlamaları, Ģarkıları doğru söylemeleri
için ritim çalıĢmalarına önem verilmelidir.
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Bunun için anaokulunda çocuğun eline ritmi kavratmaya yarayan çeĢitli vurmalı
çalgılar verilerek tempo tutmasına yardım edilir. Bunlar; tef, zilli tef, tahta kaĢıklar, zil,
çıngırak, marakas-ses kutuları, ritim çubukları, çelik üçgen, metalofon, ksilofon, davul,
agogo gibi çalgılardır. Bütün bu çalgılara orff çalgıları denir.
Ritim eğitimi çocuğun el ve ayak hareketlerinin katılımıyla geliĢir. Çocuk sesi dinler,
müzikle ilgilenir ve taklit eder. Sözsüz müzikler çalındığı zaman, çocuklar serbest hareketler
yapmaya yöneltilmek suretiyle hem yeni hareketler ortaya koyarlar hem de müzikten gelen
izlenimler ile kendi iradelerini kullanarak o anda yaptıkları hareketler arasında bir
koordinasyon sağlamıĢ olurlar. Ayrıca müziğin ahengine uyan kendilerinin ve arkadaĢlarının
hareket ve davranıĢlarından da zevk duyarlar.

Resim 1.13: Ritim aletleri

Bu çalıĢmalar için bir piyano eĢliğinde veya herhangi bir müzik aletiyle çalınan
melodiye uyularak çocuğun da tempo tutması istenir. Bazılarının da bu tempoya el çırpma
veya ayak hareketleriyle katılmaları sağlanır. Ritme ayak uydurarak yürüyüĢ, oturuĢ
durumunda ayak topuklarını yere vurmak, ayak değiĢtirerek ayak burunlarını öne ve yere
basmak, kürek çekmek gibi hareketler yapılır.

Resim 1.14: Piyano

Müzikli dramatizasyon; çocukların müzik eĢliğinde bir Ģarkıyı veya bir olayı
canlandırmalarıdır. Masallardaki peri, cadı, kuĢ ve kelebekten bahsedilirken peri gibi, cadı
gibi yürüyüĢ, kuĢ ve kelebek gibi uçuĢlar taklit edilir. Böylece bir konuyu hareket ve müzikle
anlatım sanatına gidilmiĢ olur.
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Ritimde amaç, ahengi kavratmaktır. Bu hareketleri yaparken çocukların ellerine bazı
eĢyalar da verilebilir; mendil, tül, kurdele, çember, çiçek ve balonlar. Ritimle dal veya çiçek
bir elden diğerine geçirilir. Önce bir ayak sonra öteki ayakla tempo tutulur. Yere konan
çemberlerin yanından içine atlayarak müzikle zikzak hareketleri yapılır. Renk renk tahtalar
sıralanır, çocuklar bunları kayık olarak düĢünüp tempo ile kürek çekerler. Bu çalıĢmalarda
çocuğun ahenge kendini verebilmesi önemlidir.
Okul öncesi döneminde çocukların biliĢsel ve motor geliĢimi tamamlanmamıĢtır.
GeliĢim süresi içinde, her yaĢın ve yaĢ grubunun algılaması değiĢiktir. Ayrıca çocuklar
bireysel farklılıklar nedeniyle de değiĢim gösterirler. Bu nedenle eğitimci, müzik
etkinliklerini uygularken "kolaydan zora" ilkesini göz önünde bulundurmalıdır. Çocuklar
zorlanmamalıdır. Zorlandıklarında uygulama durdurulmalı ve kolay bir davranıĢa
geçilmelidir. Örneğin 3-4 yaĢ çocuğu tam vuruĢa göre yürüyebilir, tam vuruĢa göre ellerini
vurabilir. Ġki davranıĢ tam kavratılmazsa çocuklar aynı anda hem elini hem ayağını
vurmayabilir. Ayrı ayrı kavratılıp birleĢtirilirse ritimde baĢarı sağlanır.
Çocuklar Ġçin Ritim Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar:





Ritim çalıĢmaları; kolaydan zora doğru düzenlenmelidir. Ġster el-ayak ister
ritim aletleriyle olsun öncelikle çocukların kolaylıkla kavrayıp
tekrarlayabilecekleri ritim kalıpları kullanılmalıdır.
Ritim çalıĢmalarında gruplarla oyun Ģeklinde çalıĢmalar yapılabilir.
ġarkı öğretimi ile birlikte ritim çalıĢmaları yapılmalıdır.
ġarkı öğretiminin dıĢında sözle ritim eğitimi de yapılmalıdır.

Resim1.15: Bateri









Çocuğun müziğe, Ģarkıya el-ayak vuruĢlarıyla eĢlik etmesi yoluyla ritim
yapılmalıdır.
Müzik eĢliğinde beden devinimleri ile ritim çalıĢmaları yapılmalıdır.
Müzik eĢliğinde ritimli jimnastik uygulamaları yapılmalıdır.
Ritim çalıĢmalarının süresi çok uzun olmamalıdır (En fazla 5 dakika).
Ritim çalıĢması sadece yetenekli çocuklarla değil bütün çocuklarla yapılmalıdır.
Ritim çalıĢmalarında çocuğun yakın çevresindeki olaylar, yakın arkadaĢlarının
isimleri vb. kullanılmalıdır.
Ritim çalıĢmaları çocukları müzikli dramatizasyona hazırlar.
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Ritim çalıĢmalarının çocuğa yararları:








Çocuğun ritim duygusunu geliĢtirir.
Çocuğun kiĢiliğinin geliĢmesine yardımcı olur.
Çocuğun büyük ve küçük kas geliĢimini sağlar.
Çocuk grup içinde görev alarak kendine güveni artar.
Çocuğun beğenisi geliĢir.
Çocuğun kulak eğitimine yardımcı olur.
Çocuk, bağımsızlık duygusu kazanır.

Resim 1.16: Artık materyal ile yapılan marakas

Okul öncesi çocuğuna uygun şarkı seçiminde ritim bakımından dikkat edilecek özellikler:



Çocuk Ģarkıları basit bir ritimsel yapıya sahip olmalıdır. KarmaĢık ve zor ritimli
parçalardan kaçınılmalıdır.
Seçilecek Ģarkılar ritim duygusunu geliĢtirici özellikte ve ritmik özellikte
olmalıdır.

Okul öncesi çocuklar için kullanılabilecek ritim çalışmaları:





Ritim çalıĢmaları; doğal ritmik hareketler, taklit edilebilir hareketler ile planlı
ritim çalıĢmalar (ayakta ve oturarak yapılan çalıĢmaları) olmak üzere üç grupta
incelenebilir.
Yürümek, koĢmak, sıçramak ayakta yapılan “doğal ritim” hareketleridir.
Ördek yürüyüĢü, yağmur, rüzgâr hareketleri “taklit edilen ritim” çalıĢmalarıdır.
Ayrıca müzik eĢliğinde veya ritim çalgısı eĢliğinde yapılan çalıĢmalar “planlı
ritim” çalıĢmaları olarak belirlenebilir.

Çocuğun çalabileceği ritimler - ritim kalıpları:

_______________________________________________________________
_______
Tam Nota
Tam Sus
Yarım Nota Yarım Nota
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Çocuğun söyleyebileceği ritimler:
Çocuğun arkadaĢlarının ismi:
Çocuğun ve sınıfındaki arkadaĢlarının isimleri ritim çalıĢmalarında kullanılabilir. ÇalıĢmalar
iki vuruĢa tamamlanmalıdır.

Yukarıdaki ritim kalıpları: Ayakta, oturarak, grupla çalıĢmalarda, asker yürüyüĢü
taklitlerinde uygulanabilir. Bu uygulamalarda eğitimcinin yaratıcılığı ritim çalıĢmalarının
baĢarısını belirler.
Yürüme çalışmaları:
Çocuklarla yürümenin çeĢitleri denenerek ayakta ritim çalıĢmaları yapılabilir.
Bu çalışmalar:





Asker yürüyüĢü
Hayvan yürüyüĢü (ördek, kedi, köpek, fil, maymun vb.)
KoĢma ve sıçrama çalıĢmaları
UlaĢım araçları taklitleri (uçak, araba, tren vb.)

Taklit edilen ritim çalışmaları:



Hayvan öykünmeleri (kuĢ, arı, kelebeklerin uçması, çekirge sıçraması
gibi)
Yağmur, rüzgâr, kar yağıĢı gibi doğa olaylarının ritim hareketleri

Planlı ritim çalışmaları:
Planlı ritim çalıĢmaları, öğretmenin belirleyeceği bir Ģarkı, kaset, çalgı eĢliğinde
belirlenmiĢ hareketleri yaptırmasıdır. Bu çalıĢma, modern dans hareketlerinin basit figürleri
ile olabileceği gibi çok basit folklorik hareketlerle de yapılabilir. Bu çalıĢma iki grupta
yapılabilir:
Bir müzik, ses eşliğinde yapılan ritim çalışmaları:
Bu çalıĢmalarda basit el vurma, adım atma gibi ritim çalıĢmaları yapılır. Öğretmen
önceden planladığı ritmik alınımlar çocuklarla yapılır.
Ezgisiz vurma çalgılar (tef, marakas, davul vb.) ile yapılan ritim çalıĢmaları. Bu
çalıĢma mutlaka öğretmen gözetiminde yapılmalıdır.
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Bu çalıĢmada öğretmenin çaldığı ezgisiz vurma çalgısı eĢliğinde diğer çocukların
yürümesi istenir.

Resim 1.17: Çelik üçgen, zil, plastik marakas

Oturarak yapılan ritim çalışmaları:
Ellerin birbirine, vücudun çeĢitli yerlerine; masa, sandalye, herhangi bir nesneye
vurularak yapılan ritim çalıĢmasıdır. Oturarak yapılması hem düzen açısından hem
çocukların yorulmaması açısından hem de yer problemi açısından önemlidir.
Oturarak yapılan ritim çalışmaları örnekleri:





DeğiĢik el vuruĢları ile (parmak Ģırlatma, parmak vuruĢu, avuç içi vuruĢu vb.)
Ellerin vücudun diğer yerlerine dokunması ile (dizilere, baĢa, ayaklara,
göbeğinize vb.)
Ellerin ve ayakların bir nesneye dokunması ile (masaya, sandalyeye, ayakları ile
yere, duvara, tahtaya vb.)
Ellerindeki veya önündeki ezgisiz vurma çalgılara vurarak (elindeki veya sıra
üzerindeki tef, çelik üçgen, davula vurma vb.)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Geleneksel kültürümüzdeki ve günümüzdeki tekerleme, ninnileri ve çocuk Ģarkılarını
araĢtırınız.

ĠĢlem Basamakları
 Tekerlemeleri, ninnileri ve çocuk
Ģarkılarını nerelerden ve nasıl
araĢtıracağınızı önceden belirleyiniz.
 Tekerlemeleri, ninnileri ve çocuk
Ģarkılarını araĢtırırken dikkat edeceğiniz
hususları belirleyiniz.

 Tekerlemelerin, ninnilerin ve çocuk
Ģarkılarının sosyo-kültürel hayata
yansımasını araĢtırıp not ediniz.

 AraĢtırdığınız tekerleme, ninni ve çocuk
Ģarkılarını dersinizde arkadaĢlarınız ve
öğretmeninizle paylaĢmak üzere
doküman hazırlayınız.

 AraĢtırmalarınız sonucu elde ettiğiniz
bilgileri sınıf ortamında tartıĢmaya
sunarak çocuk tekerlemeleri, ninnileri ve
çocuk Ģarkıları albümü geliĢtiriniz.

Öneriler
 AraĢtırmanızı not edebileceğiniz düzgün
dosya kâğıtları, çocuk Ģarkıları, araĢtırma
formları ve kalem bulundurunuz.
 Ninnileri, tekerlemeleri ve çocuk
Ģarkılarını araĢtırırken kaynak kiĢilerin o
yöreden olmasına ve yörede uzun yıllar
yaĢıyor olmasına dikkat ediniz.
 Tekerleme, ninnileri ve çocuk Ģarkılarını
araĢtırırken sözcükleri doğru ve düzgün
yazınız.
 Geleneksel kültürümüzdeki tekerleme,
ninniler ve çocuk Ģarkıları ile
günümüzdeki tekerleme, ninniler ve
çocuk Ģarkıları arasındaki farkları ve
sosyal hayata etkisini araĢtırınız.
 Geleneksel ve günümüz Türk
kültüründeki çocuk tekerleme, ninni ve
çocuk Ģarkılarının neler olduğunu basılı
kaynaklardan internet ve TV‟den
araĢtırınız.
 ÇalıĢmanızın amacına ulaĢabilmesi için
araĢtırmalarınızı mutlaka arkadaĢlarınız
ve öğretmeninizle paylaĢıp benzer
tekerleme, ninni ve çocuk Ģarkılarının
farklı yörelerde kullanılıĢlarını
karĢılaĢtırınız.
 AraĢtırmalarınıza göre geleneksel ve
günümüzdeki Türk kültüründe çocuk
tekerlemeleri, ninnileri ve çocuk Ģarkıları
albümü oluĢturmaya çalıĢınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki ifadelerden doğru olanların baĢındaki kutucuğa (D), yanlıĢ olanların
baĢındaki kutucuğa (Y) harfi koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

( ) Çocuk Ģarkıları; tekerlemeler, ninniler, saymacalar, eğitici Ģarkılar ve çocuklara
uygun türkülerden oluĢur.
( ) Okul öncesi müzik eğitiminde asıl amaç, estetik ve müzikal duygunun geliĢimini
sağlamaktır.
( ) Çocuk Ģarkılarının ses geniĢliği genellikle 5 nota geniĢliğinde olmalıdır.
( ) Okul öncesi ve tüm Ģarkılarda müzik ile davranıĢ uyumuna “prozodi” denir.
(
) Çalgı müziği dinletme etkinliği sadece müzik eğitimine baĢlamadan önce
uygulanır ve çocukların müzik yapmaya hazırlanmalarını kolaylaĢtırır.
( ) Okul öncesi çocuğuna uygun Ģarkı sözleri, Milli Eğitim Temel Amaç ve Ġlkeleri
doğrultusunda olmalıdır.
( ) Okul öncesi Ģarkı sözleri doğru mesaj vermelidir.
( ) Okul öncesi Ģarkı sözleri zordan basite, uzaktan yakına ilkeleri dikkate alınarak
yazılmalıdır.
(
) Çalgı müziği, sözlü örneklerden oluĢur ve çocuğun müziğe karĢı ilgi ve
yeteneğini geliĢtirmek için kullanılır
( ) Okul öncesi Ģarkı sözleri dramatize edilebilir olmalıdır.
( ) 4 yaĢ çocuğu seslerin kaynağını açıklar ancak türünü, Ģiddetini, tonunu ve süresini
eĢleĢtiremez.
( ) Okul öncesi Ģarkı sözleri ve müzik uyumuna dramatizasyon denir.
(
) Okul öncesi çocuğuna uygun Ģarkı sözleri somut ve basit sözcüklerden
oluĢmalıdır.
( ) Ritim çalıĢmalarının süresi çok uzun olmalıdır.
( ) Öğretmen, çocukların beğenilerinden çok konuya uygun müzikler seçmelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, solfej çalıĢmalarından ve kaynaklardan yararlanarak Ģarkı albümü
hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırma Ģunlardır;




Müzik albümü hazırlamak için çocuk müziği konusunda uzman olan kiĢilerle
görüĢünüz.
Atölyeniz veya staj ortamınızda uygulanan müzik etkinliklerini gözleyip not
ediniz. Mümkünse kayda alınız.
Ġnternet ve basılı kaynaklardan erken çocukluk dönemine uygun Ģarkıları
dağarcık oluĢturmak üzere araĢtırınız.

2. ġARKI ALBÜMÜ HAZIRLAMA
Japon Eğitimci Shinicki Suzuki, Nurtured By Love adlı eserinde müzikle ilgili
düĢüncelerini; "Ben sadece iyi vatandaĢlar yetiĢtirmek istiyorum. Eğer bir çocuk
doğumundan itibaren iyi müzik dinler ve onu çalmayı öğrenirse; disiplin, duyarlılık, hoĢgörü
kazanır. Ġyi bir kalbe sahip olur." Ģeklinde ifade etmiĢtir.

2.1. Seçilen ġarkıları Solfej ÇalıĢmalarından ve Çalgılardan
Yararlanarak Uygulama
Okul öncesi çocuk Ģarkılarının solfejini yaparak, sözlerini söyleyerek, çalgı ile
çalarak, çalma ve söylemede nüans uygulayarak (hafif, orta, kuvvetli vb. söyleme) ve
ezgilere çalgıyla eĢlik ederek zenginleĢtirmeliyiz. Öğrendiğimiz Ģarkılara çalgılarla eĢlik
etmek hem öğretmenin iĢini kolaylaĢtırır hem de çalıĢmaları daha zevkli hale getirir.
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Resim 2.1: Çalgı

2.1.1. Solfej Yapma
Solfej; notaları isimleri, süreleri ve sesleriyle okuma.
Nota-ses, ses-nota iliĢkisini kavrayabilmek için solfej yapmak gereklidir. ÇalıĢılacak
ezgiyi (tekerleme, Ģarkı, türkü) doğru öğrenebilmek, doğru söyleyebilmek için notası ile
okunması, yani solfejinin yapılması gerekir. Solfej çalıĢmaları; çalgı çalıĢmalarını da
desteklemelidir. ÇalıĢmaların daha yararlı ve kısa sürede yapılabilmesi için grup iki ya da
daha fazla gruba ayrılabilir.
Grup 2’ ye ayrılarak:
1)Grup çalar.
2)Grup solfej yapar.
Grup 3’e ayrılarak:
1)Grup söyler (sözlerle ya da solfejle).
2)Grup çalar.
3)Grup vücut devinimiyle (el çırparak göğsüne, bacaklarına vurma) eĢlik eder.
Gruplar değiĢerek çalıĢma devam eder.
Vücut devinimi yerine zil, marakas, çelik üçgen, tef, zil, tahta çubuklar kullanılabilir.
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Resim 2.2: Yıl sonu gösterisi

2.1.2. Çaldığı Ezgileri Herhangi Bir Hece Ġle Söyleme
Çalınan ezgiler değiĢik heceler ile söylenmelidir (DeğiĢik heceler (na-na, o-o, naynay) gibi. Hayvanların söylediğini düĢünerek (hav-hav, cik-cik, me-me) gibi.).

2.1.3. Çaldığı Ezgileri Sözleri ile Söyleme
Çalınan okul öncesi ezgilerin sözleriyle söylenmesi dağarcık edinmede en önemli
bölümü oluĢturmaktadır. Okul öncesi Ģarkı sözleri bir çalgı eĢliğinde söylendiğinde ders,
hem çekici olacak hem hatalardan uzak olacak hem de öğretmeni yormayacaktır. Müzik
çalıĢmaları öğretmenin kullanacağı bir müzik aracıyla daha zevkli hale gelir. Çalıp söyleme
bizzat öğretmenin kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir baĢka çalanın eĢliğinde de
olabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin bir çalgı çalabilmesi en
ideal olanıdır. Çünkü öğretmene müzik eğitimi yaparken en büyük yardımcı, kullandığı
çalgısıdır. Öncelikle öğretmenin çalgı yardımıyla öğrettiği müzik parçalarında çocukta ritim
duygusu geliĢirken sesleri doğru ve temiz duymaları sağlanır. Çalgılar, çocukların ilgisini
daha çok çektiği için çocuklar müzik çalıĢmalarına istekle baĢlar. Dolayısıyla iyi, doğru ve
zevkli müzik eğitimi yapmaları sağlanır. Çalgı çalan öğretmenini gören çocukta çalgı çalma
isteği doğar. Öğretmenin çalgısıyla çalacağı örnek müzikler, beğeni eğitiminde de yararlı
olur. Bu Ģekilde ezgiler daha kolay ve çabuk öğrenilir. Öğretmeninin çaldığı çalgıya sesiyle
uyum sağlayan çocuk, aynı zamanda dikkatini de geliĢtirmiĢ olur.

36

Resim 2.3: Müzik aletleri

2.1.4. Farklı Hız ve Nüanslar Uygulayarak Söyleme ve Çalma
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki müzik etkinliklerinde nüans uygulamak, müzik
çalıĢmasını çekici kılar. ġarkıları hafif kuvvetli, hızlı veya yavaĢ çalıp söylemek;
öğrencilerin dikkat sınırını uzun tutmak ve müzik çalıĢmasını daha zengin hale getirmek için
gereklidir. Bu durum öğrencilerin sıkılmasını önler. Bu çalıĢmalar oyun gibi yapılmalıdır.
Yüksek ses veya alçak sesle söylemek ve çalmak; Ģarkıların tempolarını hızlandırıp
yavaĢlatmak yapılabilecek çalıĢma örnekleridir. Okul öncesi Ģarkılarda nüans ve hız bildiren
terimler genellikle belirtilmiĢtir. Nüans terimleri ve hız terimleri Türkçe yazılabildiği gibi
evrensel müzik terimleri olarak da yazılabilir. Bunlardan bazıları;
Hız Terimleri

Adagio (yavaĢ)
Andante (rahatça-yürüme temposu)
Moderato (orta tempo)
Allegretto (hızlıca)
Allegro (hızlı)
Pianissimo (pp)çok hafif
Piano (p) hafif
Mezzo piano (mp) orta hafiflikte
Mezzo forte (mf) orta kuvvetlilikte
Forte (f) kuvvetli
Fortissimo (ff) çok kuvvetli

Nüans Terimleri
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2.1.5. Ezgilere Ritim Çalgılarıyla EĢlik Etme
Ritim çalgıları (ezgili ve ezgisiz) okul öncesi çocuklarının en rahat ve kolay
kullanabildikleri çalgılardır. Çalgıların müzik eğitiminde oldukça önemli bir yeri vardır.
Çocuklar, okul öncesi eğitim kurumlarında yetenekleri doğrultusunda bir çalgı çalmaya
yönlendirilmelidir. Bu yüzden ezgili vurma çalgılar (ksilofon metalofon) ve ezgisiz vurma
çalgılar (çelik üçgen, kastanyet, marakas, zil, tef, çelik üçgen, ritim çubukları, ritim kutuları,
davul, tahta kaĢık vb.) ile eĢlik edilmiĢ Ģarkılar okul öncesi müzik çalıĢmalarının önemli
bölümlerini oluĢturur. Bu çocuğun etkili Ģarkı söylemesi için de yararlıdır. Ayrıca çocuğun
ritim duygusu geliĢirken çalgı çalma becerisi de kazandırılmıĢ olur. Bu nedenlerle çalgı
çalıĢmalarına okul öncesi eğitimde gereken önem verilmelidir.
Çalgı çalma çalıĢmalarıyla çocuğun kiĢiliği de olumlu yönde geliĢtirilmiĢ olur. Çocuk,
kendini içinde bulunduğu topluma kabul ettirmiĢ olur. Örneğin, yılsonu gösterisinde sahneye
çıkıp çalgı çalan çocuk, o gün yaĢadığı heyecanı, aldığı alkıĢları yaĢamı boyunca
unutmayacaktır. Bu çalıĢmalarda her çocuk görev alabilmeli ve grup içinde yer
edinebilmelidir. Bu durum onu mutlu edip kendine güven kazanmasında olumlu olacaktır.
Çocuk, kullandığı çalgıyla mutlu olup duygusal yönden rahatlayacaktır. Grupla yapacağı
çalgı çalıĢmalarında çocuk; gruba uyma, birlikte iĢ yapma becerisi kazanır. Algı yetenekleri
geliĢir. Öğrendikleri müzik paralarını çalmaları müzik belleğinin geliĢmesine de yardımcı
olur.
Çalgı çalıĢmalarıyla çocuk, seslerin incelik ve kalınlıklarını ayırt edip Ģarkıyı daha iyi
öğrenmiĢ olur. Bu da müzik kulağının geliĢmesine yardımcı olur. Çalgı çalıĢmalarıyla çocuk
sesin incelik ve kalınlıklarını ayırt edip Ģarkıyı daha iyi öğrenmiĢ olur. Bu da müzik
kulağının geliĢmesine yardımcı olur. Çocuk çalgı çalarken dikkati de geliĢir. Çaldıkları
çalgıların özelliklerine göre kas geliĢimi de olumlu yönde etkilenir. Ayrıca çocuğun boĢ
zamanlarını yararlı bir Ģekilde geçirmesi sağlanır.

2.2.Seçtiği ġarkıları Dağarcığa Ekleme
Okul öncesi müzik öğretimi için oluĢturulacak müzik dağarcığındaki Ģarkıların
özellikleri:









Çocuk Ģarkılarının ses geniĢliği çocukların ses sınırını aĢmayan genellikle re-la
aralığında 5 notadan oluĢmalıdır.
Çocuk Ģarkılarında bir sesten öteki sese geçerken büyük atlamalar olmamalıdır.
Genellikle ikili üçlü aralıklar uygun atlamalardır.
Çocuk Ģarkıları çocuğa uygun olmalı, çocukların duygu ve düĢüncelerini
yansıtabilmelidir.
Çocuk Ģarkıları ritmik özellikte olmalıdır.
Müzik cümleleri kısa bir motiften oluĢmalıdır.
Ġlk cümleden sonra gelen cümleler küçük değiĢiklikler içermelidir.
Çocuk Ģarkılarının sözleri ve ezgisi; basit, yalın ve özgün olmalıdır.
Çocuk Ģarkıları ezgi olarak özgün ve kolay olmalı, konu olarak çocuğu doğruya,
iyiye ve güzele yöneltmelidir.
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Ritim bakımından basit olmalıdır.
Çocuk Ģarkılarında (prozodi) ses-söz uyumu olmalıdır.
Çocuk Ģarkıları öykünebilir (dramatize edilebilir) olmalıdır.
Çocuk Ģarkıları Mili Eğitimin amaçlarına, Okul Öncesi Eğitimin amaçlarına
uygun olmalıdır.
ġarkılar hedef ve davranıĢları kazandırmaya, verilmek istenen temaya uygun
olmalıdır.
ġarkılar çocuğun yaĢına, yeteneklerine uygun olmalıdır.
ġarkı seçerken; türkü, Ģarkı, tekerleme, diğer ulusların çocuk Ģarkıları gibi geniĢ
bir dağarcıktan dengeli olarak seçim yapılmalıdır.

Resim 2.4: Ayakta Ģarkı söyleyen çocuklar

Okul öncesi çocuk Ģarkıları aĢağıdaki gibi gruplanabilir:




Ses geniĢliği 3-4 nota olan çocuk Ģarkıları
Ses geniĢliği 5-6 nota olan çocuk Ģarkıları
Ses geniĢliği 7-8 nota olan çocuk Ģarkıları

Bu modülde ses geniĢliği 2-8 nota olan Ģarkılar vardır. Ses geniĢliği 9 nota ve üstü
olan Ģarkılar bu listeye dâhil edilmemiĢtir. Böylece ses geniĢliği bir oktav içindeki Ģarkılar
okul öncesi eğitimde kullanılabilecek Ģarkılar olarak belirlenmiĢtir. Diğer Ģarkıları müzik
kitaplarında bulabilirsiniz.
Çocuk Ģarkı albümü ( dağarcığı) hazırlama ilkeleri:


Albümün, okul öncesi çocuğuna prozodi bakımından uygunluğuna dikkat
edilmelidir.
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Sözlerin anlamının çocuğa uygunluğuna dikkat edilmelidir.
ġarkıların kaynağı belirtilerek listelenmelidir
ġarkılar aktarma oluĢuna göre listelenmelidir.
ġarkıların hangi geliĢim alanı için etkili olduğu belirtilmelidir.
ġarkıların hangi yaĢ grubu için uygun olduğu belirtilmelidir.
ġarkıların ritim özelliği belirtilerek listelenmelidir.
ġarkıların hangi ses aralığında olduğu belirtilmelidir.

Çocuk Ģarkıları ile ilgili albümler özelliklerine göre farklı içeriklerde de
düzenlenebilir.
Çocuk Ģarkı albümü ( dağarcığı):
Ninni Dağarcığı
Çocuğum geceleri yatağın
Çağırır bir ninniye vücudunu
Bu sesler gecelere
Sanki bir ninni söyler
Gece bu sesleri
Bir ninni gibi dinler
Uyusun da büyüsün ninni
--------------------------------Dandini dandini dastana
Danalar girmiĢ bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Lahana da yemez
Kürkünü yer
Benim yavrum lokum yer
Ninni, ninni
-----------------------------------------Gökte yıldız oynuyor
Gözüm yavruma doymuyor
Ellerde yavru çok amma
Benim yavrum uyumuyor
Ninni, ninni
----------------------------------E çeker e çeker
Kuyulardan su çeker
Benim yavrum büyüyünceye kadar
Zavallı annesi neler çeker.
-------------------------------------
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E-e-eci baba
Erenler giyer kalın aba
Zindandaki Cafer baba
Himmet edin yavrum uyusun
Himmet edin yavrum büyüsün
---------------------------------------Karga seni tutarım
Kanadını yolarım
Yelpazeler yaparım
Hanımlara satarım
Uyuyacak yavrum ninni
Büyüyecek yavrum ninni
Ninni benim yavruma ninni
--------------------------------Ninnilerin benim olsun
Uykularım senin olsun
Akan sular ömrün olsun
Ninni yavrum kuzum ninni
---------------------------------------E e esine
Yavrum gitti teyzesine
Teyzesi çok kibar hanım
Altın koymuĢ çevresine
Uyusun da büyüsün ninni
TıpıĢ tıpıĢ yürüsün ninni
---------------------------------Dandini dandini
Danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim yavrum saraylı bebek
Uyuyacak yavrum ninni
Büyüyecek yavrum ninni
Dandini dandini
Dan kuĢu
Yüksek saraylar kuĢu
Çalılıktır yuvası
Mama getir yavruma
Bey babası
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Ne yeĢil bak bu dallar rüzgâr eser vu vu vu!
Nerelerde göçmen kuĢlar? Yapraklara hu hu hu.
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Tekerleme SayıĢma Dağarcığı
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44

Aydede
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Türkü dağarcığı

46

Çocuk Ģarkı dağarcığı

47

Temiz çocuk ol
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ġarkı albümü hazırlamak için kaynakları kullanarak erken çocukluk dönemine uygun
Ģarkı albümü hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Erken
çocukluk
eğitiminde
kullanılabilecek çocuk Ģarkılarını basılı
kaynaklardan araĢtırınız.

 Erken çocukluk dönemine uygun
Ģarkıları internet üzerinden araĢtırınız.

 Erken
çocukluk
eğitiminde
kullanılabilecek
çocuk
Ģarkıları
konusunda, uzmanlığı olan kiĢilerle
görüĢme yapınız.

 Bu alanda farklı ülkelere ait basılı
kaynaklara ulaĢmak için üniversitelerin
kütüphanelerinden yararlanabilirsiniz.
 Kitapevlerinin müzik konularına ayrılmıĢ
kitap raflarından basılı kaynaklara
ulaĢabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz kaynakların kaynakça
kısımlarından, farklı basılı kaynaklarının
adlarına ulaĢabilirsiniz.
 Modül
sonunda
verilen
basılı
kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 Ġnternet size çok yönlü bir araĢtırma
olanağı sağlayacaktır. Hem ihtiyacınız
olan bazı bilgilere kolay ulaĢmanızı
sağlayacak hem de ihtiyacınız olan
kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmanızı
sağlayacaktır ve kaynaklara nasıl
ulaĢabileceğiniz konusunda size yol
gösterecektir.
 AraĢtırmalarınızda, internetteki arama
motorlarını kullanıp istediğiniz bilgi
baĢlıklarını yazarak, size gereken
bilgilere ulaĢabilirsiniz
 Modül
sonunda
verilen
internet
sitelerinden yararlanabilirsiniz.
 Basılı kaynak ve internet araĢtırmanızı
tamamladıktan sonra erken çocukluk
eğitiminde
kullanılabilecek
çocuk
Ģarkıları konusunda, uzmanlığı olan
kiĢilerden yardım alınız.
 GörüĢmeden önce soracağınız soruları
hazırlayınız.
 GörüĢme
sırasında
not
tutunuz.
GörüĢmeden sonra tuttuğunuz notları
düzenleyip doküman hazırlayınız.
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 Erken çocukluk eğitimi veren bir
iĢletmeye gidiniz.
 ĠĢletmede söylenen dinlenen çocuk
Ģarkılarını tespit ediniz.
 Erken
çocukluk
eğitiminde
 Erken çocukluk eğitiminde kullanılan
kullanılabilecek
çocuk
Ģarkıları
çocuk Ģarkıları konusunu, iĢletmelerde
konusunda,
iĢletmede
yaptığınız
gözlem yaparak araĢtırınız.
gözlemlerinizi ve iĢletmede kullanılması
uygun olacak müzikleri not alarak
gözlem dokümanı hazırlayınız.
 Edindiğiniz bilgilerle erken çocukluk
dönemine
uygun
Ģarkı
albümü
hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
1.

( ) Okul öncesi dönemde ritim çalıĢmaları ancak sözcüklerle hareketlerle ve
vuruĢlarla ifade edilir.

2.

( ) Çocuklar için seçilen Ģarkıların dili; basit ve anlaĢılır olmalıdır.

3.

( ) Çocuklara Ģarkı öğretirken öğretmen, müzik aletlerinden yararlanabilir; ritim
tutarak Ģarkı çalıĢmaları yapabilir.

4.

( ) Çocuğun müziğe ilgi duymasını sağlamak için değiĢik teknikler kullanmadan, tek
bir yöntemle müzik eğitimi yapılmalıdır.

5.

( ) Müzik eğitiminde, Ģarkı konularının değiĢik konulardan seçilmesi öğretimi
zorlaĢtırır.

6.

( ) ġarkı eğitiminde, nefes ve rahatlama çalıĢmalarına yer verilmelidir.

7.

( ) ġarkı öğretirken tüm çocukların katılımı sağlanmalı; katılmayan çocuklar
cezalandırılmalı, katılanlar ödüllendirilmelidir.

8.

( ) Öğrencilerin dikkat sınırını uzun tutmak ve müzik çalıĢmasını sevimli hale
getirmek için Ģarkıları hafif kuvvetli, hızlı veya yavaĢ çalıp söylemek baĢarıyı artırır

9.

( ) Müziğin kalitesi ve türü çocuğun müzik eğitiminde çok önemlidir.

10.

( ) Okul öncesi müzik eğitiminde, canlı müzik dinletmek çocuğun geliĢimini olumsuz
yönde etkileyeceği için yanlıĢ bir tutumdur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENMODÜL DEĞERLENDĠRMEDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Kaynak taraması yapılırken müziğin, çocuk ses geniĢliğine uygun olmasına dikkat
edilmelidir.
( ) Öğrenilen bir Ģarkının sözlerine kendi uydurduğu bir ezgiyi uyarlamak veya kendi
uydurduğu sözleri öğrenilen bir Ģarkının ezgisine uyarlamak,3 yaĢ çocuğunda görülen
bir özelliktir.
( ) 4 yaĢ grubu çocukları, özellikle kendi tercih ettikleri Ģarkıları söylemeyi sever ve
bu yolla duygusal ve fiziksel enerjilerini boĢaltırlar.
( ) Öykünme Ģarkılar çalgı müziği ile yapılabilen Ģarkılardır
( ) Tekerlemelerin kendine has özelliklerinden biri de temel konusunun olmayıĢıdır.
( ) Yerli ve yabancı besteciler tarafından yazılmıĢ çocuk Ģarkıları, anonim çocuk
Ģarkılarıdır.
( ) Çocuklar ezgili vurma çalgılarla (ksilofon - metalofon) Ģarkıya eĢlik ederken,
çalgıda kullanılacak tuĢ sayısı üç ya da dördü geçmemelidir.
( ) Bilinçli bir müzik eğitimi ile çocuk, Ģarkıları nasıl seslendirdiğinin farkına varır.
( ) ġarkıların sözleri değiĢtirilmeden aslına uygun olarak söylenmelidir.
( ) Çocuk ses geniĢliğine uygun olmayan ezgiler, serbest dans ya da yaratıcı dansta
kullanılabilir.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz Cevaplarınızı
cevap anahtarından kontrol ediniz.
11.

AĢağıdaki Ģarkılardan hangisi Hayvanları Koruma Günü‟nde kullanılmaz?
A) Tekir
B) Tavuk
C) Cici köpeğim
D) Çok çalıĢkan olmalıyız

12. AĢağıdaki Ģarkılardan hangisi önemli gün ve haftada kullanılmaz?
A) Ġnatçı iki keçi
B) ĠĢte geldi yeni yıl
C) Atatürk marĢı
D) Öğretmenim
13. AĢağıdaki Ģarkı sözlerinden hangisi mevsimler teması verildiğinde uygun olmaz?
A) Mevsimler
B) KıĢ baba
C) TavĢanım
D) Bahar
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14.

AĢağıdaki müzik türlerinden hangisi çocuk folklor ürünü değildir?
A) Tekerleme
B) Ninni
C) Çalgı müziği
D) Saymaca

15.

Anlamsız ve yarı anlamlı düĢüncelerin biraraya gelmesiyle oluĢan ve çocuklar
tarafından yaratılan müzik türü hangisidir?
A) Ninni
B) Tekerleme
C) Türkü
D) Saymaca

16. Ezgisi yabancı, sözleri Türkçe olan çocuk Ģarkısına ne denir?
A) Öykünme
B) Aktarma
C) Türk okul Ģarkısı
D) Ninni
17.

Halkımızın yarattığı ve yaĢattığı kendine özgü yapısı, ölçüleri ve dizeleri olan müzik
türü aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tekerleme
B) Ninni
C) Halk türküsü
D) Öykünme Ģarkılar

18.

Kaynağını halk müziğinden alan Türk bestecileri tarafından oluĢturulan özenti ve
öykünme olmayan Ģarkı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ninni
B) Öykünme Ģarkılar
C) Aktarma Ģarkılar
D) Türk okul Ģarkıları

19.

Yaratıcısı bilinmeyen, toplumun ortak malı olan türküler ve diğer folklor ürünleri
hangi sözcükle adlandırılır?
A) ÂĢık müziği
B) Anonim
C) Türkü
D) Beste

20.

Genellikle anneler tarafından oluĢturulan ve çocuğu uyutmak amacıyla söylenen
müzik türü aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ninni
B) Türkü
C) Ağıt
D) Anonim
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21.

Halk Türkülerinde yaratıcısı bilinen parçalar da vardır. Bu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) ÂĢık müziği
B) Anonim
C) Ninni
D) Beste

22.

Çocukların oyuna baĢlamasından önce ebenin belirlenmesi için söylenen oyun
tekerlemelerinin en yaygın olanı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Anonim
B) Beste
C) Öykünme
D) Saymaca

23. ġarkılarda ses- söz uyumunun olması hangisidir?
A) Ritim
B) Konu
C) Prozodi
D) Ses
24.

AĢağıdakilerden hangisi Ģarkı seçiminde ritim bakımından dikkat edilecek
özelliklerdendir?
A) Ünitelere uygun olması
B) Tekrarlanan sözcüklerden oluĢması
C) Ritimsel bir yapıya sahip olması
D) Sözlerinin kolay anlaĢılır olması

25.

Ġnce sesleri rahat çıkarılabilen çocuklarla kalın sesleri rahat çıkarabilen çocukların
kolay çıkarabildikleri sesler de vardır. Bunlar aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak sesler
B) Ġnce sesler
C) Kalın sesler
D) Zor sesler

26.

AĢağıdakilerden hangisi ses bakımından dikkat edilmesi gereken özelliklerden
değildir?
A) Sözlerin değiĢtirilmeye uygun olması
B) ġarkılarda birbirini izleyen seslerin yakın olması
C) Ritmik özellikte olması
D) Prozodi bakımından uygun olması

27.

Çocuğun anadilini doğru ve güzel kullanması için Ģarkıların hangi bakımdan dikkatle
seçilmesi gerekir?
A) Konu-söz
B) Ses
C) Prozodi
D) Ritim
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28. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan öğretmenin çalgısıyla öğrettiği Ģarkıların
çocuğa ses bakımından yararı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ritim duygusunu geliĢtirir.
B) Seslerin doğru ve temiz olarak iĢitilmesi sağlanır.
C) Çalgı çalma isteği uyandırır.
D) Zevk eğitimi verilmiĢ olur.
29. Grupla yapacağı çalgı çalıĢmalarında çocuk ne kazanır?
A) Motor yönden geliĢir.
B) BiliĢsel yönden geliĢir.
C) Birlikte iĢ yapabilme becerisi
D) Dil yönünden geliĢir.
30. AĢağıdakilerden hangisi ritim aracı olarak kullanılabilecek oyuncaklardan değildir?
A) Bebekler
B) Tencere kapakları
C) Tahta kaĢıklar
D) Gazoz kapakları

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI

2

Doğru
Doğru

3
4

YanlıĢ
YanlıĢ

5

Doğru

6

YanlıĢ

7

Doğru

8

YanlıĢ

9

YanlıĢ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Doğru
D
A
C
C
B
B
C
D
B
A
A
D
C
C
A
A
C
B
C
A

1
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