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KİTABIMIZI TANIYALIMKİTABIMIZI TANIYALIM

8- HALK OYUNLARIMIZ8- HALK OYUNLARIMIZ

Halk oyunlarımız, ölçülü ve düzenli hareketlerle tek kişi 

veya gruplar hâlinde icra edilen müzik eşliğinde oynanan 

oyunlarımızdır. Kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan 

halk oyunlarımız genellikle bir konuyu veya olayı anlatır. Dü-

ğün ve bayramlar gibi özel günlerde bizi birbirimi-

ze yakınlaştıran halk oyunlarımız ülkemizde yöre-

lere göre farklılıklar gösterir.

35. sayfada bazı yörelere ait halk 

oyunları gruplarının fotoğraf ları verilmiş-

tir. Fotoğraf ları inceleyelim. Çevrenizde 

bu fotoğraf lardaki halk oyunları grupla-

rına benzer halk oyunları gruplarının olup 

olmadığını araştırınız.

3434

Öğrenme sürecine 
yönelik çalışmaların yer 

aldığı bölümdür.

Sayfa numarasını gösterir.

Öğrenme süreci 
içindeki ana tema 
başlığını gösterir.

Bu bölümde öğrenme 
sürecine katkı sağlayacak 

etkinliklerin nasıl 
yapılacağı açıklanır.

Sınıfı temsil eden renktir.
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1. ETK NL K: 1. ETK NL K: Boşluklara uygun ifadeleri yazarak cümleyi ta-

mamlayınız.

İstiklâl Marşı’mızın sözleri .................................. ..................., bestesi ise

..............................................................aittir.

2. 2. ETK NL KETK NL K:: Aşağıdaki boşluğa İstiklâl Marşı’mızın ilk iki kı-

tasını yazalım.

1- ST KLÂL MAR I ’MIZ 1- ST KLÂL MAR I ’MIZ 
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3. 3. ETK NL KETK NL K:: İstiklâl Marşı ile ilgili aşağıdaki soruları cevap-

layalım ve cevaplarımızı sınıfımızda paylaşalım.

A. A. İstiklâl Marşı’mızın sözlerinde neler anlatılmaktadır?

B. B. İstiklâl Marşı’mızı dinlerken hissettiğimiz duygu ve düşünce-

leri aşağıya yazalım.

1111



C.C. İstiklâl Marşı’mızı dinlerken nasıl davranmalıyız? 

1212



2- B RL KTE MÜZ K YAPARKEN 2- B RL KTE MÜZ K YAPARKEN 

1. 1. ETK NL KETK NL K:: “Bu Vatan” adlı şarkıdaki geçen şehir isimlerini 

ezgisiz biçimde söyleyelim, elimizle vuruşlarını yapalım. Şarkıyı 

arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim.

BU VATAN

Söz ve Müzik: Mehmet Akpınar

Ankara, Karaman, Gelibolu, Tatvan,

Anadolu, İzmir, Urfa, Van.

Havası denizi ormanıyla 

Çok da güzeldir bu vatan.

1313
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2. 2. ETK NL K:ETK NL K: Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri birlikte 

söyleme kurallarından değildir? İşaretleyelim.

a) Şarkı seslendirilirken çok yüksek sesle söylenme-

lidir.

b) Şarkıyı, şarkının hızına uygun şekilde seslendirmek 

gerekir.

c) Şarkının sözleri doğru ve anlaşılır söylenmelidir.

ç) Şarkıyı, şarkının gürlük özelliğine uygun seslendir-

mek gerekir.

d) Şarkının sözlerini doğru ve anlaşılır söylemeye 

gerek yoktur.

e) Şarkıyı birlikte seslendirirken aynı anda başlayıp 

aynı anda bitirmek gerekir.

f) Şarkıyı söylerken şarkıyı söyleyenlerin birbirini 

dinlemesine gerek yoktur.



3. 3. ETK NL KETK NL K

A. A. “Balık, Ördek, Kurbağa” adlı şarkıyı arkadaşlarımızla bir-

likte seslendirelim.

BALIK, ÖRDEK, KURBAĞA

Söz ve Müzik: Mahir Dinçer

Zıp zıp zıplar karada,

Yüzer tatlı sularda,

Vırak vırak seslenir,

Eğlenir şu kurbağa.

Paytak paytak yürürken

Kaz ve ördek karada

Vak vak vak vak yüzerler,

Eğlenirler sularda.

Suda yaşar balıklar, 

Sessiz sessiz yüzerler.

Bazen sürü hâlinde, 

Bazen yalnız gezerler.

1616
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B. B. Şarkıyı seslendirdikten sonra aşağıdaki formu doldurarak 

kendimizi değerlendirelim.

Ölçütler Evet Hayır

Şarkının sözlerini doğru söyledim.

Şarkıda yer alan kelimeleri doğru telaff uz ettim.

Şarkıyı uygun tonda söyledim.

Şarkıyı arkadaşlarımla uyumlu şekilde seslendirdim.

Şarkıyı söylerken arkadaşlarımı dinledim.

Eklemek istedikleriniz:

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.
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3- R T M ÇALGISI LE KISA VE UZUN SESLER3- R T M ÇALGISI LE KISA VE UZUN SESLER

1. 1. ETK NL KETK NL K:: Aşağıda resmi yer alan nesnelerden hangileri 

uzun, hangileri kısa ses çıkarır? Uzun ses çıkaranların altlarına 

“U”, kısa ses çıkaranların altlarına “K” yazarak belirtelim.



2. 2. ETK NL KETK NL K:: Oyun şarkısını öğrenelim. Şarkıyı arkadaşları-

mızla birlikte seslendirelim. Şarkının sözlerindeki kısa ve uzun 

heceleri belirleyelim. Uzun süreli heceleri çizgi (-), kısa süreli 

heceleri nokta ( ) ile gösterelim.

OYUN

Söz ve Müzik: Mehmet Akpınar

Bah  çe  ye    çı  ka  lım 

Oy  na  ya   lım

El   e  le    ve  re  lim 

Hep   gü  le  lim

1919
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4- SES N YÜKSEKL4- SES N YÜKSEKL

1. 1. ETK NL KETK NL K: : Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Ailedeki kişilerin 

seslerini inceden kalına doğru rakamları kullanarak sıralayalım.



2. 2. ETK NL KETK NL K:  : “Avcı” adlı şarkıyı dikkatlice dinleyelim. Şarkıda 

geçen ince seslerde üstteki, kalın seslerde ise alttaki kutucukları 

işaretleyelim.

AVCI

Söz ve Müzik: Salih Aydoğan

Av  cı   or  man  da   bir  tav  şan vur  muş

Bir  kuş  as  la  na  git  miş  söy  le  miş

Av  cı  çok  kork  muş  or  man dan kaç  mış

-
-

- -
-

2121



5- EZG  DENEMELER  YAPALIM5- EZG  DENEMELER  YAPALIM

1. 1. ETK NL KETK NL K: : Adımızı ve soyadımızı aşağıya yazalım. Ritmik 

bir şekilde adımızın ve soyadımızın vuruşlarını yapalım. Adımız 

ve soyadımız için bir ezgi oluşturalım ve sınıfta arkadaşlarımızla 

paylaşalım.

2222



2. 2. ETK NL KETK NL K: : Aşağıdaki tekerlemeyi önce sözleri ile sonra da 

ezgisiyle söyleyelim.

ÇIK ÇIKALIM ÇAYIRA

Sayışma
Çık çıkalım çayıra,

Yem verelim ördeğe.

Ördek yemini yemeden,

Ciyak miyak demeden,

Çıktım çıkardım. 

Kimi çıkardım?

2323



2. 2. ETK NL KETK NL K: : Çevremizde gördüğümüz eşya isimlerinden bir 

tekerleme oluşturalım. Sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

3. 3. ETK NL KETK NL K: : Aşağıdaki tekerlemeyi söyleyelim.

SINIFTAKİ EŞYALAR

Tekerleme
Pencere, lamba,

Masa, sıra, tahta.

Kalem, defter, silgini ver.

2424
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1. 1. ETK NL KETK NL K: : Aşağıdaki “Ninni”  adlı şarkıyı söyleyelim. Şarkı-

ya ritmine ve sözlerine uygun hareketlerle eşlik edelim.  

NİNNİ

Söz ve Müzik: Mehmet Akpınar

Uyusun da büyüsün,

Büyüsün de yürüsün.

Güzel günler senin olsun,

Uyu nazlım ninni.

6- FARKLI  R TM K YAPIDAK  EZG LER6- FARKLI  R TM K YAPIDAK  EZG LER

Haydi, yum gözlerini,

Melekler bekler seni.

Yüreğin hep sevgi dolsun,

Uyu nazlım ninni.



2. 2. ETK NL KETK NL K: : “Üç Elma” türküsünü sözlerine ve ritmine dikkat 

ederek dinleyelim. Türküye ritmine ve sözlerine uygun hareket-

lerle eşlik edelim.

ÜÇ ELMA
           Türkü

Yöresi: Kars

Dalda duran üç elma,

Sende güzel, sende güzel, 

Sende güzel, koparma.

Al elmanın birisi,

Böyle güzel, böyle güzel,

Böyle güzel olur mu?

Daldan düşen al elma,

Söyle güzel, söyle güzel, 

Söyle güzel kalır mı?

2626
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1. 1. ETK NL KETK NL K: : “Çalgılar” şarkısını öğrenelim. Şarkıyı söylerken 

çalgıların çalınışlarını taklit edelim.

ÇALGILAR

Söz ve Müzik: Hilmi Seyrek

7- B LD M Z ÇALGILAR7- B LD M Z ÇALGILAR

Şarkı söylemenin dışında müzik yapmak için bazı aletler kul-

lanırız. Bunlara çalgı denir. 

Keman şöyle mi çalınır?

Gıy gıdı gıy gıy, gıy gıdı gıy.

Yayı böyle mi çekilir?

Gıy gıdı gıy gıy gıy.

Gitar şöyle mi çalınır?

Dım dımı dım dım, dım dımı dım.

Parmak böyle mi basılır?

Dım dımı dım dım dım.

2828



Flüt şöyle mi çalınır?

Düt dürü düt düt, düt dürü düt.

Delik böyle mi kapanır?

Düt dürü düt düt düt.

Davul şöyle mi çalınır?

Güm büdü güm güm, güm büdü güm.

Tokmak böyle mi vurulur?

Güm büdü güm güm güm.

Türkü şöyle mi söylenir?

Lay la la lay lay, lay la la lay.

Oyun böyle mi oynanır?

Hoptiri şıkıdım hop.

2929
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Ancak bütün telli çalgılar aynı şekilde çalınmaz. 

Bazıları mızrapla, bazıları özel mekanizmalar vasıta-

sıyla, bazıları da yay ile çalınır.

Çalgıları genellikle çalınışlarına göre gruplandırırız. 
Bu gruplandırmaya göre çalgılar üçe ayrılır.

11

22

33

Vurmalı çalgılar: Vurmalı çalgılar; ezgili ve ez-

gisiz olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Üf lemeli çalgılar

Telli çalgılar

ezgiliezgiliezgisizezgisiz
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2. 2. ETK NL KETK NL K: : Aşağıda geleneksel Türk müziği çalgılarımızdan 

bazılarının resimleri verilmiştir. Resimleri inceleyelim. Çalgıların 

üstündeki boşluğa ait olduğu çalgı grubunun adını yazalım.
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3. 3. ETK NL KETK NL K: : Aşağıda uluslar arası sanat müziğinde kullanı-

lan çalgılardan bazılarının resimleri verilmiştir. Resimleri incele-

yelim. Çalgıların üstündeki boşluğa ait olduğu çalgı grubunun 

adını yazalım.



8- HALK OYUNLARIMIZ8- HALK OYUNLARIMIZ

Halk oyunlarımız, ölçülü ve düzenli hareketlerle tek kişi 

veya gruplar hâlinde icra edilen müzik eşliğinde oynanan 

oyunlarımızdır. Kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan 

halk oyunlarımız genellikle bir konuyu veya olayı anlatır. Dü-

ğün ve bayramlar gibi özel günlerde bizi birbirimi-

ze yakınlaştıran halk oyunlarımız ülkemizde yöre-

lere göre farklılıklar gösterir.

35. sayfada bazı yörelere ait halk 

oyunları gruplarının fotoğraf ları verilmiş-

tir. Fotoğraf ları inceleyelim. Çevrenizde 

bu fotoğraf lardaki halk oyunları grupla-

rına benzer halk oyunları gruplarının olup 

olmadığını araştırınız.

3434



Horon, Karadeniz oyunla-

rının geleneksel adıdır. Yöresi 

Orta ve Doğu Karadeniz’dir. 

Hora, Trakya yöresinde 

oynanan oyunların genel 

adıdır.

3535

Zeybek oyunları en faz-

la Ege olmak üzere Güney 

Marmara, İç Batı Anadolu’da 

oynanır.



Halay, İç Anadolu’nun do-

ğusu, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri ve Çuku-

rova çevresinde sıklıkla oyna-

nan oyun biçimidir.

Bar ve Kafkas oyunları, Ku-

zeydoğu Anadolu ve İç Artvin 

yöresinin oyunlarıdır.

3636
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3. 3. ETK NL KETK NL K: : Çevrenizde halk oyunları etkinliklerinin ne za-

man ve nerelerde gerçekleştirildiğini araştırınız. Varsa bu etkin-

likleri izleyiniz.

2. 2. ETK NL KETK NL K: : Çevrenizde hangi yörelere ait halk oyunları 

oynanmaktadır? 



4. 4. ETK NL KETK NL K: : “Atabarı” türküsünü öğrenelim. Ritmine ve ezgi-

sine uygun hareket ederek türküyü seslendirelim.

ATABARI
           Türkü

 Yöresi: Artvin 

Bahçası var, bağı var.

Ayvası var, narı var.

Ata’mızdan yadigâr,

Bizde Atabarı var.

Uzun uzun kamışlar,

Ucunu boyamışlar.

Benim ela gözlümü,

Askere yollamışlar.

1.

2.

3.

4.

Bura baba evidir,

Tahtaları kavidir.

Çalın vurun oynayın,

Burası düğün yeridir.

Atabarıdır barı,

Bahçada gördüm yâri.

Seslendim ses vermedi,

Ağladım zarı zarı.

3838
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9- MÜZ K, SÖZ VE HAREKET9- MÜZ K, SÖZ VE HAREKET

1. ETK NL K: 1. ETK NL K: Aşağıdaki “Ceviz Adam” tekerlemesinde geçen 
aynı ve ayrı söz kümelerini belirleyelim. Aynı olan söz kümelerini 
maviye, farklı olanları kırmızıya boyayalım.

CEVİZ ADAM
Tekerleme

Ceviz adam şip şap şap     
Saçı rüzgâr vu vu vu  
Tray lay lay lay   
Lay lay lay   
Tray lay lay lay   
Lay lay lay

1.

2.

3.

Kaşı keman gıy gıy gıy 
Burnu uzun lu lu lu  
Tray lay lay lay   
Lay lay lay   
Tray lay lay lay   
Lay lay lay 

4040

Karnı davul güm güm güm
Bize güler hah hah hah 
Tray lay lay lay   
Lay lay lay   
Tray lay lay lay   
Lay lay lay  
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2. 2. ETK NL KETK NL K  Tekerlemede geçen aynı ve farklı söz kümeleri 

için hareketler belirleyelim. Sözlerin karşısındaki noktalı yerlere 

belirlediğimiz hareketleri yazalım.

1.

2.

3 .

Ceviz adam şip şap şap  ................................................................

Saçı rüzgâr vu vu vu  ................................................................

Tray lay lay lay  ................................................................

Lay lay lay 

Tray lay lay lay  ................................................................

Lay lay lay 

Kaşı keman gıy gıy gıy  ................................................................

Burnu uzun lu lu lu  ................................................................

Tray lay lay lay  ................................................................

Lay lay lay 

Tray lay lay lay  ................................................................

Lay lay lay 

Karnı davul güm güm güm  ................................................................

Bize güler hah hah hah  ................................................................

Tray lay lay lay  ................................................................

Lay lay lay 

Tray lay lay lay  ................................................................

Lay lay lay 

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



MUTLULUK ŞARKISI
Söz ve Müzik: Muammer Sun

1. 1. ETK NL KETK NL K
A. A. “Mutluluk Şarkısı”nı öğrenelim. Şarkıyı arkadaşlarımızla 

birlikte seslendirelim.

10- MÜZ K VE DANS10- MÜZ K VE DANS

Bir f idan dikerken       
Hay li lil li la
Bir çiçek açarken
Hay li lil li la

1. Mutluluk taşar gözlerimizden
Neşeleniriz hey şarkı söyleriz
Hay li lil li la hay li lil li la 
Hay li lil li li hey hay li lil li la

(Bağlantı)

y
4242



B. B. Şarkının A ve B bölümlerindeki söz ve ezgiye dikkat ede-

rek dans edelim.

2. 2. ETK NL KETK NL K: : “Mutluluk Şarkısı”nı söylerken neler hissettiniz? 

Şarkının size hissettirdiklerini anlatan bir resim çiziniz. 

Bir işe başlarken

Hay li lil li la

Bir işi bitirirken

Hay li lil li la (Bağlantı)

Bir müzik dinlerken

Hay li lil li la

Bir oyun oynarken

Hay li lil li la (Bağlantı)

3.

4343

2.



11- FARKLI TÜRLER, FARKLI MÜZ KLER11- FARKLI TÜRLER, FARKLI MÜZ KLER

1. 1. ETK NL KETK NL K: : Aşağıda bazı çalgı gruplarına ait resimler ve 

müzik türlerinin isimleri verilmiştir. Çalgı gruplarını, ait oldukları 

müzik türleriyle oklar yardımıyla eşleştirelim.

Türk Halk Müziği

Türk Sanat Müziği

Türk Popüler Müziği

Uluslararası
(Evrensel) Müzik 

4444
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2. 2. ETK NL KETK NL K: : Aşağıda farklı müzik türlerinin adları verilmiştir. 

Başlıkların altına müzik türlerinden bildiğiniz 3 eserin adını ya-

zınız. 

a) Türk Halk Müziği

b) Türk Sanat Müziği

c) Türk Popüler Müziği



3. 3. ETK NL KETK NL K

A. A. Çevrenizden 10 kişiye aşağıdaki ankette yer alan soruları 

sorunuz. Elde ettiğiniz bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.

B. B. Anketten elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaş-

mak için özetleyiniz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kişi Sayısı Dinlediği Müzik 
Türü

En Çok Dinlediği Müzik 
Eserinin Adı

Mesleği Yaşı

4646
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12- BEL RL  GÜN VE HAFTALARIMIZ12- BEL RL  GÜN VE HAFTALARIMIZ

1. 1. ETK NL KETK NL K: : Okulunuzda kutladığınız belirli gün ve haftaları 

yazınız.

2. 2. ETK NL KETK NL K: : Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

A. A. Okulunuzda belirli gün ve haftalarda hangi müzik etkinlik-

leri yapılmaktadır? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.y p

B.  B.  Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılan müzik etkinliklerinde 

görev aldınız mı? Açıklayınız. Eğer görev almadıysanız bunun 

sebebini belirtiniz.



3. 3. ETK NL KETK NL K: : Okulunuzda bir kutlama etkinliği hazırlayacak-

sınız. Aşağıdaki soruları cevaplayarak kutlama planınızı sınıfınız-

la paylaşınız.

A. A. Aşağıda verilen belirli gün ve haftalardan hangisi için 

kutlama etkinliği hazırlamak istersiniz? İşaretleyiniz.  

İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta) 

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 

Kızılay Haftası (29 Ekim- 4 Kasım) 

Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 

Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

Yeşilay Haftası (1 Mart)

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)

Orman Haftası (21-26 Mart) 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Traf ikte İlk Yardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 
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B. B. Seçtiğiniz belirli gün ya da hafta ile ilgili nasıl bir müzik et-

kinliği hazırlamayı planlıyorsunuz? Kısaca açıklayınız.

C. C. Hazırlayacağınız etkinlik için nelere ihtiyacınız olacaktır?

Ç. Ç. Hazırlayacağınız etkinlikte kimlerle çalışmayı planlıyorsu-

nuz? 
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4. 4. ETK NL KETK NL K: : Aşağıda bazı belirli gün ve haftalar ile ilgili şar-

kı ve marşlar verilmiştir. Bunları sınıfımızla birlikte seslendirelim.

A. A. Cumhuriyet Bayramı’nı 29 Ekim’de büyük bir coşku ile kut-

larız. Cumhuriyet Marşı’nı öğrenelim ve arkadaşlarımızla birlikte 

seslendirelim.

CUMHURİYET MARŞI

Söz: Hamdi Tuncer

Müzik: Salih Aydoğan

Ulusum kendini kendi yönetir.

En güzel yönetim cumhuriyettir.

O bana atamdan bir emanettir.

En güzel yönetim cumhuriyettir.

Ne kral bulunur ne de hükümdar.

Egemen ulustur, onundur karar.

O bana atamdan bir emanettir.

En güzel yönetim cumhuriyettir.

O bana atamdan bir emanettir.

En güzel yönetim cumhuriyettir.

O bana atamdan bir emanettir.

En güzel yönetim cumhuriyettir.
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AĞACA ÖVGÜ
Söz ve Müzik: Sefai Acay

B. B. Ormanlarımız ülkemizin en değerli doğal zenginlik kaynak-

larındandır.  Doğal kaynaklarımızı korumak vatandaşlık görevi-

mizdir. 21-26 Mart tarihleri arasında Orman Haftası’nı kutlarız. 

Bizler de ormanlarımızı koruyalım, ormanlarımızın yararları hak-

kında çevremizi bilinçlendirelim. “Ağaca Övgü” şarkısını öğrene-

lim, Orman Haftası’nda arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim. 

Her ağacın çok meyvesi var.
Yaz güneşinde gölgesi var, aman.
Kış geliyorken dallarının
Türküye benzer bir tadı var.

Nay niri nay nay, niri niri nay.
Nay niri nay nay, niri niri niri nay. 
Nay niri nay nay, niri niri nay.
Nay niri nay nay, niri niri nay. 

Dağlara süstür, bozkıra can.
Yemyeşil olsun ülke vatan, aman.
Hiç korumazsak onları biz,
Çöl kalacaktır yurdum inan.

Nay niri nay nay, niri niri nay.
Nay niri nay nay, niri niri niri nay. 
Nay niri nay nay, niri niri nay.
Nay niri nay nay, niri niri nay.

5252



5353



5454

C. C. Sağlıklı olmak her insan için çok önemlidir.  Her yıl 7-13 

Nisan tarihleri arasında Sağlık Haftası’nı kutlarız. “Bay Mikrop” 

şarkısını öğrenelim.  Arkadaşlarımızla birlikte şarkıyı söyleyelim.

BAY MİKROP
Söz ve Müzik: Hilmi Seyrek

Bay Mikrop, Bay Mikrop,

Beni hasta edemezsin.

Yemeğimi böyle yiyorum,

Sütümü de böyle içiyorum, 

Meyveleri, sebzeleri bol bol yiyorum.

Ellerimi böyle yıkarım,  

Saçımı da böyle tararım,

Dişlerimi fırçalarım,

Erken yatarım.

Bay Mikrop, Bay Mikrop,

Beni hasta edemezsin.
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Ç. Ç. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünyadaki ilk çocuk 

bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 

coşku ile kutlayalım. “23 Nisan Kutlu Olsun” şarkısını öğrenelim, 

hep birlikte seslendirelim.

23 NİSAN KUTLU OLSUN

Söz ve Müzik: Halil Bedii Yönetken

23 Nisan kutlu olsun. 

Sevinin küçükler, 

Övünün büyükler,

23 Nisan kutlu olsun. 

Çok büyük bayram, bu bayram, 

Herkese kutlu olsun.

Çok ulu bayram, bu bayram, 

Herkese mutlu olsun.
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D. D. Traf  ikte dikkatli olalım. Traf  ik kurallarına uyalım. Her yıl Ma-

yıs ayının ilk haftasında kutlanan Traf  ikte İlk Yardım Haftası’nda 

söylemek için “Traf  i  kçilik Oyunu” şarkısını öğrenelim. Şarkıda ge-

çen sözleri biz de günlük hayatımızda uygulamaya dikkat edelim.

TRAFİKÇİLİK OYUNU

Söz ve Müzik: Hilmi Seyrek

Kırmızı yandı, bekleyelim, geçmeyelim.

Kırmızı yandı, bekleyelim, geçmeyelim.

Lay la ra lay lay

Lay la ra lay lay

Lay la ra lay lay lom

Sarı yandı, bekleyelim, geçmeyelim.

Sarı yandı, bekleyelim, geçmeyelim.

Lay la ra lay lay

Lay la ra lay lay

Lay la ra lay lay lom

Yeşil yandı, beklemeyelim, çabucak geçelim.

Yeşil yandı, beklemeyelim, çabucak geçelim.

Lay la ra lay lay

Lay la ra lay lay

Lay la ra lay lay lom
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13- ATATÜRK VE MÜZ K13- ATATÜRK VE MÜZ K

1. 1. ETK NL KETK NL K: : Atatürk’le ilgili şarkılar söylerken neler hissedi-

yorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

2. 2. ETK NL KETK NL K: : Yakın çevrenizde veya görsel iletişim araçların-

da (TV, İnternet vb.)  izlediğiniz veya katıldığınız Atatürk’le ilgili 

etkinlikler nelerdir? Bu etkinliklerde neler izlediniz? Aşağıdaki 

noktalı yerlere yazınız.



3. 3. ETK NL KETK NL K: : “Atatürk’ü Severim” adlı şarkıyı öğrenelim. Hep 

birlikte sınıfta seslendirelim.

ATATÜRK’Ü SEVERİM
Söz ve Müzik: Mahir Dinçer

1.

2.

Atatürk’ü severim, Atatürk’ü severim.

Sevgi dolu yüreğim, Atatürk’ü severim.

6161

Atatürk’ü severiz, Atatürk’ü severiz.

Annem, babam, hepimiz Atatürk’ü severiz.



4. 4. ETK NL KETK NL K: : “Atatürk’üm” adlı şarkıyı öğrenelim. Hep birlikte 

sınıfta seslendirelim.

ATATÜRK’ÜM
Söz ve Müzik: Özer Uluçınar

Ne mutlu bana ki ben Türk’üm.

Dünyada öndersin Atatürk’üm.

6262



5. 5. ETK NL KETK NL K: : “Atatürk Çiçekleri” adlı şarkıyı öğrenelim. Hep 

birlikte sınıfta seslendirelim.

ATATÜRK’ÜN ÇİÇEKLERİ
Söz ve Müzik: Salih Aydoğan

Çocukları severdin,

Bize çiçekler derdin.

Cumhuriyeti,

Bize armağan ettin

6363

Her bayramda süsleriz,

Senin güzel resmini.

Hergün ant içerek,

Anıyoruz ismini.
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