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

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

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

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

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

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

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

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

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

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

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

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

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

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

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

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Öğrenme sürecine 
yönelik çalışmaların yer 

aldığı bölümdür.

1. ETKİNLİK:1. ETKİNLİK:  Aşağıdaki vuruş biçimini sayarak ve elimizle uygulayarak 

gösterelim.

2. ETKİNLİK:2. ETKİNLİK:  Aşağıdaki verilmiş olan ölçülerin ölçü belirteçlerini yaza-

lım. 5/8’lik ölçü belirteci olan ölçüyü işaretleyelim.

a)         c)

b)         d)

3. ETKİNLİK: 3. ETKİNLİK: Aşağıdaki ölçüleri öğrendiğimiz nota değerlerini kullana-

rak 5/8’lik ölçü kuruluşuna göre tamamlayalım.

a)

b)

6- FARKLI RİTMİK YAPILAR 6- FARKLLII RİTMMİK YAPPIILAR 

1 2

2

3

4545

Öğrenme süreci 
içindeki ana tema 
başlığını gösterir.

Bu bölümde öğrenme 
sürecine katkı sağlayacak 

etkinliklerin nasıl 
yapılacağı açıklanır.

Sınıfı temsil eden renktir.

KİTABIMIZI TANIYALIMKİTABIMIZI TANIYALIM
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1- İST İKLÂL MARŞ I ’M IZ I DOĞRU 1-- İST İKLÂÂL MARRŞ I ’M IZZI DOĞRUU 
SÖYLEYEL İMSÖÖYLEYELL İİM

Mehmet Âkif Ersoy’un yazmış olduğu şiir; 12 Mart 1921’de Tür-

kiye Büyük Millet Meclisinde okunarak İstiklâl Marşı’mızın sözleri 

olarak kabul edilmiştir. Bestesi ise Osman Zeki Üngör’e aittir. Bağım-

sızlığımızın ve bütünlüğümüzün simgesi olan İstiklâl Marşı’mızı doğru 

öğrenmeli ve söylemeliyiz. Bunun için; 

 İstiklâl Marşı’mızın sözlerini öğrenelim.

 İstiklâl Marşı’mızı söylerken marşın başlangıç vuruşuna dikkat 

edelim.

 İstiklâl Marşı’mızın ezgisini doğru şekilde öğrenelim ve söyleyelim.

 İstiklal Marşı’mızı söylerken doğru yerlerde nefes alalım.

 İstiklâl Marşı’mızın sözlerinde üç vuruş olarak uzatılan heceleri 

doğru sürede söyleyelim.

 Öğretmenimiz İstiklâl Marşı’nı yönetirken onun gösterdiği vuruşla-

ra dikkat ederek söyleyelim.



İstiklâl Marşı’nın nefes yerleri “ ” işareti ile gösterilmiştir. 

1. ETKİNLİK1. ETKİNLİK

 A. A.  İstiklal Marşı’nı CD’den dinleyelim. Dinlerken aşağıda verilen tablo-

yu takip edelim. Hecelerin üç vuruş uzatıldığı yerleri işaretleyelim.
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  B.B.  İstiklal Marşı’nın sözlerini okuyalım ve ezberleyelim. Tabloda belirti-

len nefes yerlerini şiir üzerinde de gösterelim.

İSTİKLÂL MARŞI
Söz: Mehmet Âkif Ersoy
Ezgi: Osman Zeki Üngör

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir,  o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım,  çehreni ey nazlı hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!



ARABA

       Tekerleme

Arabaya binelim

Hep birlikte gezelim

2- SESLERİ GRAFİKLE GÖSTERELİM2-- SESLERRRİ GRAFFİKLE GÖÖÖSTERELLİİM

1. ETKİNLİK1. ETKİNLİK: : “Araba” tekerlemesini öğrenelim. Tekerlemedeki seslerden 
bazıları ince bazıları ise daha kalındır. Tekerlemenin sözlerindeki hecele-
rin seslerini kalınlık ve inceliklerine göre işaretleyerek graf ikle gösterelim.
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A   ra  ba  ya   bi   ne  lim  Hep  bir  lik  te  ge  ze   lim

La
(İnce ses)

Sol
(Kalın ses)
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2. ETKİNLİK2. ETKİNLİK:  :  “Hayvanlar” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkının ilk sözlerin-
deki hecelerin seslerini kalınlık ve inceliklerine göre işaretleyerek graf ikle 
gösterelim.

HAYVANLAR

Söz ve Müzik: Metin Tufan

Suda ördek yüzüyor

Vak vak vak

Ah ne güzel dalıyor

Vak vak vak

Yolda köpek geziyor

Hav hav hav

Geçenleri süzüyor

Hav hav hav

Kırda arı uçuyor

Vız vız vız

Çiçeklere konuyor

Vız vız vız

Evde kedi uyuyor 

Mır mır mır

Hiç kimseyi duymuyor

Mır mır mır
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 Su da    ör dek   yü  zü   yor   Vak  vak  vak
La

(İnce ses)
Sol

(Orta ses)
Fa

(Kalın ses)

La
(İnce ses)

Sol
(Orta ses)

Fa
(Kalın ses)

Ah ne gü zel   da   lı   yor   Vak   vak  vak
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A)A)  Dizek: Birbirine paralel 5 çizgiden oluşur. Dizeğe mü-

zik yazılarının satırları da diyebiliriz.

5.  ç i z g i

4.  ç i z g i

3.  ç i z g i

2 .  ç i z g i

1.  ç i z g i

4.  a r a l ık

3.  a r a l ık

2 .  a r a l ık

1.  a r a l ık

Müzik, düşündüklerimizin ve hissettiklerimizin seslerle anlatılması 

sanatıdır. Müzikte sesler düzenli, uyumlu ve güzel bir bütünlük ya-

ratacak şekildedir. 

 Konuştuğumuz kelimeleri ve harf leri nasıl yazabiliyorsak söyle-

diğimiz şarkıların ezgilerini de yazabiliriz. Bunun için müzik yazılarını 

kullanırız. Müzik yazılarına baktığımızda bazı çizgiler, şekiller ve 

işaretler görürüz.

Acaba bunların görevleri neler olabilir?

 Dizeğin çizgileri ve aralıkları aşağıdan yukarı doğru sayılır.

3- TEMEL MÜZİK YAZI VE 3- TEMEELL MÜZİKK YAZII VE 
ÖGELERİNİ ÖĞRENELİMÖGGELERİNNİİ ÖĞRENNELİM
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1. ETKİNLİK1. ETKİNLİK: : Haydi, birlikte dizek çizelim.

2. ETKİNLİK:2. ETKİNLİK:  Dizeğin çizgilerinin renklerini inceleyelim. Renklere ba-
karak çizgi numaralarını yazalım.

3. ETKİNLİK:3. ETKİNLİK:  Aşağıdaki dizeğin aralıklarındaki renkleri inceleyelim. Ba-

loncukların renklerine bakarak numaralarını yazalım.
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4. ETKİNLİK:4. ETKİNLİK:  Aşağıdaki dizeğin çizgi ve aralıklarını yazalım.

B)B)    Sol Anahtarı: Dizeklerin başına “anahtar” adını verdiğimiz semboller 

koyarız. Anahtarlar notaların dizek üzerindeki isimlerinin belirlenmesini 

sağlar.

Müzikte farklı anahtarlar kullanılmaktadır. Ancak “sol anahtarı” diğer-
lerine göre en sık kullanılan anahtardır. Biz de anahtarları öğrenmeye 
“sol anahtarı”ndan başlayacağız

Dizeğin ikinci çizgisinden başlayan ve bu çizgiye adını veren 
şekil “sol anahtarı”dır. Sol anahtarını çizmeye dizeğin ikinci çizgi-
sinden başlarız.

So
l A

na
hta

rı



5. ETKİNLİK:5. ETKİNLİK:  Sol anahtarını oluşturalım.

6. ETKİNLİK: 6. ETKİNLİK: Noktaların üzerinden geçelim. Sol anahtarını çizelim.

7. ETKİNLİK: 7. ETKİNLİK: Sol anahtarı çizelim.

C)C)  Ölçü-Ölçü Çizgisi-Bitiş Çizgisi

Dizek üzerinde düz çizgilerle bölün-

müş küçük kutucuklar görürüz. Bu ku-

tucukların büyüklükleri birbirine eşittir. 

Dizek üzerinde gördüğümüz bu minik 

kutucuklara ölçü diyoruz. 

1919
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8. ETKİNLİK: 8. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizeğe sol anahtarı yapalım. Dizeği 4 ölçüye 

ayıralım ve bitiş çizgisi ile dizeğimizi sonlandıralım.

C)C)   Vuruş-Dörtlük Nota-Dörtlük Sus-Sekizlik Nota

Ölçü: Bir müzik eserinin en küçük birimidir ve mü-

zikte belirli kurallarla bir araya getirilen notaların 

oluşturduğu gruba denir.

Ölçü Çizgisi: Ölçüleri birbirinden ayıran dikey 

çizgilerdir.

Vuruş: Seslerin sürelerini ölçmek için elimiz 

veya ayağımızla yaptığımız, aşağı ve yukarı 

yöndeki eşit süreli harekete vuruş denir. Bir 

vuruş elin veya ayağın aşağıdan yukarıya bir 

defa inip kalkması arasında geçen süre olarak 

kabul edilir.

Bitiş Çizgisi: Bir müzik parçasının sona erdiğini be-

lirtmek için son ölçüden sonra çizilen kalın çizgiye 

bitiş çizgisi adı verilir.
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9. ETKİNLİK: 9. ETKİNLİK: “Küçük Fidan” adlı şarkıyı öğrenelim ve sınıfta arka-

daşlarımızla birlikte söyleyelim.

KÜÇÜK FİDAN

Söz ve Müzik: Salih Aydoğan

Top oynarken dikkat et,

Kırma dalımı.

Koparma hiç yaprağımı, 

Yakma canımı.

A)A)   “Küçük Fidan” adlı şarkının ölçü belirteci aşağıdakilerden han-

gisidir? İşaretleyelim.

   2/4                 3/4       4/4

B) B)  “Küçük Fidan” adlı şarkıdaki dörtlük notaları mavi ile sekizlik nota-

ları kırmızı ile yuvarlak içine alalım.

Sana kalem olurum,

Defter olurum.

Büyütürsen çiçek açar,

Meyve olurum.
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10. ETKİNLİK: 10. ETKİNLİK: “Kuşların Dili” adlı şarkıyı öğrenelim ve sınıfta arka-

daşlarımızla birlikte söyleyelim.

KUŞLARIN DİLİ
Söz ve Müzik: Faik Canselen

Cik cik cik

Şen kuşlar öter.

Daldan atlar, dala konar.

Yaramaz şen yavrucuklar

Cik cik cik

Şen kuşlar öter.
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11. ETKİNLİK: 11. ETKİNLİK: Sizde elinizle ya da ayağınızla bir vuruş yapınız.

12. ETKİNLİK12. ETKİNLİK

Dörtlük Nota: Bir vuruşluk 

sürede söylenen veya çalınan 

nota değerine dörtlük nota 

denir.

Sekizlik Nota: Yarım vuruşluk 

sürede söylenen veya çalınan 

nota değerine sekizlik nota 

denir. İki tane sekizlik notanın 

toplam süresi bir tane dörtlük 

notaya eşittir.

Dörtlük Sus: Müzikte bir 

vuruş süresince susulması 

gerektiğini gösteren işarettir. 

Dörtlük sus ile dörtlük notanın 

süre değerleri birbirine eşittir.

C)C)  Yandaki işaretin yanına süre 

değerini ve adını yazınız.

B) B) Dörtlük nota kaç vuruştur?

A) A) Sekizlik nota kaç vuruştur?



 4/4’lük ölçü belirteci bir ölçü içerisinde 4 tane dörtlük notanın toplam 

değeri oranında nota bulunduğunu gösterir.

2424

 2/4’lük ölçü belirteci bir ölçü içerisinde 2 tane dörtlük notanın top-

lam değeri oranında nota bulunduğunu gösterir.

13. ETKİNLİK: 13. ETKİNLİK: Ölçü Belirteci;

Vuruş Sayısı=Ölçü Sayısı

Ölçü Birimi=Nota Süresi

Sol anahtarından sonra gör-

düğümüz bu sayılara ölçü be-

lirteci diyoruz. Ölçü belirteci 

bir ölçü içerisindeki toplam vu-

ruş sayısını ve o ölçü içerisinde-

ki nota süresini gösterir.

Ölçü Belirteci: Sizce sol anahtarından sonra görülen sayılar 

ne olabilir?

Vuruş sayısı: Bir ölçü içerisindeki toplam (birim) vuruş sayısını gösterir.

Nota süresi: Bir ölçü içerisindeki notanın süre (birim) değerini gösterir.

24

 3/4’lük ölçü belirteci bir ölçü içerisinde 3 tane dörtlük notanın top-

lam değeri oranında nota bulunduğunu gösterir.



15. ETKİNLİK: 15. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizekleri inceleyelim. Sol anahtarından sonra 

olması gereken ölçü belirteçlerini yazalım.

A )A )

B )B )

C )C )

2525

Dörtlük nota Sekizlik nota Sol anahtarı Dörtlük sus Ölçü çizgisi Ölçü

14. ETKİNLİK: 14. ETKİNLİK:   Aşağıdaki sembolleri adları ile eşleştiriniz.



16. ETKİNLİK: 16. ETKİNLİK: Aşağıdaki ritim kalıpları dörtlük ve sekizlik notalar ile 

dörtlük suslardan oluşmuştur. Ritim kalıplarının altındaki sözleri okuyalım. 

Dörtlük notalarda ayağımız yere inip kalkıncaya kadar heceleri uzatalım. 

Sekizlik notalarda ise ayağımız aşağıya inerken bir heceyi kaldırdığımızda 

diğer heceyi söyleyelim.

2626
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17. ETKİNLİK:17. ETKİNLİK:  “Bir (İ)ki Üç” adlı şarkıyı öğrenelim ve sınıfta arkadaşla-

rımızla birlikte söyleyelim.

BİR (İ)Kİ ÜÇ

Söz ve Müzik: Ziya Aydıntan

1. Sözler

Bir (i)ki üç say.

Oh ne kolay.

Ne hoş, ne oynak

Ritmi var bak.

A) A) “Bir (İ)ki Üç” adlı şarkının ölçü belirteci aşağıdakilerden hangisidir? 

İşaretleyelim.

   2/4            3/4       4/4

2. Sözler

Bu ritme uy.

Her sesi duy.

Ne canlı kolay,

Bir i(ki) üç say.



4- SESLER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ44- SESLEERR VE TEEMEL ÖÖÖZELLİKLLLERİ

Müzikte kullanılan notaların her birinin dizek üzerinde bir 

yeri vardır.

Dizeğin ikinci çizgisine yazılan sesin ismi “sol”dur.

Sol Notası

Başına sol anahtarı konmuş bir dizekte ikinci çizgi  “sol çizgisi”dir.

24
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1. ETKİNLİK: 1. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizeğe “sol” seslerini yapalım.

2. ETKİNLİK: 2. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizeğe “fa” seslerini yapalım.

Başında sol anahtarı bulunan bir dizekte “fa” sesi birinci çizgi ile 

ikinci çizgi arasındadır.

Başında sol anahtarı bulunan bir dizekte “la” sesi ikinci çizgi ile 

üçüncü çizgi arasındadır.

Fa Notası

La Notası

2929



3. ETKİNLİK: 3. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizeğe “la” seslerini yapalım.

4. ETKİNLİK:4. ETKİNLİK:  Dizeğin altında isimleri geçen notaları dizekteki yerlerine 

yazalım. 

5. 5. ETKİNLİKETKİNLİK

A)A)  2. aralıktaki notanın adı nedir?

B)B)  2. çizgideki notanın adı nedir?

C)C)  1. aralıktaki notanın adı nedir?

fa sol fa la sol la fa sol fa

Notaların seslerini ve adlarını öğrenmenin yollarından 

biri de çalarak öğrenmektir.  Bir çalgı çalarak şarkıları-

mızı daha iyi öğrenebilir ve sınıf dışında da doğru şekilde 

tekrarlayıp seslendirebiliriz. Ülkemizde en yaygın biçimde 

kullanılan okul müzik eğitimi çalgısı blok f lüttür. Birlikte blok 

f lütü tanıyalım, başka çalgılarımız varsa onları da müzik 

derslerimizde kullanalım.

3030
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 Blok flütler üç parçadan oluşur.

Bir Orta Çağ çalgısı olan ve kendine has sesi ile 18. 

yüzyılın ortalarına kadar en parlak dönemini yaşayan 

blok f lüt yurdumuzda dilli kaval olarak bilinen çalgının 

standartlaştırılmış şeklidir. Bakalit-plastik veya tahtadan 

yapılmaktadır.

Ba
ş 
Kı

sm
ı

G
öv

de
 K

ısm
ı

Uç
 K

ısm
ı

Tahta flüt

Bakalit-plastik flüt
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Flütümüzün duruşu ne dik ne de yere pa-

ralel olmalıdır. Blok f lütümüzü sol el yukarı-

da sağ el aşağıda olmak üzere tutalım. Sağ 

elimizin başparmağıyla blok f lüte alttan 

destek yapalım. Blok f lütün dilini dişleri-

mize değmeyecek şekilde dudaklarımızın 

arasına alalım.  Blok f lütten güzel ve te-

miz ses çıkarabilmek için parmaklarımızın 

ilk boğumlarının etli kısımları ile delikleri 

iyice kapatalım ve çok haf i f bir şekilde 

“tü” veya “dü” şeklinde blok f lüte üf le-

yelim. Her üf lemede dilimizi üst damağı-

mıza gelecek şekilde hareket ettirelim. Bu 

hareketi oldukça yumuşak şekilde ve her 

notanın başlangıcında yapalım. Notaları çalarken parmakları-

mızı f lütten çok uzaklaştırmadan deliklerin üzerinde çalmaya 

hazır olarak bekletelim.

Sağ El

1
2 3

4

Sol El

1
23

4
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Blok flütte fa-sol-la seslerinin yerlerini öğrenelim.

SOL SESİ: “Sol” sesi blok flütle aşağıdaki gibi çalınır.

6. ETKİNLİK: 6. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizekler üzerindeki  “sol” seslerini blok f lütü-

müzle çalalım. “Sol” seslerini blok f lütümüzle çalarken notaların vuruşla-

rını ayağımızla yapalım.

A )A )

B )B )

C )C )

D )D )
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LA SESİ: “La” sesi blok flütle aşağıdaki gibi çalınır.

7. ETKİNLİK: 7. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizekler üzerindeki  “la” seslerini blok f lütü-

müzle çalalım. “La” seslerini blok f lütümüzle çalarken notaların vuruşla-

rını ayağımızla yapalım.

A )A )

B )B )

C )C )

D )D )
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FA SESİ: “Fa” sesi blok flütle aşağıdaki gibi çalınır.

8. ETKİNLİK: 8. ETKİNLİK: Aşağıdaki dizekler üzerindeki  “fa” seslerini blok f lütü-

müzle çalalım. “Fa” seslerini blok f lütümüzle çalarken notaların vuruşlarını 

ayağımızla yapalım.

A )A )

B )B )

C )C )

D)D)



9. ETKİNLİK:9. ETKİNLİK:  Aşağıdaki tekerlemeleri ve şarkıları blok f lütümüzle çala-

lım. 

AH NE SÜSLÜ KELEBEK

Tekerleme

Ah ne süslü kelebek.

Üstü mavi, al benek.

Aman tutsam şunu ben,

Hemen uçup gitmeden.

3636



YAĞ YAĞ YAĞMUR

Tekerleme

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur, 

Tarlada çamur,

Ver Allah’ım ver,

Sicim gibi yağmur.
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BULUT OLSAM

Söz ve Müzik: Salih Aydoğan

Havada bir top bulut olsam

Ne güzel parasız dolaşırdım.

Sinop’a doğru gezinirdim,

Oradan Hatay’a süzülürdüm.

Ne şirin bir yurt bu güzel yurt,

Denizi güneşi havasıyla.



NE İSTER

Söz ve Müzik: Ömer Faruk Yurtoğlu

Gıt gıt gıdak yem ister.

Miyav miyav ne ister?

Hav hav hav hav et ister.

Vak vak kardeş ne ister?

Cik cik cik cik yem ister

Vız vız vız vız ne ister?

Küçük kuzu ot ister.

Karakaçan ne ister?

3939
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10. ETKİNLİK:10. ETKİNLİK:  “Uç Uç Böceğim” adlı tekerlemenin boş bırakılan ölçüle-

rindeki nota değerlerini belirleyip yazalım.

UÇ UÇ BÖCEĞİM

Tekerleme

Uç uç böceğim.

Yarın düğün olacak.

Annem sana terlik, pabuç alacak alacak.

4040
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5- RİTİM VE EZGİ OLUŞTURALIM5- RİTİMM VE EZGGİ OLUŞŞŞTURALIIMM

1. ETKİNLİK:1. ETKİNLİK:  Aşağıda verilen ezginin solfejini yapalım. Solfeji okurken 

ezgi için oluşturulan ritim kalıplarını elimizle alkış yaparak çalalım. Sus 

işaretlerinde parmağımızı şaklatalım. Sınıfta bu çalışmayı arkadaşlarımız-

la birlikte de yapalım.

A )A )

B )B )

C )C )
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3. ETKİNLİK: 3. ETKİNLİK: “Üç Nota” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkıya uygun ritim ka-

lıbı oluşturalım. Şarkıyı bu ritim kalıbını çalarak söyleyelim.

ÜÇ NOTA

Söz ve Müzik: Selçuk Yıldırım
            Besim Akkuş

2. ETKİNLİK: 2. ETKİNLİK: Aşağıdaki ezginin solfejini okuyalım. Ezgi için ritim kalıbı 

oluşturarak çalışma kitabımıza yazalım. Ezginin solfejini okurken oluştur-

duğumuz ritim kalıbını çalalım. 

El ele vermiş, sıraya girmiş.

Yan yana gelmiş üç nota.

1. 2. El ele vermiş, sıraya girmiş.

Arkadaş olmuş la, sol, fa.



4. ETKİNLİK:4. ETKİNLİK:  “Bahar” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkıya uygun ritim kalıbı 

oluşturalım. 

BAHAR
Söz: Barış Arda Şendağ
Müzik: Mehmet Akpınar

4343

Kışın ne güzel yağar,

Yumuşacık güzel kar.

Heryeri pamuk kaplar,

Ah ne güzel durma kar.

Güneş çıkınca kalkar,

Yumuşacık güzel kar.

Ağaçlar çiçek açar,

Sonunda geldi bahar.
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5. ETKİNLİK:5. ETKİNLİK:  Aşağıdaki ezgilerin boş bırakılan ölçülerini “fa, sol, la” 

notalarını kullanarak tamamlayalım. Oluşturduğumuz ezgileri sınıfta ar-

kadaşlarımızla paylaşalım.

A )A )

B )B )

C)C)

Ç)Ç)

D)D)



1. ETKİNLİK:1. ETKİNLİK:  Aşağıdaki vuruş biçimini sayarak ve elimizle uygulayarak 

gösterelim.

2. ETKİNLİK:2. ETKİNLİK:  Aşağıdaki verilmiş olan ölçülerin ölçü belirteçlerini yaza-

lım. 5/8’lik ölçü belirteci olan ölçüyü işaretleyelim.

a)         c)

b)         d)

3. ETKİNLİK: 3. ETKİNLİK: Aşağıdaki ölçüleri öğrendiğimiz nota değerlerini kullana-

rak 5/8’lik ölçü kuruluşuna göre tamamlayalım.

a)

b)

6- FARKLI RİTMİK YAPILAR 6- FARKLLII RİTMMİK YAPPIILAR 

1 2

2

3

4545



4. ETKİNLİK: 4. ETKİNLİK: Aşağıdaki 5/8’lik ölçü belirteçli (ritimli) türküyü vuruşları-

na dikkat ederek seslendirelim.

EVLERİNİN ÖNLERİ SARI KARINCA

             Türkü
Yöresi: Balıkesir

Evlerinin önleri sarı karınca.

Aman sarı karınca.

Oynan kızlar oynan bayram gelince.

Aman bayram gelince.

4646



5. ETKİNLİK:5. ETKİNLİK:  Aşağıdaki 5/8’lik ölçü belirteçli (ritimli) şarkıyı vuruşlarına 

dikkat ederek seslendirelim.

YURDUMDA

Söz ve Müzik: Mahir Dinçer

Tohumlar f idana,

Fidanlar ağaca,

Ağaçlar ormana,

Dönmeli yurdumda.

1 . 2. Yuvadır kuşlara,

Örtüdür toprağa,

Can verir doğaya,

Ormanlar yurdumda.
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7- DANS EDELİM7-- DANS EEDELİMM

1. ETKİNLİK:1. ETKİNLİK:  “Cici Köpeğim” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkıyı aşağıda be-
lirtilen hareketlerle birlikte söyleyerek sergileyelim.

CİCİ KÖPEĞİM

               Fransız Ezgisi
Söz: Ahmet Muhtar Ataman

Hav hav hav!  El çırpılır.
Benim cici köpeğim. Ellerle yanaklar okşanıyor gibi yapılır.
Hav hav hav!  El çırpılır.
Köyümü bekle.  Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.
Sana kemik vereyim Kemik veriliyormuş gibi yapılır.
Gel biraz da seveyim Bir elle köpek okşanıyormuş gibi yapılır.
Benim cici köpeğim.  Ellerle yanaklar okşanıyor gibi yapılır.
Köyümü bekle. Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.

1.

Hav hav hav! El çırpılır.
Benim cici köpeğim. Ellerle yanaklar okşanıyor gibi yapılır.
Hav hav hav! El çırpılır.
Evimi bekle. Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.
Taştan sopadan korkma. Eller bele konarak cesurca dik durulur.
Yabancıyı hiç sokma. Parmakla hayır diyormuş gibi yapılır.
Saldır, havla, bırakma. El çırpılır.
Evimi bekle. Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.

2.



Hav hav hav! El çırpılır.
Benim cici köpeğim.  Ellerle yanaklar okşanıyor gibi yapılır.
Hav hav hav!  El çırpılır.
Kapımı bekle  Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.
Güneş gidip batınca. Güneş gösteriliyormuş gibi el havaya götü-
 rülür ve batıyormuş gibi aşağıya indirilir.
Gece gelip çatınca, El çırpılır.
Ben uykuya yatınca. İki el birleştirilerek yanağın altına yastık koyu- 
 yormuş gibi yapılır.
Kapımı bekle. Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.

3.
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8- MÜZİKLERDE HIZ DEĞİŞİKLİKLERİ8- MÜZİKKLLERDE HHIZ DEĞĞİİŞİKLİKLEEERİ

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız hız sözcüğünü müzikte 

de kullanmaktayız. Müzikleri yavaş, orta ve çabuk gibi hızlarda 

seslendiririz.

Çabuk Hız /Allegro (Okunuşu: Allegro): Müziklerin hızlarının ça-

buk çalınıp söylenmesi gerektiğini ifade eder.

Orta Hız /Moderato (Okunuşu: Moderato): Müziklerin orta hız-

da çalınıp söylenmesi gerektiğini ifade eder.

Yavaş Hız / Adagio (Okunuşu: adajyo): Müziklerin yavaş hızda 

çalınıp söylenmesi gerektiğini ifade eder.

1. ETKİNLİK1. ETKİNLİK

 Aşağıdakilerden hangisi çabuk hızı ifade eden müzik terimidir?

a) Sol anahtarı       b) Allegro   c) Ölçü Çizgisi       d) Moderato

 Aşağıdakilerden hangisi yavaş hızı ifade eden müzik terimidir?

a) Dizek               b) Ölçü          c) Adagio            d) Moderato

 Aşağıdakilerden hangisi orta çabukluktaki hızı ifade eden müzik terimidir?

a) Moderato  b) Ölçü belirteci   c) Bitiş çizgisi         d) Allegro
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2. ETKİNLİK:2. ETKİNLİK:  Aşağıdaki şarkıyı öğrenelim ve çabuk hızda söyleyelim.

HAYDİ BİLİNİZ

Söz ve Müzik: Saip Egüz

İki uzun kulağım bir fısıltıyı duyar.

Keskin güçlü dişlerim,

Küçük bir kuyruğum var.

Haydi haydi biliniz.

Çok kolay bir adım var.

Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar.

1 . 2. Ben havucu çok yerim.

Lahanayı severim.

Yokuşu hızlı çıkar, inişi güç inerim



3. ETKİNLİK:3. ETKİNLİK:  Aşağıdaki şarkıyı öğrenelim ve orta hızda söyleyelim.

MEVSİMLER

Söz ve Müzik: Sefai Acay

Bir yılda tam dört mevsim. 

Hepsi de ayrı isim.

Gel birlikte sayalım.

Takalım birer isim.

İlkbahar yaz sonbahar

Kış gelince kar yağar.

Haydi haydi evine,

Her tarafta soğuk var.
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4. ETKİNLİK:4. ETKİNLİK:  Aşağıdaki türküyü öğrenelim ve yavaş hızda söyleyelim.

GELİN AYŞE
Türkü

Koyun gelir yata yata 
Çamurlara bata bata
 
Gelin Ayşe’m suya gitmiş 
Yosunları tuta tuta

Aman Ayşe’m yaman Ayşe’m
Dağlar başı duman Ayşe’m 

55
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5. ETKİNLİK:5. ETKİNLİK:  “Oyun” adlı şarkıyı birlikte seslendirelim. Şarkıdaki hız de-

ğişikliklerinin olduğu bölümleri sözler üzerinde işaretleyelim.

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

Müziklerin hangi hız ile seslendirilecekleri dizek başında belirtilir 

ancak anlamlarına göre bazen müzikleri giderek yavaşlayarak 

ya da çabuklaşarak seslendirmek gerekebilir. Bu bölümler müzik 

üzerinde kelimelerle gösterilir. Müzik dilinde giderek çabuklaşma-

yı ifade eden ritim terimine “Accelerando” (okunuşu: accelerando) 

giderek yavaşlamaya, “Ritardando” (okunuşu: ritardando) denir.

Gel eşinle.
Gel çabuk çabuk.
Koş gel.

Gel sevinçle.
Gel güle güle,
Koş gel.

OYUN
          Söz: Hasan Toraganlı

Müzik: Johannes Brahms
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1. ETKİNLİK:1. ETKİNLİK:  “Kuşların Dili”  isimli şarkıyı gürlük özelliklerine dikkat ede-

rek seslendirelim. 

Müziklerimizi haf if, orta ve kuvvetli gürlükte seslendiririz. 

Örneğin; ninnileri haf if, marşları kuvvetli gürlükte söyleriz. 

Ancak bazı müzikleri seslendirirken sözlerin ve müziğin an-

lamına göre sesimizi giderek kuvvetlendirir veya haf if leti-

riz. Müzikte sesin giderek kuvvetleneceğini belirten gürlük 

terimine “Crescendo” (okunuşu: kreşendo), giderek haf if le-

yeceğini belirten gürlük terimine “Decrescendo” (okunuşu: 

dekreşendo) denir. 

9- MÜZİKTE GÜRLÜK DEĞİŞİKLİKLERİ9-- MÜZİKTTEE GÜRLÜK DEĞİŞİİKKLİKLERİ
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2. ETKİNLİK: 2. ETKİNLİK: “Kuşların Dili”  adlı şarkının sözlerinde harf ler bazı yerler-

de gittikçe büyüyerek bazı yerlerde ise gittikçe küçülerek yazılmıştır. Bu 

değişiklikler şarkının hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Açıklayalım ve 

bunlara dikkat ederek şarkıyı söyleyelim.

KUŞLARIN DİLİ
Söz ve Müzik: Faik Canselen

Cik cik cik
Şen kuşlar öter.

Daldan atlar, dala konar.

Yaramaz şen yavrucuklar
Cik cik cik
Şen kuşlar öter.
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10- BELİRLİ GÜN VE HAFTALARIMIZ 10- BELİRRLLİ GÜN VE HAFTAAALARIMIZZZ 

1. ETKİNLİK:  Okulunuzda hangi belirli gün ve haftaları kutluyorsunuz? 

Aşağıdaki boşluğa yazınız.

1 ETK L K1 ETK L K

Birlikte şarkı söylerken uymamız gereken bazı kurallar vardır. 

Söyleyeceğimiz şarkıları bu kurallara uyarak seslendirmeye özen 

gösterirsek şarkıların dinleyiciler tarafından daha güzel duyulma-

sını sağlarız ve aynı zamanda ses sağlığımızı da korumuş oluruz. 

Bunun için;

 Şarkının sözlerini doğru ve anlaşılır olarak söylemeliyiz.

 Şarkıyı seslendirirken çok yüksek sesle söylememeliyiz.

 Şarkıyı, türüne, hızına ve gürlük özelliğine uygun şekilde seslen-

dirmeliyiz. (Ninni ise daha haf if ve yumuşak, marş ise daha dinamik 

ve çoşkulu seslendirmek). 

 Şarkıyı söylerken birbirimizi dinlemeliyiz.

 Şarkıya aynı anda başlayıp aynı anda bitirmeliyiz.



2. ETKİNLİK:2. ETKİNLİK:  Belirli gün ve haftalarla ilgili öğrendiğiniz şarkı, türkü 

veya marşlardan birisinin sözlerini aşağıya yazınız.

3. ETKİNLİK:3. ETKİNLİK:  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bizim için anlam ve öne-

mini açıklayalım.

5858
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4. ETKİNLİK:4. ETKİNLİK:  “Cumhuriyet Marşı”nı anlamına uygun olarak birlikte ses-

lendirelim.

CUMHURİYET MARŞI
Söz ve Müzik: Zati Arca

Cumhuriyet, cumhuriyet,

En güzel şey hürriyet.

Nice zahmet, nice emek

Verdi sana bu millet.

Gazi’min sen en büyük bir

Yadigârısın bana

Nice zahmet, nice emek

Verdi sana bu millet.
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5. ETKİNLİK:5. ETKİNLİK:  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bizim 

için anlam ve önemini açıklayalım.

6. ETKİNLİK:6. ETKİNLİK:  “23 Nisan Şarkısı” adlı şarkıyı anlamına uygun olarak birlikte 

seslendirelim.
23 NİSAN ŞARKISI

Söz ve Müzik: İstemihan Taviloğlu

El ele verelim tral lal lal lal la

Güneşe erelim tral lal lal lal la

Şarkılar söyleyelim,

Haydi çocuklar.

Yıldızlar uyansın gülüşümüzden,

Çiçekler boyansınlar sevincimizden,

Rengârenk bayram olsun,

23 Nisan.

El ele verince tral lal lal lal la

Güneşe erince tral lal lal lal la

Şarkılar söyleyince

İşte çocuklar.

Yıldızlar uyandı gülüşümüzden,

Çiçekler boyandılar sevincimizden,

Rengârenk bayram oldu,

23 Nisan.



6161



6262

1. ETKİNLİK:1. ETKİNLİK:  Aşağıda farklı müzik türlerinin adları verilmiştir. Her birinin 

altına o müzik türünden bildiğiniz birkaç eserin adını yazınız.

a) Türk Halk Müziği

b) Klasik Türk Müziği

c) Türk Popüler Müziği

11- FARKLI MÜZİK TÜRLERİ11- FARKLLII MÜZİK TÜRLERRRİ

2. ETKİNLİK:2. ETKİNLİK:

A) A) Çevrenizdeki 10 kişiye en çok dinledikleri müzik türünü ve eserini sorunuz. 

Elde ettiğiniz bilgileri yazarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz

Kişi Numarası Dinlediği Müzik 
Türü

En Çok Dinlediği Müzik 
Eserinin Adı

Mesleği Yaşı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B)B) Anketten elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.



3. ETKİNLİK:3. ETKİNLİK:  “Bayrağım” marşını anlamına uygun olarak birlikte seslendirelim.

BAYRAĞIM
Söz ve Müzik: Saip Egüz

Al bayrağım, al bayrağım,

Göklerde yüksel bayrağım,

Sen canımsın, sen kanımsın,

Vatanımsın al bayrağım,

Al bayrağım, al bayrağım,

Ey ay yıldızlı bayrağım!

Sen benimsin, her şeyimsin.

Bin selam sana bayrağım.

6363



4. ETKİNLİK:4. ETKİNLİK:  “Ha Bu Deniz (Karadeniz)” adlı şarkıyı birlikte seslendirelim.

HA BU DENİZ (KARADENİZ)

Söz ve Müzik: Hüseyin Demirçe
Bindum tekneye, açildum bu denize.
Ha bu deniz masmavi, içi balık oynayi

Geçtim dümene, çevirdim sağa sola.
Ha bu deniz masmavi, içi balık oynayi

Tuttum baliği, döneyirum limana.
Ha bu deniz masmavi, içi balık oynayi

Bu yılda bereketli, ha bizim karadeniz.
Ha bu deniz masmavi, içi balık oynayi

6464



5. ETKİNLİK:5. ETKİNLİK:  Müzik dersinde bugüne kadar hangi şarkıları öğrendiniz? İsim-

lerini yazınız.

6. ETKİNLİK: 6. ETKİNLİK: Sınıfça oluşturacağınız ortak bir müzik arşivinde nelerin bulun-

masını istersiniz? Yazınız.
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12.ATATÜRK VE MÜZİK12.ATATÜRRKK VE MÜÜZİK

1. ETKİNLİK: 1. ETKİNLİK: Öğretmeninizin okuduğu, Atatürk’ün Türk müziğine ilişkin gö-

rüşlerinin yer aldığı anılarla ilgili duygu ve düşüncelerimizi yazalım.

2. ETKİNLİK: 2. ETKİNLİK: Atatürk’le ilgili şarkı, türkü ve marşların isimlerini yazalım.



3. ETKİNLİK: 3. ETKİNLİK: Dinlediğimiz şarkı, türkü ve marşlarla ilgili duygu ve düşünce-

lerimizi yazalım.

6767 Gazi Orman Çiftliği - 5 Mayıs 1929
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4. ETKİNLİK:4. ETKİNLİK:  “Gençlik Marşı” nı birlikte seslendirelim.



6969

5. ETKİNLİK:5. ETKİNLİK:  “Atatürk Çocukları” adlı şarkıyı birlikte seslendirelim.



70

ATATÜRK
         Söz: Hasan Ali Yücel

 Müzik: Hasan Toraganlı

Türk’ü ölümden O’dur kurtaran.
O’dur yeniden Türklüğü kuran.

Yaptığı ordu, düşmanı kovdu.
Ulusu, yurdu O’dur yaratan.

Bu memleketi, Cumhuriyeti,
Canıyla etti bize armağan.

6. ETKİNLİK:6. ETKİNLİK:  “Atatürk” adlı şarkıyı birlikte seslendirelim.

7070Atatürk Yalova Millet Çiftliğinde
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