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Temel Eğitim Müzik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı 

GEREKÇE 

Birey dünyaya gelirken beraberinde getirdiği müzik yeteneğinin yanında, aldığı müzik 

eğitimiyle yeni beceriler kazanır. Çocuğun edinmesi hedeflenen müziksel davranışlar sistemli bir 

şekilde müzik öğretim programıyla kazandırılmalıdır. 

Teknoloji ve bilimdeki gelişmeler bir bilim ve sanat dalı olan müzik alanına da 

yansımaktadır. Tüm bu gelişmeler müzik alanında da değişim ve yeniliklerin oluşumunu 

desteklemektedir. Geleceğin insan profilinde yer alması gereken en önemli özelliklerden biri de  

sanatsal ve kültürel yönlerin gelişmiş olmasıdır. Genel müzik eğitimi almış bir birey  özgüveni 

yüksek, sosyal, hoşgörülü, işbirlikli çalışabilen, yaratıcı, paylaşımcı, iletişim yönü kuvvetli, 

psikomotor becerileri gelişmiş olarak yetişir. Bu bireyler ileriki yaşantılarında sanata eleştirel 

bakabilen, estetik anlayışa sahip, yorum-analiz gücü ve müziksel zevki gelişmiş olarak iş ve kişisel 

yaşantılarını zenginleştirirler. Müzik alanının yabancı dil, matematik, beden eğitimi, resim, anadil 

eğitiminde bir araç olarak kullanılması günümüzde yaygın olan bir yaklaşımdır. Ayrıca müzik 

eğitiminin diğer derslerdeki (matematik, türkçe, tarih) başarıyı olumlu etkilediği birçok 

araştırmacı tarafından dile getirilmiştir. Bu nedenle müziksel yönü gelişmiş olan bireylerin sahip 

oldukları özellikler onların birçok farklı alanda da başarılı olmalarını desteklemektedir. Bu 

doğrultuda, 21. Yüzyıl öğrenci profilinin edinmesi gereken özellikler ve öğretmen ihtiyaçları 

dikkate alınarak, ülkemiz ve dünyadaki gelişmelere paralel müzik öğretim programının 

yenilenmesine gerek duyulmaktadır. 

AMAÇ 

Bu programın amacı; müziğe ilgi duyan, temel müzik bilgisini kullanan, müzik 

etkinliklerinden zevk alan, müziğin farklı alanlarında teknolojiden yararlanan,  müzikal olarak 

gelişmiş,  müziksel yaratıcılığı kullanarak kendini ifade eden, yerel ve evrensel müzik kültürlerini 

tanıyan ve estetik anlayışa sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

PROGRAM ÇIKTILARI 

1. Müziğin yaşamımızdaki yerini ve önemini değerlendirir. 

2. Müzik etkinliklerine isteyerek katılır. 

3. Müziksel becerilerini fark eder ve geliştirmeye istekli olur. 

4. Müzik kavram ve sembollerini tanır ve kullanır. 
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5. Şarkı söyler. 

6. Teknolojiyi müzikle ilgili çalışmalarında kullanır. 

7. Müzikle ilgili araştırma yapmaktan zevk alır. 

8. Yerel ve evrensel müzik kültürleriyle ilgili anlayış oluşturur. 

9. Çoksesli müziğe duyarlılık kazanır. 

10. Yerel ve evrensel müzik dağarcığına sahip olur. 

11. Besteleme ve doğaçlamalar yolu ile yaratıcılığını ortaya koyar. 

12. Müzik yoluyla sanatsal bakış açısı geliştirir ve kendi müzik tarzını  oluşturur. 

13. Ritmik ve melodik vurmalı çalgıları çalar. 

PROGRAM İÇERİĞİ 

Dinleme 

 Sesleri keşfetme 

 Dinleme ve seslere karşılık verme 

Müziksel Uygulamalar 

 Şarkı söyleme 

 Çalgı çalma 

 Müzik bilgisi 

Yaratma 

 Dönüştürme 

 Doğaçlama 

 Besteleme 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 1. Sınıf  Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

D
İN

LE
M

E 
 

1. Çevresinde duyduğu sesleri 
fark eder. 

Doğal (doğa, hayvan ve insan) ve duygu ifade eden(gülme, 
ağlama) sesler hakkında konuşulur. İnsan sesleri ve doğa 
sesleri dinletilir. 

  
 

 

2. Çevresinde duyduğu seslerin 
özelliklerini ayırt eder. 

İnce-kalın, kısa-uzun, kuvvetli-hafif, hızlı-yavaş seslere 
dikkat çekilir. 

Yükseklik ve 
süre  
 

Problem 
çözme 

 

3. İnsan seslerinin özelliklerini 
ayırt eder. 

Bebek, çocuk, erkek, kadın sesleri üzerinde durulur. 
Seslere örnekler dinletilir. 

Tını ve 
Yükseklik 

Problem 
çözme 

 

4. Dinlediği müziklerde farklı 
çalgıların oluşturdukları 
sesleri ayırt eder. 

En fazla iki çalgının bir arada kullanıldığı örnekler verilir. 
Çalgıların tınılarına dikkat çekilir.  

Tını Problem 
çözme 

 

5. Ses oyunları yapar. Sesini, bedenini ve çalgıları kullanarak ses oyunları 
oynatılır. Tanışma oyunları melodik ve ritmik olarak  
çalıştırılır.Ses, harf ve hece ile çalışmalar yapılır. 

   

6. Farklı müzik türlerinden kısa 
örnekler dinler. 

Çocuk şarkıları ve küçük ölçekli klasik müzik örnekleri 
(Peter ve Kurt, Hayvanlar Karnavalı) dinletilerek etkin 
dinleme alışkanlığı kazandırılır. 

   

7. Dinlediği müzik eserleri ile 
ilgili duygu ve düşüncelerini 
ifade eder. 

Dinlediği müzikle ilgili neler hissettiği hakkında 
konuşulur.Ör. Bu müzik beni heyecanlandırdı, korkuttu, bu 
müzik bana denizi hatırlattı gibi. 

İfade Kişisel ve 
Sosyal yetkinlik 

 

8. Dinlediği müzik eserlerinin 
özelliklerini fark eder. 

Dinlediği eserlerde hızlı- yavaş, kısa-uzun, ince-kalın, 
kuvvetli hafif özellikleri ayırt ettirilir. 

   

9. Dinlediği müziklere ve 
duyduğu seslere karşılık 
verir. 

Dans, resim ve beden perküsyonu çalışmaları yaptırılır.  Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 1. Sınıf Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara Disiplinler 
M

Ü
Zİ

K
SE

L 
U

Y
G

U
LA

M
A

LA
R

 

1. Ses ve nefes 
çalışmaları yapar. 

Nefes oyunları oynatılır.    

2. Şarkı söyler.  Şarkılar jest ve mimikler kullanılarak, nefes ve ses 
bağlantısına dikkat çekilerek söyletilir. 

Tempo, 
Vuruş 

  

3. Basit melodi ve ritim 
cümlelerini tekrar 
eder. 

Basit melodi ve ritim cümleleri eko yöntemiyle tekrar 
ettirilir. Mi-sol sesleriyle oluşturulan melodiler çalıştırılır. 

Yükseklik   

4. Tartım çalışması 
yapar. 

Tekerlemeler ve basit konuşma cümleleri üzerinde kuvvetli 
zamana dikkat çekilerek tempo ve tartım vurma çalışması 
yaptırılır, beden perküsyonu ile uygulatılır. 

Tempo, 
Vuruş 
Tartım 

Problem 
çözme 

 

5. Çalgısıyla eşlik yapar Vurmalı çalgılar kullanarak şarkının temposu ve ritmine 
uygun eşlik yaptırılır. 

Tempo, 
Vuruş 

Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

6. Grafik notasyon 
kullanır. 

Sesin sembole ve süreye dönüşü kavratılır. Sembol ve 
renklerle grafik notasyon çalışmalarında  ince- kalın, 
kuvvetli-hafif, hızlı-yavaş  sesler kavratılır. 

  
 

7. Çalgısını keşfeder. Yarattığı çalgısı ve/veya kendi çalgısıyla seslerin birbiriyle 
arasındaki fark(ince-kalın, uzun-kısa, kuvvetli- hafif, hızlı-
yavaş) kavratılır. 

Yükseklik, 
Tını 

Problem 
çözme 

 

8. Notasyon bilgisini 
kullanır. 

İki çizgi üzerinde sol-mi notaları öğretilir.    

9. Nota değerlerini 
kullanır. 

 Çubuk notasyon kullanılarak bir vuruşluk ve yarım vuruşluk 
nota ve bir vuruşluk sus içeren çalışmalar yaptırılır. 

   

10. Beden perküsyonu 
yapar. 

Beden perküsyonu temel vuruşlarından ilk ikisini uygular.    

11. Belirli gün ve 
haftalarla ilgili müzik  
etkinlikleri yapar. 

   Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 1. Sınıf  Yaratma  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

Y
A

R
A

T
M

A
 

1. Beste yapar.  Çocuğun yarattığı basit konuşma cümleleri ve tartım 
kalıpları söyletilir, çalgılarla ve beden perküsyonu ile 
uygulatılır. 

 Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme 

 

2. Kendi çalgısını yaratır. Artık malzeme ve farklı materyalleri bir araya 
getirerek basit vurmalı çalgılardan birkaç farklı 
örnek yaptırılır. 

Tını Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme 

 

3. Doğaçlamalar yapar. 
Yarattığı çalgı, kendi çalgısı, sesi ve bedeniyle   
doğaçlamalar yapmaya yönlendirilir. 

 Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme 

 

 
4. Teknolojiyi müzik 

çalışmalarında kullanır. 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, bilgisayar, 
cep telefonu, akıllı tahta vb.) öğrencilerin çalışmaları 
kayıt edilir. 

 İletişim ve bilgi 
teknolojileri yeterliği 

 

5. Yaratıcı dans ve 
dramatizasyon yapar. 

Şarkı söylerken,  müzik dinlerken yaratıcı dans ve 
dramatizasyon  yapmaya yönlendirilir.  

   

6. Görsel veya işitsel 
tasarım yapar. 

 İfade, Tını Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme, işbirliği, 
girişimcilik 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 2. Sınıf  Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

D
İN

LE
M

E 

1. Çevresinde duyduğu sesleri 
fark eder. 

Yapay(taşıt, makine vb) sesler hakkında konuşulur. 
Ses efektleri dinletilir. 

   

2. Çevresinde duyduğu seslerin 
özelliklerini ayırt eder. 

İnce-kalın, kısa-uzun, kuvvetli-hafif, hızlı-yavaş seslere 
dikkat çekilir. 

Yükseklik ve 
süre  
 

Problem 
çözme 

 

3. İnsan seslerinin özelliklerini 
ayırt eder. 

Çocuk, erkek, kadın ses tını özelliklerine dikkat çekilir. Tını ve 
Yükseklik 

Problem 
çözme 

 

4. Dinlediği müziklerde farklı 
çalgıların oluşturdukları 
sesleri ayırt eder. 

İkiden fazla çalgının bir arada kullanıldığı örnekler verilir. 
Çalgıların tınılarına dikkat çekilir.  

Tını Problem 
çözme 

 

5. Ses oyunları yapar. Sesini, bedenini ve çalgıları kullanarak ses oyunları 
oynatılır.Tanışma oyunları melodik ve ritmik olarak 
çalıştırılır. Ses, harf ve hece ile çalışmalar yapılır. 

   

6. Farklı müzik türlerinden kısa 
örnekler dinler. 

Kıbrıs, Türkiye halk türkülerini tanır.    

7. Dinlediği müzik eserleri ile 
ilgili duygu ve düşüncelerini 
ifade eder. 

Dinlediği müzikle ilgili neler hissettiği hakkında 
konuşulur.Ör. Bu müzik eserinin en neşeli veya en hüzünlü 
bölümü neresiydi? gibi sorular sorulur. 

İfade Kişisel ve 
sosyal yetkinlik 

 

8. Dinlediği müzik eserlerinin 
özelliklerini fark eder. 

Dinlediği eserlerde hızlı- yavaş, kısa-uzun, ince-kalın, 
kuvvetli hafif özellikleri ayırt ettirilir. 

   

9. Dinlediği müziklere ve 
duyduğu seslere karşılık 
verir. 

Dans, resim ve beden perküsyonu çalışmaları yaptırılır.  Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 2. Sınıf  Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
disiplinler 

M
Ü

Zİ
K

SE
L 

U
Y

G
U

LA
M

A
LA

R
 

1. Ses ve nefes 
çalışmaları yapar. 

Nefes oyunları oynatılır. 
   

2. Şarkı söyler. Tekerlemeler, sayışma, türküler ve şarkılar jest ve mimikler 
kullanılarak, nefes ve ses bağlantısına dikkat çekilerek 
söyletilir. 

   

3. Basit melodi ve ritm 
cümlelerini tekrar 
eder. 

Basit melodi ve ritim cümleleri eko yöntemi ile tekrar ettiler    

4. Tartım çalışması yapar. Grafik notasyon kullanılarak basit konuşma cümleleri 
üzerinde  kuvvetli ve zayıf zamanları hissettirme çalışması 
yaptırılır. 

Tempo, vuruş, 
ritim 

Problem çözme  

5. Çalgısıyla eşlik eder. Notasyon kullanılarak şarkıya vurmalı çalgılarla eşlik 
yaptırlır.  

Tempo, vuruş, 
perde 

Okuryazarlık  

6. Grafik notasyonu 
kullanır.  

Grafik notasyon kullanılarak dinlediği ve söylediği eserlerde 
geçen uzun-kısa, ince –kalın kavramlarını göstermesi istenir. 

Dinamikler  Okuryazarlık  

7. Çalgısını keşfeder. Yarattığı çalgısı ve/veya kendi çalgısıyla  ortaya çıkan sesler 
ve ritimlerin birbirleriyle arasındaki fark (ince-kalın, uzun-
kısa, kuvvetli- hafif, hızlı-yavaş gibi) kavratılır. 

Dinamikler  Problem çözme 
 

8. Notasyon bilgisini 
kullanır. 

Üç çizgi üzerinde mi, fa, sol, la notalarıyla notasyon 
öğretimine devam edilir. 

Tempo, ritim, 
dinamikler 

Okuryazarlık  

9. Nota değerlerini 
kullanır. 

Çubuk notasyon kullanılarak iki vuruşluk nota öğretilir. 
Vuruş, ritim Okuryazarlık  

10. Beden perküsyonu 
yapar. 

Beden perküsyonu temel vuruşlarından üçüncü ve 
dördüncü hareketleri uygular 

   

11. Belirli gün ve 
haftalarla ilgili müzik 
etkinlikleri yapar. 

 
 Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 2. Sınıf  Yaratma  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

Y
A

R
A

T
M

A
 

1. Beste yapar. Grafik notasyon kullanarak beste çalışmaları 
yaptırılır. 
Çocuğun yarattığı basit konuşma cümleleri ve 
tartım kalıpları söyletilir, çalgılarla ve beden 
perküsyonu ile uygulatılır. 

 Okuryazarlık, Eleştirel ve 
Yaratıcı Düşünme 

 

2. Kendi çalgısını yaratır. Artık malzeme ve farklı materyalleri bir araya 
getirerek basit vurmalı çalgılardan birkaç farklı 
örnek yaptırılır. 

Tını Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşünme 

 

3. Doğaçlamalar yapar. 
Yarattığı çalgı, kendi çalgısı, sesi ve bedeniyle ile 
doğaçlamalar yapmaya yönlendirilir. 

 
Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşünme 

 

4. Teknolojiyi müzik 
çalışmalarında kullanır. 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, bilgisayar, 
cep telefonu, akıllı tahta vb.) öğrencilerin 
çalışmaları kayıt edilir. 

 İletişim ve bilgi 
teknolojileri yeterliği 

 

5. Yaratıcı dans ve 
dramatizasyon yapar. 

Şarkı söylerken,  müzik dinlerken yaratıcı dans ve 
dramatizasyon  yapmaya yönlendirilir. 

ifade Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşünme 

 

6. Görsel veya işitsel 
tasarım yapar. 

Örn. Noktaları birleştirerek enstrüman resimlerinin 
çizilmesi. 

İfade,Tını Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme, İşbirliği, 
Girişimcilik 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 3. Sınıf  Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

D
İN

LE
M

E-
K

A
R

ŞI
LI

K
 V

ER
M

E 

1. Çevresinde duyduğu 
sesleri fark eder. 

Farklı materyallerin farklı tınılarına dikkat çekilir. Örneğin 
sert bir cismi-sert cisimle çarpıştırarak elde edilen ses, 
yumuşak-yumuşak. Bilye/Masa, Silgi/Kumaş 

   

2. Çevresinde duyduğu 
sesleri özelliklerine göre 
gruplandırır. 

Çevresinde duyduğu sesleri yükseklik, süre ve gürlük 
özelliklerine göre gruplandırması istenir.Ör.Kuş seslerinin 
yükseklik, süre ve gürlük özellikleri arasındaki farkları 
tartışılır. 

Süre, 
dinamikler, 
yükseklik 

Problem 
çözme 

 

3. Şarkı söyleme sesi ve 
konuşma sesinin 
özelliklerini kavrar. 

Şarkı söylerken ve konuşurken sesimizi nasıl kullandığımız 
üzerinde durulur. Şarkı söyleme ve konuşma seslerinin 
benzerlik ve farklılıkları tartışılır. 

Yükseklik   

4. Dinlediği müziklerde yer 
alan çalgıların seslerine  
karşılık verir. 

Örn. Dinlediği kuvvetli piyano sesine elindeki çelik üçgenle 
kuvvetli vurarak karşılık verir. Gürlük özelliklerine dikkat 
çekilir. 

Dinamikler    

5. Ses oyunları yapar. Sesini, bedenini ve çalgıları kullanarak ses oyunları 
oynatılır. 

   

6. Farklı müzik türlerden 
örnekler dinler. 

...Marşları tanır.    

7. Müzik eserleri ile ilgili 
duygu ve düşüncelerini 
ifade eder . 

Ör.Dinlediği müzikle ilgili hayal ettiğini öykülemesi istenir. 
Dinlediği müzikte yer alan müzik aletlerinin tını özelliklerine 
dikkat çekilir. 

İfade  Kişisel ve 
sosyal yetkinlik 

 

8. Dinlediği müzik 
eserlerinin özelliklerini 
fark eder. 

Müzik eserlerinde yer alan müzik aletlerini tanıma çalışması 
yaptırılır. Dinlediği müzikte aynı ve farklı olanı bulma ile 
ilgili çalışmalar yaptırılır. 

   

9. Dinlediği müziklere ve 
duyduğu seslere karşılık 
verir. 

Dans,resim ve beden perküsyonu çalışmaları yaptırılır. İfade  Eleştirel ve 
Yaratıcı 
Düşünme 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 3. Sınıf  Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

M
Ü

Zİ
K

SE
L 

U
Y

G
U

LA
M

A
LA

R
 

1. Ses ve nefes çalışmaları 
yapar. 

Nefes oyunları oynatılır,  basit ve kısa melodiler tekrar 
ettirilir. 

   

2. Şarkı söyler. Şarkılar doğru diksiyon kullanılarak,  nefes yerleri, başlangıç, 
nakarat ve bitiş noktalarına dikkat çekilerek  söyletilir. 

Tempo, 
Vuruş 

  

3. Basit melodi ve ritim 
cümlelerini tekrar 
eder. 

Melodiler ve ritim cümleleri eko yöntemiyle çalıştırılır. 
Yükseklik 

  

4. Tartım çalışması yapar. 2/ 4’ lük- 4/ 4’ lük zamanlarda basit konuşma cümlelerini 
tartımlar. 

Tartım, 
Vuruş 

Problem Çözme  

5. Çalgısıyla eşlik yapar. Yarattığı çalgısı ve/veya kendi çalgısıyla ortaya çıkan sesler ve 
ritimlerin birbirleriyle arasındaki fark(ince-kalın, uzun-kısa, 
kuvvetli- hafif, hızlı-yavaş gibi) kavratılır. 

Dinamikler  
Problem Çözme  

6. Ezgilerin bölümlerini 
tanır. 

Şarkılarda tekrar eden bölümün nakarat olduğu kavratılır. 
Yapı  

Problem çözme  

7. Notasyon bilgisini 
kullanır. 

Porte üzerinde re- la aralığındaki notaları içeren ezgiler 
çalıştırılır. 

 
Okuryazarlık  

8. Temel müzik bilgilerini 
açıklar. 

Porte, sol anahtarı, ölçü sayısı, 2/4 , 4 /4’ lük ölçü sayısı, ölçü 
çizgisi, bitiş çizgisi  konuları kavratılır. 

Süre, vuruş 
Okuryazarlık  

 9. Nota değerlerini 
kullanır. 

...İki vuruşluk nota ve sembollerini içeren çalışmalar yaptırılır. Ritim, vuruş Okuryazarlık  

10. Beden perküsyonu 
yapar. 

Beden perküsyonu temel vuruşlarından beşinci ve altıncı 
hareketleri uygular. 

 
  

11. Belirli gün ve haftalarla 
ilgili müzik etkinlikleri 
yapar. 

  
Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 3. Sınıf  Yaratma  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

Y
A

R
A

T
M

A
 

1. Beste yapar. Re-la aralığında 2/4 lük ve 4/4lük ölçü sayıları kullanılarak 
beste çalışması yaptırılır. 
Çocuğun yarattığı basit konuşma cümleleri ve tartım 
kalıpları söyletilir, çalgılarla ve beden perküsyonunda 
kullanılan ilk 6 hareketle uygulatılır. 

Süre, vuruş, 
aralık, 
dinamikler 

Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşünme 

 

2. Kendi çalgısını 
yaratır. 

Basit vurmalı ve üflemeli çalgılardan birkaç farklı örnek 
yaptırılır. 

Tını  Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşünme 

 

3. Doğaçlamalar yapar. 

Farklı çalgılar ile doğaçlamalar yapmaya yönlendirilir. Ses 
kaynağı oluşturma ve tını çalışmaları yaptırılır. Öğretmen 
pedal ses ve ostinatolardan (iki notadan oluşan) 
yararlanır. 

Tını Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşünme 

 

4. Teknolojiyi müzik 
çalışmalarında 
kullanır. 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, bilgisayar, cep 
telefonu, akıllı tahta vb.) öğrencilerin çalışmaları kayıt 
edilir 

 
İletişim ve bilgi 
teknolojileri yeterliği 

 

5. Yaratıcı dans ve 
dramatizasyon 
yapar. 

Şarkı söylerken,  müzik dinlerken yaratıcı dans ve 
dramatizasyon yapmaya yönlendirilir. 

ifade Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşünme 

 

6. Görsel ve işitsel 
tasarımlar yapar. 

Örn. Flaş kart oluşturulması. 2/4 ve 4/4’lük tartım 
tamamlama. Flaş kartlar çocuklar tarafından 
oluşturulacaktır. 

İfade, tını Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme, İşbirliği, 
Girişimcilik 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 4. Sınıf Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

D
İN

LE
M

E 

1. Çevresinde duyduğu sesleri fark 
eder. 

Farklı materyallerle, farklı tınılarda seslere dikkat 
çekilir. 

   

2. Çevresinde duyduğu sesleri 
özelliklerine göre tanımlar. 

Çevresinde duyduğu sesleri yükseklik, süre ve 
gürlük özelliklerine göre tanımlama çalışmaları 
yaptırılır.  

Süre, 
dinamikler, 
yükseklik 

Problem çözme  

3. Ses oyunları yapar. Sesini, bedenini ve çalgıları kullanarak ses oyunları 
oynatılır. 

   

4. Dinlediği müziklerde farklı 
çalgıların oluşturdukları seslere 
karşılık verir. 

Dinlediği kuvvetli ve uzun piyano sesine,  vurmalı 
çalgıyla karşılık verir. Süre ve gürlük özelliklerine 
dikkat çekilir. 

Süre, dinamikler   

5. Farklı müzik türlerinden 
örnekler dinler. 

Popüler müzikleri tanır. 
   

6. Müzik eserleri ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini ifade eder. 

Dinlediği müzikle ilgili hayal ettiğini öykülemesi 
istenir. 

İfade  Kişisel ve sosyal 
yetkinlik 

 

7. Dinlediği müzik eserlerinin 
özelliklerini fark eder. 

 Majör/minör tonda dinletilen müziğin 
neşeli/hüzünlü olduğunu ifade etmesi istenir. 

 A, A -B, A-B-A formlarından oluşan eserler 
dinletilir ve aynı ve farklı müzik cümlelerine 
dikkat çekilir. 

 Kanon formunda parçalar dinletilerek 
kanonun yapısal özelliğine dikkat çekilir. 

İfade, yapı   

8. Dinlediği müziklere ve duyduğu 
seslere karşılık verir. 

Dans, resim ve beden perküsyonu çalışmaları 
yaptırılır. 

İfade  Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

9. Dinlediği çalgı topluluklarını 
ayırt eder. 

 Ör. Bando, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 
topluluklarından örnekler dinletilir. 

 Problem çözme  
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 4. Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara disiplinler 
M

Ü
Zİ

K
SE

L 
U

Y
G

U
LA

M
A

LA
R

 

1. Ses ve nefes çalışmaları 
yapar. 

Belirli bir müzikal motif üzerinde  ses çalışması 
yapılır. 

   

2. Şarkı söyler. Edindiği temel müzik bilgilerini uygulayarak şarkı 
söyler. 

   

3. Tartım çalışmaları yapar. 2/4, 3/4, 4/4’lük ölçü kalıplarına uygun konuşma 
cümleleri ile tartım çalışmaları yaptırılır.  

Süre, vuruş, 
tartım 

  

4. Çalgısıyla eşlik yapar. Ör. Sınıf 2 gruba ayrılarak çalgısı ve vurmalı çalgılar 
kullanılarak eşlik çeşitlemeleri yaptırılır. 

   

5. Çalgısıyla ses ve ritim 
çalışması yapar. 

Çalgısıyla ortaya çıkan seslerin birbiriyle arasındaki 
fark (ince-kalın-kısa-uzun-kuvvetli-hafif-hızlı yavaş) 
kavratılır. 

Dinamikler, 
süre 

Okuryazarlık  

6. Temel müzik bilgilerini 
uygular. 

Tekrar işareti,  forte, piano  terimleri uygulatılır. 
Dinamikler  Okuryazarlık  

7. Nota bilgisini kullanır. Do1-do2 seslerini kullanarak 2/4, 3/4,  4/4’lük ölçü 
sayılarındaki şarkılar çalıştırılır. 

Süre    

8. Nota değerlerini kullanır. ....3 vuruşluk nota ve yarım vuruşluk sus işareti 
değer ve sembollerini  içeren çalışmalar yaptırılır. 

Süre, vuruş Okuryazarlık  

9. Beden perküsyonu yapar. Beden perküsyonunda temel vuruşlarından 7.ve  
8. çalıştırılır.  

   

10. Ses topluluklarını tanır. İnsan sesi, çalgı sesi, okul korosu ve orkestralarının 
oluşumları kavratılır. 

 Problem 
Çözme 

 

11. Şarkıların bölümlerini tanır. Şarkılarda ana tema ve nakarat bölümlerinin A ve 
B olduğu kavratılır. 

Yapı  Problem 
Çözme 

 

12. Çok sesliliği fark eder. Kanon formunda şarkı söyleme çalışmaları 
yaptırılır. 

Yapı    

13. Çalgıları çalınış özelliklerine 
göre tanır. 

Telli, vurmalı, üflemeli ve tuşlu çalgıların belirgin 
örneklerini tanıması istenir. 

   

14. Belirli gün ve haftalarla ilgili 
müzik etkinlikleri yapar. 

   Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 4. Sınıf  Yaratma Alanı  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
Disiplinler 

Y
A

R
A

T
M

A
 

1. Beste yapar 2 sesli ( 2/4, 3/4, 4/4’lük ölçü sayılarında) tartım kalıpları oluşturur 
ve   beden perküsyonunda kullanılan ilk sekiz hareketle uygulatılır. 
Yarattığı konuşma cümleleri ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Öğrendiği 
değerlerden do1 ve do2 ses aralığında notalar kullanarak 8 ölçülük 
beste çalışması yaptırılır. 

Süre, vuruş Eleştirel ve 
yaratıcı düşünme 

 

2. Kendi çalgısını 
yaratır. 

Basit vurmalı ve üflemeli çalgılardan birkaç farklı örnek yaptırılır. Tını  Eleştirel ve 
yaratıcı düşünme 

 

3. Doğaçlamalar 
yapar. 

Çalgısı  ile doğaçlamalar yapmaya yönlendirilir.Ses kaynağı 
oluşturma ve tını çalışmaları yaptırılır. Öğretmen pedal ses ve 
ostinatolardan ( bir ölçülük) yararlanır. 

Tını  Eleştirel ve 
yaratıcı düşünme 

 

4. Teknolojiyi müzik 
çalışmalarında 
kullanır. 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, bilgisayar, cep telefonu, 
akıllı tahta vb.) öğrencilerin çalışmaları kayıt edilir 

 İletişim ve bilgi 
teknolojileri 
yeterliği 

 

5. Yaratıcı dans ve 
dramatizasyon 
yapar. 

Şarkı söylerken,  müzik dinlerken  yaratıcı dans ve dramatizasyon  
yapmaya yönlendirilir. 

   

6. Görsel ve işitsel 
tasarım yapar. 

 İfade, tını Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme, 
Girişimcilik 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 5. Sınıf  Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar  

Beceriler Ara 
disiplinler 

D
İN

LE
M

E 

1. Ses oyunları yapar. Sesini, bedenini ve çalgıları kullanarak ses 
oyunları oynatılır. 

   

2. Dinlediği farklı müzik türlerini tanır. Klasik Batı Müziğini tanır.  Problem 
çözme 

 

3. Dinlediği müzik eserlerindeki çokseslilik 
özelliğini fark eder. 

Kanon ve iki sesli müzik eserleri 
dinlettirilir. 

Yapı   

4. Dinlediği çalgı topluluklarını ayırt eder. Yaylı, üflemeli, telli ve vurmalı çalgı 
topluluklarından örnekler dinlettirilir. 

 Problem 
çözme 

 

5. Çevresindeki seslerin nasıl oluştuğunu ve 
bir araya geldiğini algılar.  

Ses dalgaları, eko, rezonans, titreşim gibi 
örneklerle konu tartışılır. 

 Problem 
çözme 

 

6. Dinlediği müziklerdeki değişimleri fark 
eder. 

Forte, piano gürlüklerinin olduğu 
bölümleri tanıyıp, belirtmesi istenir.  
Hızlı-yavaş bölümler isimleriyle (Allegro-
Andante) ifade ettirilir 

Dinamikler, 
yükseklik 

  

 

 

Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 5. Sınıf  Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara disiplinler 

M
Ü

Zİ
K

SE
L 

U
Y

G
U

LA
M

A
LA

R
 

1. Ses ve nefes 
çalışmaları yapar. 

Stacatto ve legato teknikleriyle ses ve nefes egzersizleri 
yaptırılır. 

   

2. Şarkı söyler Edindiği temel müzik bilgilerini uygulayarak şarkı söyler    

3. Tartım çalışması 
yapar. 

2/4, 3/4, 4/4’lük ölçü sayılarına uygun tartım çalışmaları 
yaptırılır. 

Süre,vuruş, 
tartım 

  

4. Çalgısıyla eşlik yapar. Sınıf 3 gruba ayrılarak çalgısı ve vurmalı çalgılar 
kullanılarak şarkılara eşlik çeşitlemeleri  yaptırılır. 

 Okuryazarlık, 
işbirliği 

 

5. Temel müzik bilgilerini 
uygular. 

Dolap işareti ve değiştirici işaretler (diyez, bemol, natürel), 
bağ, allegro, andante, accelerando ve ritardando terimleri 

 Okuryazarlık   
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uygulatılır. 
Dinlediği melodilerdeki majör ve minör ton farklılıkları 
ayırt ettirilerek tonalite kavramı kavratılır. 

6. Nota bilgisini kullanır. Do1, re2, si bemol,  fa diyez sesleri kullanılarak 2/4, 3/4, 
4/4’lük ritim kalıplarındaki şarkılar çalıştırılır ve melodiler 
çaldırılır. 

 Okuryazarlık  

7. Nota değerlerini 
kullanır. 

...4 vuruşluk nota ve noktalı sekizlik değer ve sembollerini 
içeren çalışmalar yaptırılır. 

   

8. Beden perküsyonu 
yapar. 

Beden perküsyonunda temel vuruşlarından 9.hareket 
çalıştırılır. 

   

9. Sesin oluşumunu 
açıklar. 

İnsan sesinin oluşumu, çalgı sesinin oluşumu, ses 
kirliliğinin tanımı kavratılır. 

   

10. Şarkıların bölümlerini 
tanır. 

İki bölümlü şarkı ve rondo formu şarkılar üzerinde 
çalıştırılarak kavratılır. 

Yapı  Problem 
çözme 

 

11. Çok sesliliği uygular. İki sesli şarkı ve kanon çalışmaları yaptırılır. Yapı    

12. Çalgı topluluklarını 
tanır. 

Çalgı topluluğu oluşumlarına dikkat çekilir. Okul 
orkestrasının hangi çalgılardan oluştuğuna dikkat çekilir. 
Telli, vurmalı, üflemeli ve tuşlu çalgıların gruplarını 
tanıması istenir. 

   

 13. Belirli gün ve 
haftalarla ilgili müzik 
etkinlikleri yapar. 

   Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 5. Sınıf  Yaratma  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara disiplinler 
Y

A
R

A
T

M
A

 

1. Beste yapar.  Beden perküsyonunda kullanılan ilk 
dokuz hareketi kullanarak tartım kalıpları 
oluşturur. Basit ölçülerde 3 sesli ritim 
çalışmaları yaptırılır. 
Öğrendiği değerlerden do1 ve Re2 ses 
aralığında notalar kullanarak 12 ölçülük 
beste çalışması yaptırılır. 
Soru-cevap niteliğindeki iki farklı 
konuşma cümlesi ile ilgili uygulamalar 
yaptırılır. 

Süre, vuruş Eleştirel ve 
yaratıcı düşünme 

 

2. Kendi çalgısını yaratır. 
Basit vurmalı, üflemeli ve telli çalgılardan 
birkaç farklı örnek yaptırılır. 

Tını  Eleştirel ve 
yaratıcı düşünme 

 

3. Doğaçlamalar yapar. Çalgısı ile doğaçlamalar yapmaya 
yönlendirilir. Ses kaynağı oluşturma ve 
tını çalışmaları yaptırılır. Öğretmen pedal 
ses ve ostinatolardan ( iki ölçülük) 
yararlanır. 

Tını  Eleştirel ve 
yaratıcı düşünme 

 

4. Teknolojiyi müzik çalışmalarında 
kullanır. 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, 
bilgisayar, cep telefonu, akıllı tahta vb.) 
öğrencilerin çalışmaları kayıt edilir. 

 İletişim ve bilgi 
teknolojileri 
yeterliği 

 

5. Yaratıcı Dans ve dramatizasyon 
yapar. 

Şarkı söylerken,  müzik dinlerken  yaratıcı 
dans ve dramatizasyon  yapmaya 
yönlendirilir. 

   

6. Görsel ve işitsel tasarım yapar.  İfade, tını Eleştirel ve 
yaratıcı düşünme, 
işbirliği, 
girişimcilik 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 6. Sınıf  Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
disiplinler 

D
İN

LE
M

E 
 

1. Ses oyunları yapar.     

2. Farklı müziklerden örnekler 
dinler. 

Country  ve Latin müziklerini tanır. 
 Problem 

çözme 
 

3. Dinlediği müzikteki çok seslilik 
özelliğini fark eder. 

Dinlediği 2 sesli ve 4 sesli eserleri ayırt eder. Yapı  Problem 
çözme 

 

4. Dinlediği müziklerde basit ve 
birleşik ölçüleri ayırt eder. 

Basit ve birleşik ölçülerde şarkılar dinletilir. Yapı , vuruş Problem 
çözme 

 

5. Batı ve Türk müziğinde ton ve 
makam özelliklerini fark eder. 

Türk sanat müziğindeki basit makamlardan örnekler 
dinletilir. Hüseyni, Hicaz makamları arasındaki farklara 
dikkat çekilir. 

Yapı  Problem 
çözme 

 

6. Türk sanat müziğindeki basit 
usullerde eserler dinler 

5/7, 7/8, 9/8 lik usulleri tanır. Yapı , vuruş   

7. Dinlediği müziklerdeki 
değişimleri fark eder 

Gürlük terimlerinden mf, mp, crescendo ve diminuendo, 
hız terimlerinden Moderato ve Largo terimleri kavratılır 

Gürlük  Problem 
çözme 

 

 

 

Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 6. Sınıf Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara disiplinler 

M
Ü

Zİ
K

SE
L 

U
Y

G
U

LA
M

A
LA

R
 

1. Ses ve nefes çalışmaları 
yapar. 

    

2. Şarkı söyler. Edindiği temel müzik bilgilerini uygulayarak şarkı söyletilir. Tempo, 
vuruş 

İşbirliği   

3. Tartım çalışmaları yapar. 5/8,7/8,9/8 ölçü sayılarında tartım çalışması yaptırılır. Tempo, 
vuruş, tartım 

  

4. Şarkının temposu ve 
ritmine uygun vurmalı 
çalgılar kullanarak eşlik 

Sınıf gruplara ayrılarak  2 sesli eşlik çeşitlemeleri 
uygulatılır. 

Tempo, 
vuruş 

Okuryazarlık, 
işbirliği 
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yapar.    

5. Temel müzik bilgilerini 
uygular. 

Tam ölçü, eksik ölçü, prozodi, mezzoforte, mezzopiano, 
crescendo, decrescendo, inici-çıkıcı nota dizileri, TSM 
donanımı ve koma özelliği ile THM’de uyak özelliği 
kavratılır. 

Gürlük, yapı  okuryazarlık  

6. Notasyon kullanır. Onaltılık sus, onaltılık nota, ikilik sus ve üçleme 
sembollerini içeren çalışmalar yaptırılır. Do1 ve  re2 sesleri 
arasında, si bemol, fa diyez seslerini kullanarak karma ölçü 
kalıplarındaki şarkılar çaldırılır. 

Vuruş, yapı okuryazarlık  

7. Beden perküsyonu yapar. 5/8, 7/8 ve 9/8 ‘lik ölçü sayılarında beden perküsyonu 
çalışmaları yaptırılır. 

Tempo   

8. Şarkıların bölümlerini 
tanır. 
 

Şarkılarda motiflerin (m1, m2, m3) cümleye (a,b,c) 
cümlelerinde dönemlere (A, B, C) dönüştüğü kavratılır. 

Yapı  Problem 
çözme 

 

9. Çoksesliliği fark eder  3 sesli şarkı çalışmaları yaptırılır. Yapı    

10. İnsan sesindeki değişikliği 
fark eder. 

Mutasyon döneminde insan sesinde oluşan değişimler 
üzerinde konuşulur 

   

11. Çalgı ve çalgı 
topluluklarını ayırt eder. 

THM ve TSM çalgı topluluklarında kullanılan çalgı türlerini 
tanıması istenir. Çalgılar ait olduğu topluluğun özelliğine 
uygun olarak ayırt ettirilir. 

Yapı  Problem 
Çözme 

 

12. Müzik ve toplum ilişkisini 
açıklar. 

Türk toplumunda Cumhuriyet öncesi müziği ve Atatürk’ün 
katkılarıyla Cumhuriyet dönemi sonrasında gelişen kurum, 
kuruluş ve sanatçılar üzerinde durulur. 

   

13. Belirli gün ve haftalarla 
ilgili müzik etkinlikleri 
yapar 
 
 

 

  Duyarlı ve 
etkin 
vatandaşlık 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 6. Sınıf  Yaratma  

 

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
disiplinler 

Y
A

R
A

T
M

A
 

1. Beste yapar  5/8, 7/8, 9/8 ’lik ölçü sayılarında tartım kalıpları 
oluşturulur ve  beden perküsyonunda kullanılan 
ilk dokuz hareketle uygulatılır. Şarkı sözleri 
yarattırılır ve uygulamaları yaptırılır. Öğrendiği 
değerlerden Do1 ve Re2 ses aralığında notalar 
kullanarak 16 ölçülük beste çalışması yaptırılır. 

 Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme 

 

2. Kendi çalgısını yaratır. 
Basit vurmalı, üflemeli, telli çalgılardan birkaç 
farklı örnek yaptırılır. Teknik özelliklerini 
karşılaştırır. 

Tını  Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme 

 

3. Doğaçlamalar yapar. Çalgısı ile doğaçlamalar yapmaya yönlendirilir. 
Ses kaynağı oluşturma ve tını çalışmaları 
yaptırılır. Öğretmen pedal ses ve ostinatolardan ( 
dört ölçülük) yararlanır. 

 Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme 

 

4. Teknolojiyi müzik çalışmalarında 
kullanır. 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, 
bilgisayar, cep telefonu, akıllı tahta vb.) 
öğrencilerin çalışmaları kayıt edilir. 

Gürlük, 
süre 

İletişim ve bilgi 
teknolojileri yeterliği 

 

5. Yaratıcı dans ve dramatizasyon 
yapar. 

Şarkı söylerken,  müzik dinlerken  yaratıcı dans ve 
dramatizasyon  yapmaya yönlendirilir. 

   

6. Görsel ve işitsel tasarım yapar  Tını, ifade  Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme, okuryazarlık, 
işbirliği 
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Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 7. Sınıf  Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
disiplinler 

D
İN

LE
M

E 

1. Farklı müziklerden örnekler dinler. Uzakdoğu ve Caz müzikleri dinletilir 
 Problem 

çözme 
 

2. Dinlediği müzikteki çok seslilik 
özelliğini fark eder. 

Dinlediği 2 sesli ve 4 sesli eserleri ayırt eder. Yapı   Problem 
çözme 

 

3. Dinlediği müziklerde basit ve 
birleşik ölçüleri ayırt eder. 

Basit ve birleşik ölçülerde şarkılar dinletilir. Yapı, vuruş Problem 
çözme 

 

4. Batı ve Türk müziğinde ton ve 
makam özelliklerini fark eder. 

Türk sanat müziğindeki basit makamlardan örnekler 
dinletilir. 
 

Yapı  Problem 
çözme 

 

5. Türk sanat müziğindeki basit 
usullerde eserler dinler 

5/7, 7/8, 9/8 lik usulleri tanır.    

6. Dinlediği müziklerdeki değişimleri 
fark eder. 

Gürlük terimlerinden ff, pp, pfve fp, hız 
terimlerinden Presto  ve Largo terimleri kavratılır. 

Gürlük  Problem 
çözme 

 

7. Batı müziği dönemlerine ait 
örnekler dinler 

Barok, klasik, romantik ve çağdaş dönemlerden 
örnekler dinletilir 

   

 

Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 7. Sınıf Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara disiplinler 

M
Ü

Zİ
K

SE
L 

U
Y

G
U

LA
M

A
LA

R
 1. Ses ve nefes çalışmaları 

yapar 
    

2. Şarkı söyler. Edindiği temel müzik bilgilerini uygulayarak şarkı 
söyletilir. 

 
Tempo, 
vuruş 

İşbirliği   

3. Tartım çalışmaları yapar. 6/8lik ve 9/8 lik ölçü sayılarında çalışmalar yaptırılır. Tempo, 
vuruş, tartım 

Problem 
çözme  

 

4. Şarkının temposu ve ritmine 
uygun vurmalı çalgılar 
kullanarak eşlik yapar.    

Sınıf gruplara ayrılarak 3 sesli eşlik çeşitlemeleri 
uygulatılır. 

Tempo, 
vuruş 

Okur 
yazarlık 
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5. Temel müzik bilgilerini 
uygular. 

Presto, largo, ff, pp, fp, pf, staccato ve legato terimleri 
uygulatılır. Tonaliteyi minör kalıplar üzerinde çalışarak 
kavrar 

Gürlük, yapı Okur 
yazarlık 

 

6. Notasyon  kullanır. Onaltılık sus, onaltılık nota, ikilik sus ve triole 
sembollerini içeren çalışmalar yaptırılır. Kalın si ve ince 
mi, si bemol, fa diyez, seslerini kullanarak bileşik ölçü 
kalıplarındaki şarkılar çaldırılır 

Vuruş  Okur 
yazarlık 

 

7. Beden perküsyonu yapar. 5/8, 7/8 ve 9/8 ‘lik ölçülerde beden perküsyonu 
çalışmaları yaptırılır. 

Tempo    

8. Şarkıların bölümlerini tanır. 
 

Üç dönemli şarkıların ABA, ABC ve rondonun ABAB, 
ABACA ve ABCB olarak ifade edildiği kavratılır. 

Yapı  Problem 
çözme  

 

9. Çoksesliliği fark eder.  3 sesli şarkılarda yatay çokseslilik (polifoni) ve dikey 
çokseslilik (homofoni) çalışmalar yaptırılır 

Yapı    

10. İnsan sesi topluluklarını 
tanır. 

Oluşumlarına göre (yaş, tür) farklı korolar tanıtılır. 
Yapı  Problem 

çözme 
 

11. Çalgı ve çalgı topluluklarını 
ayırt eder. 

Klasik batı müziği çalgı topluluklarını özelliğine uygun 
olarak ayırd eder. 

Yapı  Problem 
çözme 

 

12. Müzik ve toplum ilişkisini 
açıklar. 

Klasik batı müziğinin dönem müziklerini, sanatçılarını ve 
eserlerini tanıması istenir 

   

13. Belirli gün ve haftalarla ilgili 
müzik etkinlikleri yapar.  

  Duyarlı ve 
etkin 
vatandaşlık 

 

Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 7. Sınıf  Yaratma  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
disiplinler 

Y
A

R
A

T
M

A
 

1. Beste yapar 
 

6/8,9/8 ’lik ölçü sayılarında  2 sesli  tartım kalıpları oluşturur ve beden 
perküsyonunda kullanılan  ilk dokuz hareketle uygular.Şarkı sözü 
yarattırılır ve  uygulamaları yaptırılır.Öğrendiği değerlerden kalın si ve 
ince fa ses aralığında notalar kullanarak 16 ölçülük beste çalışması 
yaptırılır.(minör tonda) 

Süre, vuruş Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

2. Kendi çalgısını Basit vurmalı, üflemeli, telli çalgılardan birkaç farklı örnek yaptırılır. Tını  Eleştirel ve  
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yaratır. Teknik özelliklerini karşılaştırır ve geliştirir yaratıcı 
düşünme 

3. Doğaçlamalar 
yapar. 

Çalgısı  ile doğaçlamalar yapmaya yönlendirilir.Ses kaynağı oluşturma 
ve tını çalışmaları yaptırılır. Öğretmen pedal ses ve ostinatolardan ( 
sekiz ölçülük) yararlanır. 

Tını  Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

4. Teknolojiyi müzik 
çalışmalarında 
kullanır. 

 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, bilgisayar, cep telefonu, akıllı 
tahta vb.) öğrencilerin çalışmaları kayıt edilir. 

 İletişim ve bilgi 
teknolojileri 
yeterliği 

 

5. Yaratıcı dans ve 
dramatizasyon 
yapar. 

    

6. Görsel ve işitsel 
tasarım yapar. 

Çalgı gruplarını müzik türlerine göre gruplayarak flaş kartlar hazırlar. İfade, tını Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme, 
işbirliği 

 

 

Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 8. Sınıf  Dinleme  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
disiplinler 

 1. Farklı müziklerden örnekler 
dinler. 

Film müzikleri dinletilir. 
   

2. Dinlediği müzikteki çok seslilik 
özelliğini fark eder. 

Dinlediği 2 sesli ve 4 sesli eserleri ayırt eder. Yapı  Problem 
çözme 

 

3. Dinlediği müziklerde basit ve 
birleşik ölçüleri ayırt eder. 

Basit ve birleşik ölçülerde şarkılar dinletilir. Yapı, süre Problem 
çözme 

 

4. Batı ve türk müziğinde ton ve 
makam özelliklerini fark eder. 

Türk sanat müziğindeki basit makamlardan örnekler 
dinletilir. 

Yapı  Problem 
çözme 

 

5. Türk sanat müziğindeki basit 
usullerde eserler dinler. 

5/8, 7/8, 9/8 lik usulleri tanıtılır.    

6. Dinlediği müziklerdeki değişimleri 
fark eder 

Gürlük terimlerinden ff, pp, pfve fp, hız terimlerinden 
Allegretto ve Andantino  terimleri kavratılır. 

Gürlük  Problem 
çözme 
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7. Batı müziği dönemlerine ait 
örnekler dinler 

Barok, klasik, romantik ve çağdaş dönemlerden 
örnekler dinletilir 

   

 

Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 8. Sınıf Müziksel Uygulamalar  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara disiplinler 

M
Ü

Zİ
K

SE
L 

U
Y
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U
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M

A
LA
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1. Ses ve nefes çalışmaları 
yapar. 

    

2. Şarkı söyler. Edindiği temel müzik bilgilerini uygulayarak şarkılar 
söyletilir. 

Tempo,vuruş İşbirliği   

3. Tartım çalışması yapar. 2/2lik,  4/4’lük ve sebare ölçü yapısına uygun tartım 
çalışmaları yaptırılır 

Tempo, vuruş, 
tartım 

  

4. Şarkının temposu ve 
ritmine uygun vurmalı 
çalgılar kullanarak eşlik 
yapar.    

Sınıf gruplara ayrılarak 4 sesli eşlik çeşitlemeleri 
uygulatılır. 

Tempo, vuruş Okuryazarlık, 
işbirliği 

 

5. Temel müzik bilgilerini 
uygular. 

Allegretto, Andantino, Puandorg, Senkop, Dacapo, 
Senyö ve Fine terimleri uygulatılır. Armonik ve melodik 
minör kalıplar üzerinde tonalite vemodülasyonu 
hissetme çalışmaları yaptırılır. 

 Yapı  okuryazarlık  

6. Notasyon kullanır. Birlik sus sembolünü içeren çalışmalar yaptırılır. Kalın la,  
ince fa, si bemol, fa diyez, seslerini kullanarak 2/2lik,  
4/4’lük ve sebare ölçü sayılarındaki şarkılar çaldırılır. 

 okuryazarlık  

7. Beden perküsyonu yapar. 2/2’lik, 4/4’lük  ve sebare ölçü yapısına uygun beden 
perküsyonu çalışmaları yaptırılır. 

Tempo    

8. Şarkıların bölümlerini 
tanır. 

Üç veya daha fazla dönemli şarkıları inceleme 
çalışmaları yaptırılır 

Yapı Problem 
çözme 

 

9. Çoksesliliği fark eder. 4 sesli şarkılarda yatay çokseslilik (polifoni) ve dikey 
çokseslilik (homofoni) çalışmalar yaptırılır 

yapı   

10. İnsan sesi topluluklarını 
tanır. 

Opera, oratoryo ve müzikal türlerinde insan ve çalgı 
topluluklarının birarada yer aldığı üzerinde durulur 

yapı Problem 
çözme 

 

11. Çalgı ve çalgı 20. yüzyıl müziği çalgı ve çalgı toplulukları tanıtılır.   Yapı  Problem  
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topluluklarını ayırt eder. çözme 

12. Müzik ve toplum ilişkisini 
açıklar. 

20. yüzyıl ve etnik müzik sanatçı ve eserleri tanıtılır. 
   

13. Belirli gün ve haftalarla 
ilgili müzik etkinlikleri 
yapar. 

 
  Duyarlı ve 

etkin 
vatandaşlık 

 

Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin 8. Sınıf  Yaratma  

ÖĞRENME 
ALANI 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel 
Kavramlar 

Beceriler Ara 
disiplinler 

Y
A

R
A

T
M

A
 

1. Beste yapar 
 

2/2’lik, 4/4’lük ve sebare ölçü sayılarında tartım kalıpları oluşturur 
ve beden perküsyonunda kullanılan  ilk dokuz hareketle uygular. 
Ana söz ve nakarattan oluşan şarkı sözleri yazar. Öğrendiği 
değerlerden kalın la ve ince fa ses aralığında notalar kullanarak 16 
ölçülük beste çalışması yaptırılır.(minör tonda) 

Süre, vuruş Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

2. Kendi çalgısını 
yaratır. 

Basit vurmalı, üflemeli, telli çalgılardan birkaç farklı örnek yaptırılır. 
Teknik özelliklerini karşılaştırır ve geliştirir 

Tını  Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

3. Doğaçlamalar 
yapar. 

Çalgısı  ile doğaçlamalar yapmaya yönlendirilir. Ses kaynağı 
oluşturma ve tını çalışmaları yaptırılır. Öğretmen pedal ses ve 
ostinatolardan (on altı ölçülük) yararlanır. 

Tını  Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

4. Teknolojiyi müzik 
çalışmalarında 
kullanır. 

Ders sırasında uygun araçla (kayıt cihazı, bilgisayar, cep telefonu, 
akıllı tahta vb.) öğrencilerin çalışmaları kayıt edilir. 

 İletişim ve bilgi 
teknolojileri 
yeterliği 

 

5. Yaratıcı dans ve 
dramatizasyon 
yapar. 

    

6. Görsel ve işitsel 
tasarım yapar 

Enstrümanların çalınış şekilleriyle ilgili flaş kartları hazırlar. İfade, tını Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme, 
işbirliği 

 

 


