
H
er çocuk müziğe 
aynı ölçüde 
yetenekli değildir. 
Fakat bütün 

çocuklar müziği severler. 
Bu konuda araştırma 
yapan bilim adamlarına 
göre, çok üstün yetenekli çocuklar ve 
çok yeteneksiz çocuklar istisna kabul 
edilmektedir. Bu istisnalar dışında kalan 
bütün çocuklar, az ya da çok müziğe 
yetenekli sayılmaktadırlar. Ancak bu 
yeteneğin gelişimi büyük ölçüde içinde 
bulundukları ortama bağlıdır.
Okul öncesi kurumlarında müzik 
yeteneklerinin derecesi henüz bilinmeyen 
çocuklara, müzik eğitimi verilirken bu 
olgu göz önünde bulundurulmalıdır. 
Çocuklar küçük yaşlardan itibaren 
iyi müzikle beslenirse, büyüyünce 
müzisyen olmasalar bile; iyi müziği 
seçen, seven ve ondan yararlanmasını 
bilen yetişkinler olacaklardır. Okul öncesi 
eğitim döneminde müzik ve müzikle 
bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım 
çocuğun gelişimlerini etkilemektedir. 
Müzik, çocuğun duyularını geliştirir. 
Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu 
anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta 
önemli beceriler kazanır. Şarkı söylerken 
yeni sözcükler ve cümle kalıpları 
öğrenir bunları tekrar ederken düzgün 
konuşmayı benimser. Sözcükleri doğru 
ve anlaşılır bir şekilde söylemeyi öğrenir. 
Tekerleme ve saymacalar söylerken dil 

çevikliği kazanır, akıcı konuşma becerisi 
ve alışkanlığı gelişir. Duygusal yönden 
rahatlar. Güvensizlik, çekingenlik, 
saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu 
ve davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu 
duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.
Grup çalışmalarında içine kapanık bir 
çocuk, grup içinde rahatlamayı, dikkati 
üzerine çekmeden başkalarıyla beraber 
olmayı, hata yapmaktan korkmadan 
denemeyi, etkin iletişim kurmayı öğrenir. 
Aynı zamanda özel yetenekleri olan bir 
çocuk, solo çalışmalarında grup içinde 
sivrilme olanağı bulur. Grup içinde 
şarkı söylerken veya müzik eşliğinde 
hareket ederken, arkadaşlarıyla uyum 
içinde olmayı öğrenir  Böylece birlikte 
iş yapmanın toplumla uyum içinde 
olmayı gerektirdiğini kavrar ve disiplin 
alışkanlığı kazanır.Çocuk kendi kültür ve 
geleneklerimizi müzik ve danslarımızla 
fark eder; vatan, ulus, bayrak duyguları 
gelişir. Dünya müziğini tanıma fırsatı 
bulur. Estetiğe yönelir ve çevresine 
karşı duyarlı olur.  Çalgı ve çalgı olarak 
kullanılabilecek oyuncakları kullanırken, 
müzik eşliğinde hareket ederken, 
koordinasyonu, küçük ve büyük kasları 
gelişir, bu da fiziksel ve psiko-motor 
gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu 
sebeple okul öncesi müzik eğitiminde 
doğru seçimler ve yöntemler kullanmak 
oldukça önemlidir.

Ezgi Eyüboğlu
Müzik Öğretmeni
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OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ
09.12.2019 Pazartesi
10:30 İllizyon Müzesi Gez.(Gr67)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
10.12.2019 Salı
09:30 Okul Kardeş-Abla-Ağabey 
 etkinliği (Preschool, Gr178)
09:50 Yüzme (Gr4 )
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
11.12.2019 Çarşamba
08:40 PESA2 (Gr2345678)
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis(Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
12.12.2019 Perşembe
10:00 Etiler Postanesi Gezisi
 (Preschool)
15:40 İngilizce Destek Programı
13.12.2019 Cuma
08:40 Türkçe 2.Sınavı  (Gr45678)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
14.12.2019 Cumartesi
09:00 Destek Programı  (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
Dramatik türleri seyirciler önünde, 

sahnede oynama eylemi ve sanatına 
TİYATRO denir.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
er çocuk müziğe 
aynı ölçüde 
yetenekli değildir. 
Fakat bütün 

severler. severler. 



B
u sene 3.sü düzenlenen, yurt içi ve yurt 
dışından birçok eğitimcinin katılımcı 
ve izleyici olarak yer aldığı Eğitim’de 

Gelecek Konferansına katılımcı olarak yer 
aldık. Öğretmenimiz Sn.Burcu Boncukçu’nun 
“Matematikten STEM’e” isimli sunumuyla 
konuşmacısı olduğu konferans, Boğaziçi 
Üniversitesi Güney Kampüsünde gerçekleşti. 
Proje tabanlı bir eğitimi modelleyen STEM’in 
matematik derslerine entegrasyonu 
konusunun işlendiği sunum ve sonrasında 
gerçekleşen atölye çalışması yoğun ilgi 

gördü.  Eğitim Reformu Girişimi’nin içerik ortaklığıyla Boğaziçi Üniversitesi desteğiyle 
gerçekleşen konferanslar dizisi, alandaki bir çok genç ve tecrübeli eğitimcinin gelecekteki 
eğitim modelleriyle ilgili düşüncelerini oluşturmak için önemli bir buluşmaydı.

KIDZMONDO TRIP

Kağıt rulo, karton kutu, plastik 
kapakları kullanarak oluşturduğu 
‘’Renkli Tilo’’ adlı tasarımıyla Gr2 
Can Güngör kasım ayı sanatçısı oldu. 
Öğrencimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

MATEMATİKTEN STEM’E

O
n Thursday 28th November, we took 
pre-school students to KidzMondo in 
Trump Towers.

KidzMondo is an indoor theme park, designed 
for kids between the ages of 4 to 14. It 
features self - contained city built for and 
run by kids (just like Kidzania). KidzMondo 
has its own economy - its currency called 
“Kidlar”-, public services and over 40 
different professions such as Aviation/Pilot, 
Doctors and Nurses, Paramedics, Crime 
Scene Investigation, Migros Supermarket, 
Police Station, Hotel, Construction Site, 
Television Presenters, Fire Brigade, Bakery 
and many more in the park. KidzMondo is 
a safe theme park where kids enjoy while 
performing the role they are playing and are 
led by a highly qualified educator teams.
They were amazingly welcoming and 
hardly trying to make us do as many of the 
activities as possible in our time frame. Very 
supportive environment and so much fun for 
the children.
The children enjoyed it so much that they 
didnt want to leave. 


