
MÜZİK BÖLÜMÜ ORTAOKUL ARATATİL ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

5. VE 6. SINIFLAR 

 

Sevgili öğrenciler,  

Ara tatil dönemi için aşağıda sizlere sunacağımız etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. İyi 

tatiller. 

ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

 İKSV ALTKAT tarafından yarıyıl tatilinde güncel sanat, müzik, dans, yaratıcı drama ve kent 

kültürüne odaklanan ücretsiz çevrimiçi atölyeler 6-15 yaş arasındaki katılımcılarla 

gerçekleşecektir. Detaylı bilgiler İKSVALTKAT intagram hesabında. 

 Basit ses düzenlemeleri ile kendi müziğini yaratma. Çeşitli vocal simple seslerden oluşan 

denemeler yaparak çok sesliliğin farkına varabilir kendi üretimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz 

https://www.incredibox.com/demo/ 

 Dallas Senfoni Orkestrası resmi web sayfasında bulunan etkinliklere katılabilir, müzik 

alanında farklı deneyimleri yaşayabilirsiniz 

https://www.mydso.com/dso-kids 

FİLİM ÖNERİLERİ 

Keyifle izleyebileceğinizi düşündüğümüz iki müzikal filim önerimiz var. 50 Cesur Kemancı ve Cocoo 

 50 CESUR KEMANCI  

KONUSU: Genç müzik öğretmeni Roberta (Meryl Streep) Harlem\'deki fakir çocuklara 

müziğin güzelliklerini ve viyolin çalmayı öğretmeyi amaçlayan idealist bir kadın. Mücadelesi 

sırasında elinde ne varsa kaybeden Roberta, tutkuyla inandığı müzik sayesinde inanılmaz 

olaylar yaşıyor 

https://720p-izle.com/izle/altyazi/music-of-the-heart.html  

 COCOO 

KONUSU: 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki 

Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz 

hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkânı yoktur. Ancak gitarı çalması onu bir 

anda Ölüler Diyar’ına götürüverir 

https://720p-izle.com/izle/altyazi/cocoo-hd.html 

KİTAP ÖNERİLERİ 

 Çocuklar İçin Müzik- Rebecca Rumens 

Kitap Açıklaması- Tiz sesli Trudi ve kalın sesli Barry tüm çocukları bekliyor. Trudi ve Barry, 

çocukları müziksel bir yolculuğa çıkarıyor. Onların yardımlarıyla, çocuklar hem müziğin 

büyülü dünyasına eğlenceli bir adım atacak hem de notalar, ritim, nota yazımı gibi pek çok 

konuda bilgi sahibi olacaklar. Oyunlar, eğlenceli bilgiler ve rengârenk çizimleriyle, Çocuklar 

https://www.incredibox.com/demo/
https://www.mydso.com/dso-kids
https://720p-izle.com/izle/altyazi/music-of-the-heart.html
https://720p-izle.com/izle/altyazi/cocoo-hd.html


İçin Müzik, müziği eğlenceli bir deneyim hâline getirecek ve çocukların pek çok popüler 

enstrüman, müzik türü ve orkestraları tanımasını sağlayacak. 

 

 Beethoven Çorbayı Neden Fırlattı? -Steven Isserlıs  

Kitap Açıklaması- Bach'ın oğlu babasına neden peruklu moruk diyordu? Stravinsky'nin 

kedisinin başına neler geldi? Brahms merdivenden kayar mıydı? Schumann parmağını nasıl 

sakatladı? Veee Beethoven çorbayı neden fırlattı? Bu kitap çocuklara klasik müzik dünyasını, 

bestecileri ve müzikleriyle tanıtmak üzere kaleme alınmıştır. Ünlü çellist Steven Isserlis en 

beğendiği altı bestecinin Bach, Beethoven, Mozart, Schuman, Brahms ve Stravinsky yaşam 

öykülerini, müziklerini alışmadığımız bir tarzda ele alıyor. Gerçek olaylar, tarihler, anekdotlar 

ve resimlerle zenginleştirilmiş kitap, çocuklar (ve tabii anne babaları) için vazgeçilmez bir 

kaynak. 

 

KONSER ÖNERİLERİ 

 

 HARRY POTTER SOUNTRACK ORKESTRASI -

https://www.youtube.com/watch?v=iFbwPzACEWw= 

 

 Two Cellos - https://youtu.be/qew2m1UdbXk 

 

 Rachmaninoff: Piano Concerto no.2 op.18 - Anna Fedorova - Complete Live Concert - 

https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFbwPzACEWw=
https://youtu.be/qew2m1UdbXk
https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w&feature=youtu.be

