
MÜZİK BÖLÜMÜ ORTAOAKUL YAZ TATİLİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

7. VE 8. SINIFLAR 

Sevgili öğrenciler,  

Yaz tatili için aşağıda sizlere sunacağımız etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. İyi tatiller. 

ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

 

➢ 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 Once 

➢ 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 

➢ ONCE  

KONUSU: Yönetmenliğini ve senaristliğini John Carney'in 

üstlendiği müzikal romantik dram türündeki 2007 yapımı İrlanda filmi. Başlıca rollerini Glen 

Hansard ile Markéta Irglová'nın paylaştığı film, Dublin'de sokak müzisyenliği yapan biriyle 

karşılaşan göçmen bir kızın birlikte çalışarak bir albüm çıkarma sürecini konu almaktadır.-

https://www.filmmodu.org/once-altyazili-izle 

 

 

KİTAP ÖNERİLERİ 

➢ Bach Yürürken- Kâğıt, kalem ve biraz da ay ışığı...Dâhi müzisyenin çocukluğuna yolculuk! 

Kitap Açıklaması Müzik uğruna gece gündüz yürüyen bir çocuk düşünün! Müziğe öylesine 

âşık ki, bu aşk uğruna hiç uyumamaya, sabahlara dek çalışmaya, günlerce aç kalmaya, dahası 

kilometrelerce yol yürümeye razı... Müzisyen-yazar Göknil Özkök'ten, bütün çağların en 

büyük bestecisi olarak kabul edilen Johann Sebastian Bach'ın serüven dolu yaşam öyküsü! 
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➢ Müzik Satan Çocuklar- Yalvaç Ural 

Kitap Açıklaması Ural, bu kitabında para kazanmak için keman çalan Sali'nin öyküsü şiirsel 

bir dille anlatıyor. Yalvaç Ural bu kitabıyla, 1979 yılında, “Uluslararası Çocuk Kitapları 

Fuarı”nda Şiir Birincilik Ödülü aldı. Daha sonra, kitap birçok dünya diline çevrilip, çocuk 

dergilerinde tefrika edildi. Makedonya’da yardımcı ders kitabı olarak okutuldu. Ayrıca dünyada 

Çingenece basılan ilk çocuk kitabı özelliğine de sahip. Polonyalı çocuklar da “Müzik Satan 

Çocuklar”ı ve Yalvaç Ural'ı çok sevmişler. O denli çok sevmişler ki, 1986 yılında onu, “Polonya 

Gülümseme Nişanı” ile ve “Şövalyelik” unvanıyla ödüllendirdiler. Müzik Satan Çocuklar, bu 

günlerde Macar çocuklarla da tanışmaya hazırlanıyor. 

 

➢ Orkestra Şefi- Sarah Quıgley  

Kitap Açıklaması 

8 Eylül 1941’de Nazi birlikleri Leningrad’ı kuşatırlar, dünyayla olan bağlantısını keserler. “St. 

Petersburg dünya yüzünden silinmeli,” der Hitler. Planı, teslim olana kadar Leningrad’ı top 

ateşine tutmak, hava saldırısıyla bombalamak ve açlığa mahkûm etmektir. Bunları yapar da. 

Üç yıl boyunca şehirden 1.4 milyon kişi tahliye edilir, 1.5 milyon ise ya açlıktan ölür ya da 

başka nedenlerden. 1944 Ocak ayında kuşatma sona erdiğinde şehirde sadece 700.000 kişi 

kalmıştır. Ünlü besteci Dimitri Şostakoviç şehrin savunmasına katılmak amacıyla 

Leningrad’dan ayrılmaz, siper kazar, yangın gözlemciliği yapar.  

 

KONSER ÖNERİLERİ 

➢ 1 Orchestra 30 Film and Tv Themes 

https://youtu.be/bUL8NQy-3gw 

➢  

➢ Michel Petrucciani Trio - Live in Concert (1998) 

https://www.youtube.com/watch?v=cvrP-WtHu-U&feature=youtu.be 

 

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