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Küçük çocuklarda müzi©in önemi
Küçük çocukların ço©u müzi©i sever. Müzik duyduklarında oynarlar veya dans ederler.
Müzik aletlerinden ve oyuncaklardan duydukları sesleri taklit ederler, gülerler ve iyi
bildikleri ßarkılara eßlik ederler.
Müzik faaliyetleri, zevkli oldu©u kadar, çocuklar için faydalıdır da. Müzik faaliyetleri,
çocukların, fiziksel ve insan ilißkileri becerilerinin gelißiminin yanısıra dil bilgisi, hafıza ve
dinleme becerilerini ö©renmelerini ve gelißtirmelerini de teßvik eder.
Müzik genç çocukların günlük yaßamdaki faaliyetlerinin, oyun ve grup faaliyetlerinin
ayrılmaz bir parçası olabilir.

Günlük yaßam faaliyetlerinde müzik
Çok çeßitli ßekillerde müzik ailenin günlük yaßamdaki faaliyetlerinin bir parçası haline
getirilebilir; örne©in giyinme, banyo saati ve yatma saati gibi. Íarkılar ve tekerlemeler için
ayrıca bir zaman ayırmaya gerek yoktur. Müzik, bu faaliyetlerimizi yaparken, onları daha
zevkli hale getirebilir.
Bebe©i uyutmak için ninni söyleyebilirsiniz, rahatsız bir çocu©u sakinleßtirmek için a©ır
ßarkılar, veya çocu©unuza hoßgeldin ya da güle güle derken veya eßyalarını toplarken her
zaman belirli bir ßarkı söyleyebilirsiniz.
Íarkılar ve tekerlemeler, belirli ißlere göre özel olarak ayarlanabilir. Örne©in:
• Here we go round the mulberry bush ßarkısının sözleri de©ißtirilerek pek çok baßka
duruma göre uyarlanabilir. Bu ßarkının sözleri This is the way we... wash our hands,
or put on our hats or pack up our toys (ißte elimizi böyle yıkarız veya, ßapkamızı böyle
giyeriz veya oyuncaklarımızı böyle toplarız) ßeklinde de©ißtirilebilir. Yaptı©ınız iß ile ilgili
ßarkı söylemek, çocu©un o anda yaptı©ı faaliyete uygun dili göstererek çocu©un dil
bilgisinin gelißmesine yardımcı olur.
• This is the way we wash our hands (ißte elimizi böyle yıkarız) sözleri yaptı©ınız di©er
faaliyetlere uyarlanabilir; this is the way we roll up our sleeves (kolumuzu böyle
çemreriz);... use the soap (sabunlarız); ... turn on the tap (muslu©u açarız); and ... dry our
hands (elimizi kurularız). Íarkılar genellikle tekrarlanan sözlerden olußur. Bu da dil
bilgisinin gelißimine yardımcı olur.
• Yaßı büyük olan çocuklarda, müzik ile hareket birleßtirilebilir. Örne©in Let’s go walking
(Yürüyelim) ßarkısı de©ißik hareket ßekillerine göre uyarlanabilir; örne©in, zıplamak,
koßmak, parmak ucunda yürümek ve yan yan yürümek gibi.
Müzik, ayrıca, küçük çocukların ö©renmesi için sonsuz imkan yaratır. Reklamcılar, müzi©in
mesajların insanların aklında kalmasına nasıl yardımcı oldu©unu bilirler. Aynı ßekilde,
ßarkılar temel okuma yazma becerilerinin (alfabe ßarkıları) ve temel matematik bilgisinin
(sayı sayma becerileri) ö©retilmesinde ve pekißtirilmesinde kullanılabilir.

Müzik ve oyun
Küçük çocuklar, çevrelerindeki dünyayı oyun yolu ile tanırlar ve bu nedenle, müzik eßli©inde
oyun faaliyetleri yararlı olmaktadır. Çocuklar sesleri
araßtırabilirve bu sesleri basit müzik aletleri, ses çıkaran
oyuncaklar ve ses çıkaran cisimlerle (günlük yaßamda
kullanılan ve ses çıkarmak için kullanılabilecek tencere,
tava gibi cisimler de olabilir) bu sesleri üretmeye
çalıßabilirler.

Müzik ve gruplar
Müzikli faaliyetler çocuk grupları için de çok yararlıdır.
Yetißkinler grup faaliyetlerinde çocuklara öncülük
yaparken, çocukların taklit edebilece©i müzik davranıßı
örneklerini sergileyebilirler; örne©in, ßarkı söylemek,
müzik aleti çalmak, dinlemek ve ses üretmek gibi.
Yetißkinlerin katılması ve hevesli olması da çocukları
müzik yapmaya katılmaya teßvik etmede ve müzi©i
sevdirmede yararlı olmaktadır.
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