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Seminer Planı

Ritim Dil ve Konuşma 

Okulöncesi Çocuklarda Ritim Algısı
Gelişimi

İşitme Kayıplı Okulöncesi Çocuklarda
Ritim Çalışmaları



Akış
Hareket düzeni
Zaman düzeni

Müzikte ritim (İng. rhythm, Fr. ryhtme)
Müzik eserlerinde bir notada vurgu, uzunluk veya
ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde
tekrarlanmasından doğan ses uyumudur.

Divan Edebiyatında vezin
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Belirli bir ses dizisinin belli bir düzen içindeki
ölçüsü. Genel anlamı içinde tartım, sürekliliği
gösteren bir ölçü,ritmin Türkçe karşılığı 
 
Müzik eserlerinin vuruş yönünden eşit olan küçük
bölümleri

Bir ölçüyü oluşturan sürelerden her biri, darp



İnsanlar arası iletişim için sembollerin 
belirlenmiş kurallara uygun olarak 

kullanılmasıdır.
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Düşünceyi sözle ifade etme işi. Aynı dili 
konuşan bireyler arasında sözle anlaşma 

biçimidir
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Vurgu 
Konuşma ve okuma sırasında bir hece veya
kelime üzerine diğerlerinden daha farklı
olarak yapılan baskı, aksan demektir.

Ton 
İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık
derecesi, konuşmada sesin duyguları
belirtecek biçimde çıkarılmasıdır.
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Doğumdan dilin ilk kullanım anına kadar
geçen dönem

Dilin ilk kullanım anından okul çağına kadar
geçen dönem

Okul çağından gençlik çağına kadar olan
dönem
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1-7 yaş arası “edinim” dönemi 
● Algılama-hareketler 
● Dilsel ilgi 
● Zihinsel uyanış 

7-12 yaş arası “değerlerin oluşturulma” dönemi 
● Duygusal
● Etik
● Kültürel değerlere ilgi

Yetişkinlik çağı “üretim ve çalışma” dönemi 
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Müzik ve ritim çalışmaları

İyi bir öğrenme alanı
İyi bir öğretme-öğrenme aracıdır.
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⚫ 18-24 aylık bebekler kısa bir süre de olsa ritme 

uygun hareketlerle cevap verirler
⚫ Ritmik tekrar başarıları, gerçek anlamda ritim 

başarısı olmaktan çok, ritmin ilkel özelliklerine 
yöneliktir



⚫ Ellerini birbirlerine vurarak ya da bir yere vurarak 
düzenli sesler çıkarma becerilerine sahiptirler

⚫ 3 yaş grubu çocuklarda dil ve motor becerilerinin 
gelişmesine bağlı olarak duyduğu müzikle ilgili 
düzenli vuruşlar yapabilirler

⚫ En çok konuşma ritimlerini tekrarlamada beceri 
gösterebilirler

ş
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⚫ 1 ve 2 yaş grubu çocuklar elleri ve sesleri ile müzik ve onun 

ritmine katılırlar. Yetişkinlerle oynarken ritim ve tempoları taklit 
ederler. Ellerine geçirdikleri nesnelerle vurarak basit ritmik 
tepkiler verirler.

⚫ 4 yaş grubu çocuklar sözle veya bir nesne ile ses melodi ve 
ritim üretebilirler ve bunları yaratıcı biçimde oluşturulan hikaye 
ve şarkı sözleri şeklinde duygu ifadesi olarak kullanabilirler.

⚫ 5 ve 6 yaş grubu çocuklar çok kuvvetli ritim duygusuna 
sahiptirler.  Tartım kalıplarını ve tempo kavramını anlayarak 
uygulayabilirler, basit vurmalı çalgıları çalabilirler, basit ezgiler 
ve tartım kalıpları üretebilirler.
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⚫ Türkiye Türkçesi müzikal bir yapıya sahiptir. 
Tabii ki doğru, güzel ve etkili kullanmak kaydı 
ile…

⚫ Bu ve benzeri tartım çalışmalarına sayısız 
örnekler verilebilir.  
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http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5146e01c17e179.96098183
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5146e01c17e179.96098183
http://www.tdkterim.gov.tr/bts/
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5146e0d263c5e6.9309230216
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5146e0d263c5e6.9309230216
http://www.tdkterim.gov.tr/?kategori=bakdetay&sozid=GOS
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