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ÖZET
Bu ara rman n amac , ilkö retim birinci devre çocuklar n temel hareket becerilerinin geli tirilmesinde ritim 
ve  müzik  e itiminin ili kisini incelemektir. Bu çal mada tarama modeli kullan larak, ilkokul birinci devre 
çocuklar nda ritim, müzik e itiminin önemi ve gere i üzerine durulmu tur. Ayr ca, ilkö retim ça  çocuklar n
hareket geli imlerinde gerekli olan temel hareket e itiminin önemi ile ilgili yaz lm  makaleler incelenmi  ve 
konu ile ilgili anlaml  bir senteze var lmaya çal lm r. Okul öncesi dönemdeki müzik ve ritim e itiminin 
önemi hakk nda yap lan çal malar n yo unlu u göz önüne al nd nda, ilkö retim döneminde müzik ve ritim 

itimini vurgulayan çal malar n say ca yok denecek kadar az olmas  bu durumu incelemeyi de er k lmaktad r.
Gerek uygulamal  gerekse gözleme dayal  yap lan birçok çal mada ilkö retim dönemi çocuklar için müzik ve 
ritim e itiminin önemi vurgulanm , ancak temel hareket becerilerinin geli tirilmesi ile ilgili yap lm
çal malara pek fazla rastlan lamam r. Konuya ili kin yapt z bu tarama çal mas nda, ritim ve hareket 
ba lant lar n önemi vurgulanm r. Ayr ca, yap lan bu çal man n konuyla ilgili daha sonra yap lacak 
uygulamal  çal malara ve alanda çal ma yapacak di er ara rmac lara da k tutaca  dü ünülebilir. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Temel Hareket, Müzik, Ritim 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the relation between rhythm and music education in the improvement of 
basic movement skills of primary school students of 1-4th grades. In this study combing method has been applied 
and the importance of music and rhythm education for students of these grades has been addressed. Articles on 
the importance of basic movement education for these children have been studied and a reasonable synthesis has 
been tried to be attained. When compared with the density of such an education for pre-school period, the 
number of studies signifying the importance of music and rhythm education during primary school period is 
rather insignificant, thus making such a study valuable. The importance of music and rhythm education for 
primary school students has been emphasized both through applied and observational studies, yet studies 
concerning basic movement have not sufficiently been referred to. In our combing-method study, the importance 
of the link between rhythm and movement has been emphasized. In the meantime, it can be regarded as a useful 
study as it may shed light on applied studies to be carried out and it may as well be helpful to researchers in the 
field. 
Keywords: Child, Basic Movement, Music, Rhythm 
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Ça da  insan bilimleri insan Varl ’n n “hareket”e göre yap land  göstermektedir. Bütün 
insanlar için vazgeçilmez olan hareket çocuk için çok daha büyük bir ihtiyaçt r. Çünkü 
çocukluk dönemi insan Ki ili i’nin geli im sürecinde en önemli evredir; bu süre harekete 
dayanan oyun ve spor ile kurulur (Unesco, 2005).  
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Bedensel becerilerin geli tirilmesinde uygulanacak her türlü tekni in temelinde ritim vard r.
Düzenli hareketler, sinir sistemi ve hareket isteminin bir kurallar dizisi içinde meydana 
geldi i kompleks olaylard r. Bu kompleks içinde hareketin ritmi ba  ba na önem 
ta maktad r. Çünkü hareketlerin ak ndaki düzeni sa layan ritimdir (Gerek, Katkat, 2006).

Ritim, Latincede ak  demektir. Ritim, hareketin say larla anlat r, bir say  dilidir (Toksoy, 
Be iro lu, 2006).  Ritmi; güçlü ve zay f vuru lar n, düzenli aral klarla, sesli veya sessiz 
zamanlarla, çe itli aletlere vurarak ç kar lan, düzenli ve ak  seslerin olu turdu u bir bütün 
olarak aç klayabiliriz. 

Ritim e itimine ba lamak için en uygun dönem anaokullar  ve ilkokulun ilk s flar r. Bu 
ya larda çocuklar rahat ve esnektir. E er bu ça larda çocuklara güzel bir müzik e itimi temeli 
olu turulursa, kazand klar  ritimsel beceriler üzerine ileride daha da geli mi , karma k
beceriler elde edebilirler (Topaç, 2008).  

Bu ara rma, ilkö retim programlar nda, özellikle temel hareket becerilerinin 
kazan lmas nda, hareketin ritmi ve e itimi ile ilgili etkinliklerin azl ndan yola ç karak bu 
alandaki eksikli in giderilebilmesi amac yla yap lm r. Ayr ca bu çal mada, lkö retim 
birinci devre çocuklar n, Temel hareketler dönemindeki beceri geli iminde müzik ve ritim 

itiminin ili kisi üzerinde durulacakt r.

lkö retim Ça nda Ritim, Beden ve Hareket E itimi:
Ritme fiziksel tepki verme dü üncesini bir sisteme dönü türen ki i Jacques Dalcroze’dir. 
(1865-1950) Dalcroze sisteminin temel hedefi, ritim arac yla beyin ve vücut aras nda h zl
ve düzenli ileti im yaratmak ve ritmin hissedilmesini fiziksel bir anlay  biçimi haline 
getirmektir. Bu nedenle ritim e itiminin hedefi, beyin, vücut ve duygular aras nda denge ve 
uyumun olu turulmas r (Topkaya, 2011).

Ritim e itimi, bedeni do ru kullanabilme ve bu sayede çocu un ruhsal geli imini olumlu 
yönde etkilemesi aç ndan da çok önemlidir. Çocuklarda özgüven, denge, rahatl k sa layan 
ritim e itimi, anaokullar  ve ilkö retimin birinci kademesinde (1. 2. 3. s flar)  e itimin 
önemli amaçlar ndan biri olarak kabul edilebilir (Topaç, 2008).

Hareket, Beden E itimi ve Spora ili kin istendik motor davran lar  istenen say da ve kalitede 
gerçekle tirebilmek sadece kassal bir ç kt dan ibaret de ildir. Kassal ç kt  sadece bir ürün yani 
sonuçtur. ( irinkan ve Ark, 2006).  

Beden e itimi ve spor derslerinde amaç her çocu un ayn  seviyede yeti tirilmesi de il, her 
birinin kendi yeteneklerine göre geli ip büyümesinin sa lanmas r. Beden e itimi derslerinde 
yapt lacak hareketler u veya bu metodun ilkelerine göre de il, çocuklar n beden ve ruh 
ihtiyaçlar na, ilgi ve yeteneklerine göre ayarlanmal r (29). Amaçl  biçimde düzenlenen 
temel hareket e itimi programlar , çocu un duygusal, bili sel,  toplumsal ve psikosomatik 
yönlerini etkiler. Hareket kavram , spor, oyun, dans ve ke fedici hareketleri kapsar. 
Hareketler yolu ile elde edilen bu kazan mlar kendi ba lar na bir amaç de il büyüme ve 
geli mede sürekli ve etkili temel bir araç olarak dü ünülmelidir (Gerek, Katkat, 2006).  

Çocuklarda Psikomotor Geli im Evreleri: 
Psikomotor geli im, ya am boyu devam eden ‘motor’ becerilerde ortaya ç kan davran lar n
kontrol alt na al nmas  sürecidir. Söz konusu olan davran lar; duyu organlar ,   zihin  ve  
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kaslar n birlikte çal mas  ile ortaya ç kar (Megep, 2007). Psikomotor geli im, fiziksel 
büyüme ve merkezi sinir sisteminin geli imine paralel olarak organizman n isteme ba
hareketlilik kazanmas  olarak tan mlan r. Motor geli im farkl  de ikliklere u rasa da bireyin 
tüm ya am  boyunca devam eden bir süreçtir. Motor geli im, düzenli bir s ra izler (Tonguç, 
2012).

Yeni psikomotor davran lar  ö renilmesi için geç kal nmamal  ancak, zaman ndan önce de 
yeni davran lar için çocuklar zorlanmamal r. Bunun için birincil ko ul, motor geli im 
dönemlerini bilmenin yan nda ö rencilerin olgunluk ve haz r bulunu luklar  izleyerek 
onlar n ön ö renme davran lar  gözlemlemektir (Topkaya, 2011). 

ekil1: Gallahue’nin piramit modeli (1982)

6-7 Ya  Temel Hareketler Dönemi: 
Okul öncesi çocu u, art k kendi bedeni üzerinde denetim yapabilecek duruma gelmi tir. 6-7 
ya ndan ba layarak hemen tüm duyu organlar  geli mi  olan çocuk, okulda yap lacak e itim-

retim etkinliklerini izleyebilecek bir olgunlu a eri mi tir. Vücuttaki organlar n  e güdüm 
içinde çal mas ,  tepki  h , güç-kuvvet, denge ve esneklik gibi yönlerden çocu un
geli iminde hareket ve oyun e itimi konular  derslerinde büyük katk lar sa layabilir. Gerek 
okul öncesi gerekse temel e itim-ça nda oyun, çocu un yaln z devimsel geli imi için de il; 
zihinsel, duygusal, toplumsal geli imi gibi yönlerden de de erli bir e itim arac r (Özdenk, 
2007).

Sporla lgili Hareketler Dönemi: 
Bu dönem, genelde 7 ya  ve yukar  kapsar. lkokul çocuklar , yeni beceriler kazanmaktan 
çok daha önce kazand klar  temel becerileri daha ak  ve do ru olarak ortaya koyarlar. Yedi 
ya ndan on ya na kadar olgunla  olan temel becerilerini birle tirerek sporla ilgili 
beceriler de kullanma ba lar. Hareketler giderek daha karma k ve spor türüne özgü seçilmeye 
ba lan r. Hareket becerilerinde uzmanla ma, temel hareketler döneminin sonucudur. Bu 
dönem, temel dengeleme, lokomotor ve manipülatif becerilerin a amal  olarak incelik ve 
estetik kazand  bir dönemdir. Bu ya lardaki çocuklar n motor geli im düzeyleri “Özel 
hareket becerileri evresi” olarak tan mlanan evrededir. Bu ya  döneminde  aç k beceri 
formunda çok say da hareket al rmalar n  ö renilmesi ve peki tirilmesi mümkündür. K z
çocuklardaki motor ö renme yetene i en üst düzeydedir. Erkeklerde ise bu dönemin sonlar na
do ru bir de im ve s çrama söz konusudur (S rtmaç, 2002).

Refleks Hareketler Dönemi

lkel Hareketler Dönemi

Temel Hareketler Dönemi

Spor 
Hareketleri 

Dönemi

14 Ya  ve Üstü
11-13 Ya
7-10 Ya

6-7 Ya
4-5 Ya
2-3 Ya

1-2 Ya

4 Ay-1 Ya
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Beceri, bir tür manipülatif verim olup organize edilmi  koordineli hareketler dizisidir. Ayn
zamanda edinilmeye çal lan hareket amaca yönelik ve içinde bulunulan artlarla uyumlu 
olmal r. Beceri, minimum enerji ve zaman harcayarak maksimum kesinlikte sonuçlar n
önceden belirlenebilmesi yetene idir (Kartal, 2012).  

Psikomotor Beceri; Bireyin büyük ve küçük kaslar  kullan  içermektedir. Büyük kas 
becerileri olan; yürüme, ko ma, denge, dönme, e ilme, sal m, küçük kas becerileri olan; eli 
ve aya  kullanma becerilerini ve nesne kontrol becerilerini kapsamaktad r. Bireyin fiziksel 
yap nda  ve  sinir  kas  i levlerindeki de im süreçlerini kapsayan faktörde psikomotor 
beceriler olarak adland lmaktad r. Psikomotor beceriler, bireyin becerilerinin kazan lmas  ve 
becerilerde azalma gibi tüm fiziksel becerilerle ilgilidir (Özdenk, 2007).

Gürsel ve Y ld z (2008), Gallahue ve Ozmun’a göre bir beceri, acemice, ba lang ç ve olgun 
seviyelerde yap r. Vücut hareketlerinin tamam  parçalara bölünür ve kolun, ba n ayaklar n
pozisyonu üç farkl  seviyede tarif edilir. Örnek olarak sek sek hareketi 3 ya nda bir çocuk 
için acemi seviyede, 5–6 ya ndaki bir çocuk için ba lang ç seviyesinde ve 7 ya nda bir 
çocuk için ise olgun seviyede de erlendirilebilir. Yap lan beceri çocu un ya na göre de il, 
seviyesine göre de erlendirilir. Böylece çocu un temel bir hareketi yapt  ustal k derecesi 
belirlenir (Gerek, Katkat, 2006). 

Müzik ve Ritim E itimi ile Temel Hareket Geli imi 

Çocuklar n vücut koordinasyonu ve kas geli iminde etkili olan müzik, ayn  zamanda 
çocuklar n bedenlerine hâkim olmalar  sa layarak özgüvenlerinin geli imine iyi bir benlik 
imaj  kazanmalar na yard mc  olmaktad r. Farkl  türlerde müzik ile hareket etme, çocuklar n
bedenlerini kullanarak, farkl  müziklere göre farkl  hareketler yapabileceklerini anlamalar na 
yard mc  olmaktad r (S rtmaç, 2002). 

Çocu a müzik e itimi verme e çal rken özellikle anaokulu ve ilkö retimin birinci s nda 
kullan lan yöntemler büyük önem kazanmaktad r. Bunlardan biri olan “ritim e itimi” çocukta 
zaten var olan ritim duygusunu ortaya ç karmak, geli tirmek ve müzi i  ö renme sürecini, 
daha h zl  ve zevkli hale getirmek aç ndan önemlidir. E er bu ça larda çocuklara güzel bir 
müzik e itimi temeli olu turulursa, kazand klar  ritimsel beceriler üzerine ileride daha da 
geli mi , karma k beceriler elde edebilirler ( irinkan ve Ark, 2006).  

Çal maya birinci s ftan ba lama olana  varsa bu s f seviyesinde, ritim ve hareket e itimi 
ile ilgili temel kavramlar n “oyun” kurgusu içinde a rl kl  olarak verilmesi daha uygun 
olacakt r. Çocuklar öncelikle kendi bedenlerini kullanarak, ritim, tempo, t  gibi müzik 

eleri hakk nda deneyim kazanm lard r. Bu çal man n ritmik alg  ve ritim duygusunu 
geli tirme yolunda önemli katk lar getirdi i söylenebilir. Çal man n ritim çalg lar  ile 
desteklenmesi ilgiyi art rd  kadar, çocuklar n bu çalg larla ilgili temel teknikleri 
kazanmalar na da yard mc  olmu tur. Dördüncü s flarla di er  iki  s f seviyesi aras nda, 
haz r bulunu luk  ile  motor  beceriler  aç ndan belirgin farklar vard r. Özellikle ritim ve 
hareket e itimi anlam nda çok olumlu sonuçlar elde edilmi tir (Toksoy, Be iro lu, 2006).

lkö retim döneminde ritim e itiminin çocuklarda sadece müzik sevgisinin geli mesine de il,
ayn  zamanda psikomotor davran lar na büyük katk  sa lad  gözlemlenmi tir. Bunun en 
önemli nedeni ritim e itiminin temelinde yatan konsantre olabilme ve disiplinli hareket 
edebilme yetilerinin çocuklar n üzerinde yaratt  olumlu etkinin, çocu un günlük hayat na ve 
sportif becerilerindeki ba ar na yans mas  olarak nitelendirilebilir (Kartal, 2012). 
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renciler fiziksel hareket becerileri tatbik ederken, her becerinin bir ritmi oldu unun fark na
varmal rlar (S rtmaç, 2002). Ülkelerin birço unda Ö rencinin spor, sanat, beceri ve 
de erler  e itiminin küçük ya larda ba lad  ve  e itim sürecinde artarak geli ti i
görülmektedir. AB’de en erken ya taki (3 ya ) okulla ma rlanda’da görülmektedir. 3–5 
ya ndaki çocuklara verilecek e itim daha çok sanat, spor ve beceri odakl  olmaktad r (Türk 

itim Sen, 2010). 

Ülkemizdeki okullar n ders programlar  içerisinde ö rencilerin psikomotor (devini sel) 
davran lar n geli mesine katk  sa layacak olan müzik ders saatleri, günümüz e itim 
sisteminde özelliklerine göre farkl  yap lardad r. lkö retim 1. 2 ve 3. s flarda haftada iki er
saat, 4, 5, 6, 7. ve 8. s flarda haftada birer saat Müzik E itimi yap lmaktad r (Unesko, 2005). 

lkokullarda beden e itimi ve spor derslerinin temel sportif e itimden yoksun s f
retmenlerince i lendi i göz önüne al rsa yetersiz olan mevcut uygulamalar nda ne derece 

sa kl  olaca  dü ünmemiz gerekir (Tufan, Sökezo lu, 2009).  
f  ö retmenleri ilkö retim I. kademede beden e itimi dersini %98.5 oran nda yararl

görürken, %64’ü okullarda beden e itimi dersinin amac na uygun i lenmedi ini, %47’si 
kendilerini bu derste ba ar  bulmad klar , %54.4’ü formasyon e itimi ihtiyac
duyduklar , %89.8’i bu dersi bran  ö retmenlerinin yürütmesi gerekti ini belirtmi lerdir 
(Türk E tim Sen, 2010).

Güler (2006), ö retmenlerin tamam na yak  programda müzik etkinliklerinin önemli 
oldu unu, ancak etkili gerçekle medi ini dü ünmektedir. Bunun yan nda ö retmenlerin temel 
müzik bilgileri ve örnek etkinlik uygulamalar , enstrüman çalma becerisi, müzi in drama ile 
kullan , müzik etkinliklerinde kullan lan yöntem ve teknikler, da arc k geli tirme ve 
okulöncesi müzik türleri, s f yönetimi, müzik etkinliklerinin di er etkinliklerle kullan ,
bireysel ve yarat  müzik etkinlikleri, müzik etkinliklerini gözlem arac  olarak kullan  gibi 
konularda e itim gereksinmelerinin oldu u saptanm r (Özdenk, 2007). 

SONUÇ

Milli E itim müfredat ndaki okul öncesi ve lkö retim s flar  program na bak ld nda, bu 
programlar n, çocuklara temel motor becerileri kazand rmaya ve geli tirmeye yönelik 
haz rland  görülmektedir. Ancak yapt z ara rma  gösteriyor  ki,  ö retmen yeti tiren 
kurumlarda a rl k verilen konular, belli ba  akademik becerilerin üzerine kurulu olmas ,

retmen adaylar n müzik, ritim ve hareket e itimi gibi becerilerinin geli ememesine ve 
kendilerinde var olan potansiyel becerilerinin fark na varamadan mezun olmalar na neden 
olmaktad r. Bu durum, hareket ihtiyac  giderilememi , temel hareket becerilerinden yoksun, 
sa ks z bireylerin yeti mesine sebebiyet vermektedir. 

Okul öncesi dönemden ba layarak, ilkö retim döneminde devam eden ritim ve müzik 
itiminin, çocuklar n bili sel, duyu sal, sezgisel ve psikomotor davran lar  üzerinde olumlu 

etkileri oldu u birçok ara rmada vurgulanm r. Ayr ca, okul öncesi dönemdeki müzik ve 
ritim  e itiminin önemi hakk nda yap lan çal malar n çoklu u göz önüne al nd nda,
ilkö retim dönemi çocuklar nda müzik ve ritim e itimini vurgulayan çal malar n say ca yok 
denecek kadar az olmas  hayli rt  bir durumdur. Gerek uygulamal  gerekse gözleme 
dayal  yap lan birçok çal mada ilkö retim dönemi çocuklar nda müzik ve ritim e itiminin 
önemi vurgulanm , fakat konuyla ilgili yap lm  çal malara pek fazla rastlan lamam r.   
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lkö retimin birinci kademesinde, ritim tan , bilinen basit ritim kal plar , ritim aletlerini 
tan tarak, çocuklar n ritim olu turmalar  ve ritim duygusunu kazanmalar  sa lanmal r. 
Beceriyi, organize edilmi  koordineli hareketler dizisi ve bir tür lokomotor veya manipülatif 

kt  olarak aç klayacak olursak, t pk  müzikteki ritim gibi her hareketin birbiriyle uyumlu, 
ak  ve birbirini do ru olarak izleyebilmesi gerekmektedir. lkö retimin sporla ilgili 
hareketler döneminde ise hareket ve ritim birlikteli ini uygulayarak çocuklara hareket e itimi 
verilmelidir. Bu dersi ald ktan sonra çocuk, duydu u her ritmi daha çabuk alg layarak, kendi 
bedeni ile yapabilece i hareketlerin fark na varabilir, ritim kal plar  hareketle birle tirerek 
sportif becerileri daha çabuk ö renebilecektir.  

Özelle mi  ritmik hareket kal plar , dans ve ritmik cimnastik bran lar nda daha çok 
görülmektedir. Temel hareket ve özelle mi  hareket kal plar  kazanan bir çocu un gelecekte; 
örne in, basketbol bran na yönelebilece i varsay labilir. Bu ba lamda; ritim ve müzikle 
birlikte ald  temel hareket e itimi de çocu u dans etkinliklerine yönlendirebilir. Ancak, 
yeti kinler aras nda dans etkinliklerine kat m azl  ve kat mc lar n  ö renme güçlü ü
çekti inin gözlenmesi, bu e itimi çocuk ya larda almad klar  görü ünü güçlendirmektedir. 

Ça da  müzik e itimcisi Dalcroze’a göre müzik;  ses ve hareketten ibarettir ve sesin kendisi 
de bir hareket eklidir, bedenimiz de kemikler, organlar ve kaslardan ibarettir, kaslar da 
hareket içindir. Mothersole’a göre de “müzik sadece kulakla de il tüm bedenle duyulur” sözü 
bu gerçe i desteklemektedir. 

Düzenli hareketlerin temelinde yer alan yürüme, ko ma,  s çrama, galop, sekme,  makas, 
sallanma, savrulma, dönme vb. hareketler, kendine özgü bir ritme sahiptir. Bu hareketlerin 

retiminde kullan lacak ba ca ritim kal plar  (4’lük bir süre içinde) u ekilde olabilir: 

Yukar da örneklerini sundu umuz ritim ve temel hareket kal plar n birle imiyle birlikte 
sistematik hareketler zinciri olu turulabilir. Bu zincirler hareket kal plar na dönü türülerek 
sportif veya rekreatif faaliyetlerin temelinde yer alabilirler. Örne in:  

   Z pla       Ko  Ko     Bas   Ga   lop       Bas   Ga  lop 

Galop hareketinin en aç k biçimde göründü ü spor dal  eskrimdir. Rakibe hamle esnas nda
kullan lan yer de tirme hareketi olarak galop, belirgin bir biçimde görülebilmektedir. 
Çocuklarda temel hareket e itimi döneminde ö retilecek olan galop hareketi, özelle mi
hareketler döneminde yönelece i dans veya spor dal na özgü hareketleri ö renme a amas nda 
oldukça faydal  olabilecektir. 
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Sonuç olarak; ilkö retim ça  (I.Devre) çocuklar na yönelik beden ve hareket e itiminin, 
çocuklar n fiziksel ve davran  geli imleri üzerindeki etkilerinin olumlu sonuçlar
dü ünüldü ünde; ritim ve müzik e itimi, çocuklarda bedeni do ru kullanabilme ve bu sayede 
temel hareket geli imini olumlu yönde etkilemesi aç ndan, çok gerekli olaca  söylenebilir.  
Öyleyse, çocu un geli iminde müzik ve ritim e itiminin yeri vazgeçilemeyecek derecede 
önemlidir diyebiliriz.  

rencilerimize kazand rmak istedi imiz fiziksel hareket becerilerini ö retme a amas nda, 
her becerinin asl nda kendi içinde bir ritmi oldu unun bilinmesi gerekmektedir. Çocu a temel 
hareket e itimi verirken öncelikle hareketin ritmi ö retilmeli ve ritmik seslendirmesi mutlaka 
yapmal r. Bu sayede çocuk, yeni beceriler kazan rken, hareketleri ritmik bir s ra ile ard
ard na s ralayabilecektir. Bu durum, beceri ö renimini kolayla ran ve daha aktif hale getiren 
bir unsurdur. Yeti kinler aras nda dans etkinliklerine kat n azl  ve kat mc lar n

renme güçlü ü çekti inin gözlenmesi, bu e itimin çocuk ya larda al nmas  gerekti i
görü ünü güçlendirmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Rhythm, in Latin means flow and is a languages of number (Toksoy, Be iro lu, 2006).  The 
best time to start rhythm training is kindergarten and first grade of elementary (Topaç, 2008). 
While music education for children, especially the methods used in the first year of 
kindergarten and primary school is very important. One of them is "rhythm training", children 
who have already reveal the sense of rhythm, and music enhance the learning process, it is 
important to make it faster and enjoyable. If at this age children formed the basis of a good 
musical education, in the future they can get more advanced and more complex skills. 

irinkan ve Ark, 2006).  

The purpose of this study is to examine the relation between rhythm and music education in 
the improvement of basic movement skills of primary school students of 1-4th grades. In this 
study combing method has been applied and the importance of music and rhythm education 
for students of these grades has been addressed. Articles on the importance of basic 
movement education for these children have been studied and a reasonable synthesis has been 
tried to be attained.  

 When compared with the density of such an education for pre-school period, the number of 
studies signifying the importance of music and rhythm education during primary school 
period is rather insignificant, thus making such a study valuable. The importance of music and 
rhythm education for primary school students has been emphasized both through applied and 
observational studies, yet studies concerning basic movement have not sufficiently been 
referred to. 

looking at the program The national curriculum in preschool and primary school classes, 
children basic motor skills is seen as prepared for bring in and development. in the first stage 
of primary education, the definition of rhythm should be provided to children, also should be 
known as simple rhythm patterns and the rhythm instruments gain a sense of rhythm and 
rhythm to create. During the movements related to sports, children should gain the knowledge 
of the movement and rhythm training. After taking this course, children can hear by detecting 
more quickly variety of rhythms and may become aware of the movement can do with her 
own body. Moreover, by combining rhythm patterns of movement, athletic skills can be 
learned more quickly. 

While the basic movement training, should be taught first rhythm of the movement and 
rhythmic vocalization must be done. In this way, children gained new skills and be able to 
sort successive movements with rhythmic sequence. This is an element that makes it easier 
and more active skill learning. 
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Situated on the basis of regular walking, running, jumping, gallop, skip, leap, stephop, swing, 
roll, sway, turning etc. of motion has its own rhythm. The main rhythm patterns to be used in 
the teaching of these movements (in a time of 4) may be as follows 

Can be created systematic chain of movement with a combinations of rhythm and basic 
movement patterns. These chains can converted into movement patterns, take place on the 
basis of sports and recreational activities. For example: 

    jump             run   run      step   gal  lop       step   gal  lop 

To teach gallop during the period of basic movement, It can be very useful during the 
specialized movements period for the children. 

As a result, considering the positive results effects on physical and behavioral development of 
children, of primary school age body and  movement education, can be said that, in terms of 
development of movement and for use the correctly body, rhythm and music education is very 
necessary.  

In our combing-method study, the importance of the link between rhythm and movement has 
been emphasized. In the meantime, it can be regarded as a useful study as it may shed light on 
applied studies to be carried out and it may as well be helpful to researchers in the field. 


