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TÜRKÇE Vİdeo Müzik le ilgili herkesin konuştuğu ve sunumlar yapıldığı yer - Müzik forumu için tıklayınız... Basic 1481 Message Free Listening müzik dijital dünyanın en eski ve sonsuz tartışmalarından biridir. SoundCloudify ücretsiz, basit ve reklamsız bir çözüm sunarken, günümüzün önde gelen müzik
uygulamaları ücretsiz ve yasal müzik dinlemenin önünü açıyor. SoundCloudify YouTube ve SoundCloud arşivlerini tarayan bir müzik çalar, Souncloud bağlantısından mp3 indirmek için izin veren SoundCloudify.com SoundCloudify.com bir üründür. Chrome'da, eklentide, herhangi bir tarayıcıda,
soundcloudify.github.io uygulamanın bir üyesi olmadan kullanılabilir. Arayüzü ile Fizy'nin bir zamanlar sunduğu sadeliği sunuyor, ancak özellikleriyle popüler müzik çalarlar aratmıyor. Otomatik doldurulan SoundCloudify ile sonuçları hızlı bir şekilde arayabilirsiniz. Favori listenize parça ekleyebilir veya
çalma listeleri oluşturabilirsiniz. YouTube'da olmayan ve benim favorim olan aynı parçayı tekrar dinleyebilme yeteneği de var. Oyunu senkronize etmek için Last.fm. Müzik listelerinizi SoundCloudify hesabınızla senkronize edebilirsiniz. Herhangi bir Youtube çalma listesinin bağlantısını içe aktarıp
dinlemeye başlayabilirsiniz. Tuş vuruşları da mevcuttur. SoundCloudify, Anh Trinh tarafından geliştirilen, Github açık kaynak, ve ben muhtemelen önümüzdeki dönemde oldukça popüler olacak düşünüyorum. SoundCloudify ayrıca SoundCloud kütüphanesi ve diğer birçok satış noktasında benzer bir iş
yapan ve Türkçe arayüz sunan Streamus.com. Sayfa 2 Ben Fero - Şarkı Sözleri Biladerim'Verse 1Exponentially her an katlanmış Fero kahraman bro shakkadanakBefore zaman tuzakları her zaman sallanan (tuzak) Geri gel demeyin geçecek, lan ben izleyemiyorum (gidelim) İnsan feat verFero hiçbir
rakam girdiğinizde, o basın bilmiyorum, Tiz. Brother) Kardeşler için (kardeşler için) Değil zafer, paraIçin My BrothersIt's rap, kardeşim Trap zenci iş Brother bilader ve Zenciler için ortak bir dengine şey olarak bulmak bize iş hastalığı iş zenciBende hastalık tuzakları oluşturan kasları biliyorum ben annem
için bu işi yapmak, babam için, ve benim kız için. Aşık Fero Feronigga lan (lan) ince, dilim ya da boynumda yılan bir şey anlamıyor, badiye (Yeni Şehir) Lamborghini, Gucci benim adam Keshan (bro)Kim O'da o Ronaldinho, Ben Neymar (gol) Yarım ha olarak çıkın! Henny-Henney-Hennessy, Leila'nın
kafası bende. (St. Louis I çarparak ben ifade vah (wah, wah, wah, vah) Aman Tanrım, Tanrım, hey ma'allahKei bana inanmak için sevinç verdi, okulda öğretmenlerim şimdi gurur duyuyoruz, alay sayesinde, ikinci'Fero sert, ben bu müzik seviyorum alan eveallahl temsil edeceğini umuyoruz, Allahorman
hukuk yukarıda bilir teşekkür ederim! Kardeşim için (yani zencilerim için) zencilerim için (zencilerim için)Kardeşler için (kardeşim, kardeşim)Kardeşler için (kardeşler) Zafer için değil, para için. Bunu annem, babam ve kız arkadaşım için yapıyorum. Bunu bilgisayarım için yapıyorum bu işi bilgisayarım için
yapıyorum Bilgi Teknolojileri Forumu sitesi qgt; SOSYAL FORUM'un tüm tel etiketleri: Sayfa 1/5 1 2 3 4 5 BİlGİsaYAR BİlGİlerİ (tr) Bilgi Teknolojileri Forumu sosyal forum zgt; Her Telden zgt; 16 Mayıs 2016 16:12:53 Kayseri bölgesi yeşil bağlar hermir gitar eşliğinde şarkının yorumu... KANAL:
TURKULAR PAYLAŞIM: - MÜZİk DERSİ Müzik engelli çocukların eğitiminde kullanılan bir disiplin alanıdır ve tüm gelişim alanlarını destekler. Aynı zamanda yetersizlik ile çocuklarla iletişim kurmak için en etkili yollarından biridir. Müzik, ağır zihinsel öğrenme güçlüğü çeken çocukların yaşamlarında olduğu
kadar başkalarının da yaşamlarında önemlidir. Çocukların bireysel farklılıklarına dayalı düzenlemelerle müzik eğitimi, bu alandaki becerilerini geliştirmelerini sağlar. Müzik sınıfında bireysel ve eğitsel özellikler göz önünde bulundurulmalı, her çocuğun gelişimine uygun planlar ve uygun fırsatlar
sergilenmelidir. Ağır zihinsel öğrenme sorunları olan çocuklar için müzik eğitimi ile; göz teması, ses tanıma, ses tanıma, ses kaynağı arama, vücut tanıma, basit bir ritim koruma, basit müzik oyunları oynamak, yeni kelimeler almak, müzik aletleri öğrenme becerileri kazanmak için tasarlanmıştır. Ritmi
korumak çocukların hayatında çok önemlidir. Çocuk sessizce oturup müzik dinlemediği için hareket etmek istiyor. Ritim ve müzik hareketleri çocuğun yeteneklerini ve yeteneklerinin sınırlarını ortaya çıkarmak için yardımcı olur. Bir çocuğun bağımsız davranış alması ve Aygıt. Müzik eğitimi ritim ve ses
çalışmaları, doğada sesler ve müzik dinleme, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı dramatize etme olmalıdır. Yürümek, koşmak ve zıplamak doğal ritimlerdir. Taklitin ritimleri, bir çocuğun hayal gücünü kullanarak hareketleridir. Çocuk aynı zamanda vücudunun farklı bölümlerini kullanarak ritmi koruyabilir (tokat,
yere tekme, vb). Hızlı, yavaş, yüksek, düşük sesler öğretilebilir, kavramlar ile ilişkisel. At hızlı tempo için çalışır, yavaş tempoiçin yürüyüş kaplumbağası, yüksek ses için gök gürültüsü, düşük ses için fısıltı kullanılabilir. Ritim aletleri müzik araştırmalarında önemlidir. Bu enstrümanlar şarkı söyleme ve ront
öğrenme sırasında kullanılabilir. Şarkılar önce grupla birlikte sed edilmeli ve tüm çocuklar hazır bulunmalıdır. Çocuklar daha sonraya kadar tek tek şarkı söylemek zorunda bırakılmalıdır. Şarkının uygun yürüyüşleri ve şarkı söylerken tutma hızı ritim duygusu geliştirmesine yardımcı olur. Müzik diğer disiplin
alanlarıyla iç içedir. Müzik dersleri, diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde kullanılabilir. GENEL HEDEFLER Bu programı başarıyla tamamlayan her öğrenci; 1. Sesleri ortak özellikleriyle tanır. 2. Sesler arasındaki temel ilişkiyi anlar. 3. Müzik yoluyla duygularınızı ifade etme yeteneğini alır. 4.
Müziğin ritmik boyutunu kullanarak ritmik hareketleri yönlendirir. 5. Birlikte müzik faaliyetleri yaparak sevgi, dostluk ve sorumluluk duygusunu geliştirir. 6. Sözlü müzik yoluyla konuşma yeteneğini geliştirir. 7. Çevredeki müzik etkinliklerine katılmayı sever. ÖZEL HEDEFLER 1. Seslendirme işi yapıyor. 2.
Sesin yönünü bulur. 3. Ses kaynaklarını tanır. 4. Farklı sesler. 5. Sesleri simüle etmek için çalışır. 6. Çevredeki varlıkları hareket hızlarına göre tanır. 7. Hareket hızına bağlı olarak çevredeki varlıkların mimys. 8. Müziği uygun hareketler yapar. 9. Ritim tutar. 10. Sesinizi doğru kullanma yeteneğini geliştirir.
11. Şarkı lar. Söylüyor. 12. Grupla birlikte şarkı lar. 13. Araçları tanır. 14. Enstrümanları yaptıkları seslere göre tanır. 15. Sesini ve enstrümanını kullanarak melodiler şarkılar. 16. Müzik oyunları ile ilgili becerileri geliştirir. 17. Müzik oyunlarına katılmaya hazırdır. AMAÇLAR VE ANTLAŞMALAR (1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7.ve 8.Yil) ÜNİTE I. SES VE SES KAYNAK Hedef 1. Seslendirme işi yapıyor. Davranış 1. Çığlık atıyor ve çığlık atıyor. 2. Öksürük ve sesler. 3. Bu vücudun bir parçası ve vücudun diğer parçası isabet gibi geliyor. 4. Çevredeki nesnelere ateş eder ve ses çıkarır. 5. Çevredeki nesneleri ve sesleri
birlikte vurur. 6. Basit ritim aletleri kullanarak sesler. 7. Farklı enstrümanlardan sesler. Gol 2. Sesin yönünü bulur. Davranış 1. Başını sesin gözden uzak olduğu yöne çevirir. 2. sesin gözden uzak verildiği yön. 3. Yürüyerek kör edilirken verilen sesi sadece izleyin Gol 3. Ses kaynaklarını tanır. Davranış 1.
Ses sesine ait kaynağı gösterir. 2. Size dinlenen sese ait kaynağın adını söyler. Hedef 4. Sesleri ayırt eder. Davranış 1. İki ses dinletisinden ada ait sesi seçer. 2. Dinlenen üç veya daha fazla sesten olmak adından bir ses seçer. Gol 5. Sesleri simüle etmek için çalışıyor. Davranış 1. Dinlediğin sesi taklit
eder. 2. Gösterilen varlığın sesini taklit eder. 3. Adlandırılmış varlığın sesini taklit eder. ÜNİVERSİTE II. HIZ VE Rİtİm HEDEF 6. Çevredeki varlıkları hareket hızlarına göre tanır. Davranış 1. Farklı malzemelerden hızlı bir varlık gösterir. 2. Hızlı hareket eden bir varlık görüntülendiğinde adı söyler. 3. Farklı
malzemelerden yavaş bir varlık gösterir. 4. Yavaş hareket eden bir varlık görüntülendiğinde adı söyler. Gol 7. Çevredeki yaratıkların mimys hareket hızına göre. Davranış 1. Hızlı hareket eden varlıkların adını taşıyan bir varlığı taşır. 2. Yavaş hareket eden varlıkların adını taşıyan bir varlığın hareketini
yapar. Gol 8. Uygun hareket müziği yapar. Davranış 1. Ellerini dinlediği müziğe göre hareket ettiriyor. 2. Ellerini dinlediği müziğe göre hareket ettirir. 3. Bacaklarını dinlediği müziğe göre hareket ettirir. 4. Bacaklarını dinlediği müziğe göre hareket ettirir. 5. Kafasını dinlediği müziğe göre hareket ettirir. 6.
Vücudunu dinlediği müziğe göre hareket ettirir. Gol 9. Ritmi korur. Davranış 1. Dinlediği müziğin ritmine uyacak şekilde elini okşuyor. 2. Dinlediği müziğin ritmine uyacak şekilde ayağını okşar. 3. Dinlediği müziğin ritmine göre elini ve ayağını okşar. 4. Dinlediği müziğin ritmine uygun bir ritim aleti ile vurur.
Hedef 10. Sesinizi doğru kullanma yeteneğini geliştirir. Davranış 1. Sesini kullanırken gereksiz yere bağırmıyor. 2. Sesinizi kullanırken pürüzsüz bir duruş alır. 3. Sesinizi kullanırken, ağzını istediğiniz kadar açın. 4. Sesinizi kullanırken doğru nefes alın ve nefes alın. ÜNİTE III. SONG SINGING Hedef 11.
Şarkı şarkı lar. Davranış 1. Şarkıyı dinliyorum. 2. Mumbles müzik şarkısı. 3. Şarkının sözlerini sings. 4. Şarkının sözlerini melodilere göre söyle. 5. Enstrüman ile şarkı lar. Hedef 12. Grupla şarkı söyledi. Davranış 1. Şarkıya birlikte başlıyor. 2. Şarkının sözlerini grupla aynı anda söyle. 3. Duraklamalar
sırasında grupla birlikte hareket eder. 4. Nefeste grupla birlikte hareket eder. 5. Şarkıyı birlikte bitirin. IV. ÜNİTE ALETİmİz HEDEF 13. Aletleri biliyor. Davranış 1. Onun adını taşıyan bir aracı gösterir. 2. Gösterilen enstrümanın adını söyler. Hedef 14. Yaptıkları seslere göre enstrümanları tanır. Davranış 1.
Ait olduğu aracı gösterir Ses. 2. Sesin çalındığı enstrümanın adını söyler. Hedef 15. Sesini ve enstrümanını kullanarak melodiler şarkı lar yapıyor. Davranış 1. Bildiği melodileri çalıyor. 2. Bildiği melodileri çalar ve şarkı lar. ÜNİVERSİTE V. MÜZİk OYUNLARI HEDEF 16. Müzik oyunları ile ilgili becerileri
geliştirir. Davranış 1. Oyun hareketleri Ve bunu müziksiz yapıyor. 2. Onun kelime ve müzik göre oyunun hareketini yapar. 3. O onun kelime ve müzik göre grup ile oyunun hareketini yapar. Amaç 17. O müzik oyunları katılmaya hazırdır. Davranış 1. Oyunun kurallarına göre. 2. Oyundaki rolünü
gerçekleştirir. KONULAR ÜNİVERSİTE 1. SES VE SES KAYNAKLARI A. Ses çıkarma üzerine araştırma B. Ses kaynaklarının yönü C. hayatımızda 1. Yaratıkların sesleri 2. Doğada Sesler 3. Enstrümanların Sesleri 4. Z. Yaratıkların taklit seslerini dinlediğimiz araçların sesleri ÜNİVERSİTE II. HIZ VE
RİtİkLİm A. Çevremizdeki hız yaratıkları 1. Hızlı hareket eden varlıklar 2. Müzikte B. Rhythm'in yavaş hareket eden varlıkları 1. El ve ayaklar tarafından ritim tutulması 2. Ritim aletleri yle ritmi korumak ÜNIVERSITE III. SONG EDICT A. Grup la şarkı söylemek B. GRUP İlE Şarkı SÖYLEYEN B. Aletle
Tanıyalım B. Ses ve Enstrümanlar C. Ses ve Enstrümanlar Tarafından SesLendirilen Sesler C. Ses ve Enstrümanlar ÜnİTE V. MÜZİk OYUNLARI A. C. Şarkı Oyunlarında oynadığımız eğlenceli ve kafiyeli B. C. Şarkı Oyunlarında oynadığımız şarkılar Bu tanımda öğrencilere hedefleri ve soruları sorulur. ,
doğru cevaplar, öğrencinin verileri benimle görüntülenir ve yanlış cevaplar bir işaret ile görüntülenir -. Performansı belirlemek için yapılan çalışma ve bunun için hazırlanan kayıt tablosu günlük plan biçiminin dışındadır. PERFORMANS KAYIT TABLOSU Başlığı, tabii ki: Müzik Uzunluğu : 40 dakika Başlık
ünitesi : Ses ve Ses Kaynakları Tema Başlığı : Hayatımızda Ses Kaynakları Teknikleri ve Teknikleri : Açık Anlatım Eğitim Materyalleri : Telefon, Tren, Çocuk Ses Kayıtları ve ResimLi Araba Setleri. Hedeflerin eğitiminde ve değerlendirilmesinde kullanılacak araçlar: Ses kaynaklarını tanır. Davranış 1. Ses
sesine ait kaynağı gösterir. 2. Size dinlenen sese ait kaynağın adını söyler. Öğrencilerin önceden belirlenmiş performansları dikkate alınarak, bu derste alınması gereken davranışlar, öğrencilerin adlarına göre yeniden yazılır. Ali, Selma, can : Telefonun sesi dinlenirken telefonun haritasının resmini
gösterir. Ali, Selma, Can : Telefonun sesi dinlendiğinde ve ne ses sorulduğunda, bunun bir telefon görüşmesi olduğunu söylüyor. Ali, Selma, Can : Trenin sesi dinlendiğinde trenin haritasının resmini gösterir. Ali, Selma, Kahn : Tren duyulup sesi nin ne olduğunu sorduğunda, trenin sesi olduğunu söyler.
Selma, can : Çocuğun sesi dinlerken çocuğun kartının resmini gösterir. Selma, Kan: Bir çocuğun sesi dinlendiğinde ve nasıl bir ses olduğunu sorduğunda, çocuğun sesi olduğunu söyler. DERS ÖNCESİ HAZIRLIK Öğretmen, kurs başlamadan önce çevreyi düzenler. Bunu yapmak için, öğrencilerin
masalarını hilal ay şeklinde yerleştirir. Kursta kullanacağı bir ses kaydını ve kaseti öğrencilerin masalarının önüne koydukları masaya koyar. O koyar masada resimlerle. Öğretmen, kurs sırasında kullanacağı takviye leri belirler. Sınıf Sınıfı Öğretmen öğrencilere dedi ki: Kasetten bazı sesleri dinlemeni
sağlayacağım. O zaman bu seslerin kime ait olduğunu bileceğiz. Daha sonra sesleri dinler ve çocukların dikkatini dinlemek için konuya odaklar. DERS İLETİm ÖĞRETMENİ, eğitimde kullanacağı I. araç setinde telefon ve tavuk resmini gösteren kartlar alır. Sonra öğrencilere dedi ki, Şimdi beni dikkatle
takip edin. Kasetteki sesi duyacağız ve sana hangi kaynağa ait olduğunu söyleyeceğim. O zaman kartları önüne koacağım. Dinlediğiniz ses kaynağının hangi ses kaynağına ait olduğunu bana göstereceksiniz. Öğretmen kasetten telefonun sesini dinler. Kaseti durdur. Öğrencilere telefonun fotoğrafının
olduğu bir kartpostal gösteriyor ve şöyle diyor: Duyduğumuz ses bu kaynağa ait. Duyduğumuz sesin o kaynağa ait olmadığını söylüyor, bir tavuğu betimleyen bir haritayı işaret ediyor ve sonra da kartları Ali'nin önüne koyuyor. Kasetteki telefon sesini dinle. Kaseti durdurur ve der ki: Bana hangi kaynağı
duyduğunu göster. Eğer Ali telefonunun resmini gösterirse, bu tepkisini arttırır ve Eğer Ali telefonun fotoğrafını gösteremezse, bunu tekrar yapacaktır. Öğretmen kartları Ali'nin önüne koyar ve kasetten telefonun sesini dinler ve der ki: Bana hangi kaynağın sese ait olduğunu gösterin. Bu, Ali'nin doğru
cevabını pekiştirir. Öğretim diğer öğrencilerle aynı şekilde yapılır. Öğrenciler doğru tepki verirse, öğretmen tepkilerini artırır. Öğrenciler yanlış tepki verirse, öğretmen öğrencilere doğru cevabı vererek yeniden sunum yapacaktır. Öğretmen daha sonra I.tool kümesindeki diğer araçlarla aynı şekilde
öğretmeye devam ediyor. I. Araç setinde bulunan araçlarla eğitimi tamamladıktan sonra telefon fotoğraflarından birini alır. Kasetteki telefon sesini dinle. Duyduğumuz sesin telefonun sesi olduğunu söylüyor, telefonun fotoğrafını gösteriyor. Sonra kasetten telefonun sesini tekrar dinler ve Ali'ye sorar: Hangi
sesi duyuyorsun? Ali doğru cevap verirse, bu onun cevabını pekiştirir. Yanlış tepki verirse, tekrar yapacaktır. Yine telefonun sesini dinliyor ve tekrar soruyor, Hangi sesi duyuyorsun? Öğretmen, Selma ve Kahn gibi öğretir. Öğrenciler doğru tepki verirlerse, doğru cevaplarını arttırırlar. Eğer yanlış yanıt
verirlerse, öğretmen öğrencilere doğru cevabı vererek yeniden sunum yapacaktır. Öğretmen, davranış eğitimini 3, 4, 5, 6. İlGİlİ VE DEĞERLENDİrME Örnekleme Ölçümleri 1. Şu sesi dinle. Bana hangi kaynağa ait olduğunu göster. A. Telefon resim-çocuk resim-zaman resim b. Ördek resim-telefon
fotoğraf-kamyon fotoğraf-kamyon c. Telefon fotoğraf şaka resim-zil görüntü. Aslan resim-telefon resim-kuş 2. Bu sesi dinleyin. Hangi kaynağa ait olduğunu söyle. -Telefon sesi 3. Şu sesi dinle. Bana hangi kaynağa ait olduğunu göster. A. Tren foto-davul fotoğraf davul Resmi b. İnek resim-tren resim-piyano
resim c. Radyo-resim-tren-resim-daktilo-resim. Tren resim-televizyon resim-koyun resim 4. Şu sesi dinle. Hangi kaynağa ait olduğunu söyle. -Tren Ses 5. Şu sesi dinle. Bana hangi kaynağa ait olduğunu göster. A. Çocuk foto-otobüs fotoğraf-telefon fotoğraf b. Flüt resim-çocuk resim-erkek resim c. Çocuk
resim-saatler resim-kuş resmi. Davul resim-çocuk resim-helikopter fotoğraf 6. Şu sesi dinle. Hangi kaynağa ait olduğunu söyle. -PUANLI Öğretmen I. çocuk sesi telefonun görüntüsü ile kartları alır, çocuk fotoğrafı, araçları bir dizi resmi izlemek. Bu kartları öğrencilerden birinin önüne koyuyor ve kasetten
telefonun sesini dinliyor. Öğrenciye şöyle der: Bana duyduğunuz ses kaynağının ne olduğunu gösterin. Bir öğrenci telefon gösteren bir kart gösterirse, tepkilerini artırır. Bir öğrenci telefonun resmini gösteren bir harita gösteremiyorsa, öğretmen hiçbir şey söylemeden aynı araçları yapar. Öğretmen
öğrenciye soruyu tekrar sorar ve doğru cevabını pekiştirir. Öğretmen diğer öğrencilerle aynı şekilde değerlendirir. Bu araçları kullandıktan sonra öğretmen, I araç setindeki diğer araçlarla değerlendirmeye devam etmektedir. Değerlendirmeyi Araç Seti II ve III ile aynı şekilde tamamladıktan sonra, öğretmen
araçları ortamdan kaldırır. Kaldırır. meb yasaksız müzik dinleme. meb yasaksız müzik dinle eodev
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