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       Sihirli Bahçe Montessori Okulu sanat derslerinde 
çeşitli sanatçı ve sanat dallarını konu edinen çalışmalar 
yürütmektedir. Bu yıl çalışmalarımıza bir çeşitlilik 
katarak müzik alanında da her ay bir klasik müzik 
sanatçısını çocuklarımıza tanıtacak ve bu sanatçımızın 
eserlerini dinleyeceğiz. Öncelikli olarak klasik müzik ve 
klasik müzik dinlemenin bize sağlayacağı katkılardan 
bahsedelim. 

       Klasik müzik dinlemenin bireyler üzerindeki 
etkilerine yönelik çeşitli deneyler yapılmaktadır. Bu 
konuda yapılan bir araştırma sonucuna göre, majör 
ezgilerin insanlarda mutluluk, minör ezgilerin ise hüzün 
duyguları yaratmaktadır. Klasik müzik ile ilgili 
araştırmalar, bebekler ya da çocuklar üzerinde de 
sıklıkla yapılmış, bu araştırma bulguları genel olarak 
klasik müzik dinlemenin bebeğin daha anne karnındayken 
her türlü gelişimini olumlu etkilediğini ve bebeğin ya da 
çocuğun büyümesini hızlandırdığını rapor etmektedir. 
Klasik müzik dinlemenin yararlarını sıralamak gerekirse; 

Sihirli Bahçe Montessori Okulu  

        Yapılan araştırmalar, çocuk gelişiminin özellikle ilk yıllarında, müziğin 
çok önemli bir etken olduğunu ortaya koyuyor. Zihinsel gelişimin % 85’i 8 
yaşına kadar, beyin gelişiminin % 80’i 6 yaşına kadar tamamlanıyor. Zeka ve 
beyin gelişimini, beslenmeden ve eğitimden sonra ilk yaşlarda olumlu 
etkileyen birinci faktör ise müzik… 

         Müzik, insanları mutlu, huzurlu, yaratıcı, 
umutlu, heyecanlı, güçlü, inançlı ve cesur kılan 
bir olgu… Zihni ve yaratıcılığı geliştirdiği, 
bitkileri olduğu gibi bedeni de iyileştirdiği 
biliniyor. Buna, “Mozart etkisi” deniyor. 



       Bizler bu ay çocuklarımızla dünyanın ünlü bestekarları arasında bulunan 
Wolfgang Amadeus Mozart’ ı tanıyacağız. Sabahları sizleri karşılarken, 
montessori seanslarımızda ve çocuklarımızın okulda bulunduğu tüm süre 
boyunca Mozart’ın eserlerini dinleyeceğiz.    
       Mozart 27 Ocak 1756 yılında Avusturya ’ nın Salzburg kentinde 
doğmuştur. Mozart, kendi yeteneği ile 3 yaşında piyano çalmaya, 5 yaşında 
ise beste yapmaya başlamıştır. Babasının desteği ile çok uzun süreli 
turnelere katılmış ve küçük yaşına rağmen ülke genelinde tanınan bir 
bestekar olmuştur. Düzenlenen turneler ile başarıdan başarıya koşmasının 
yanında üstün zekası sayesinde her gittiği ülkenin dilini ana dili gibi 
konuşmaya başlayarak dil hazinesine bir çok lisan katmayı da başarmıştır. 
       Mozart henüz 35 yaşında iken vefat etmiştir. Yaptığı bestelerinde 
mükemmeli yakalamaya çalışarak bunu başaran Mozart, yaptığı bestelerini 
hiç biri, bir diğerine benzememektedir. Bestelerinde, akıl ile duyguların 
ahenkle dans edebileceğini göstermiştir. Müzikte romantik ekole başarılı 
bir başlangıç yapmış ve bestelerine kattığı, çocuksu, canlı ve sevimlilik 
sayesinde bestelerinin evrensel olmasını sağlamıştır. 
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Müziğin yararlarını birde maddeler halinde sıralayalım; 

- Bebeklerde zekâ gelişimini olumlu yönde etkileyerek 
bebeğin gelişimini hızlandırmaktadır. 
- Bireyin dinlenmesini, rahatlamasını sağlamaktadır. 
- Klasik müzik, doğru ritimler seçildiğinde ders çalışma 
müziği olarak motivasyon arttırıcı etkiye sahiptir. Klasik 
müzik, bireylerde öğrenme kapasitesini geliştirmektedir. 
- Klasik müzik, insan psikolojisinde ezgileri yoluyla 
mutluluk duyguları yaratabilmekte ve klasik müzik 
dinleyen bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yol 
açmaktadır. 
- Klasik müzik dinletilen çocukların olumlu davranışlar 
sergileme oranları çok daha yüksektir. 
- Klasik müzik, depresyon gibi olumsuz psikolojik 
durumlarda bir iyileştirici rolü oynayabilmekte ve 
hastanın gerilimini azaltmaktadır. Kişiyi stresten 
uzaklaştırmaktadır. 
- Düzenli olarak klasik müzik dinlemek bireylerin 
motivasyonlarını ve dikkatlerini sürelerini 
arttırmaktadır. 


