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ELŐSZÓ
„A kisgyermek »joga és világa« a játék. Játék a gyermek kollektív életnyilvánulásainak kerete, az ő szociális vonatkozása. Az a gyerek van lelke
mélyén kisemmizve, aki nem játszhatik.”
Karácsony Sándor

Az óvodáskorú gyermekek lételeme a játék. Ezen keresztül észrevétlenül tanulnak, fejlődnek, teremtenek kapcsolatokat úgy, hogy
mindezt még élvezik is. A játék az ilyen korú gyermekek személyiségfejlődésének legjobb eszköze. Amikor jobban megismerjük ezt a
korosztályt, hihetetlenül izgalmas és színes világ nyílik meg előttünk.
A gyermekek mindenre nyitottak, fogékonyak, és a zene sokféle
érzést tartalmazó világában meglepően otthonosan mozognak. Ma
már számos tanulmány bizonyítja, hogy a teljes személyiség kibontakoztatásához – és más területek együttes fejlődéséhez is – pótolhatatlanul nagy szükség van a zenére, a zenei nyelv megismerésére.
Az óvodából az iskolába történő átmenetet szintén nagymértékben megkönnyíti az óvodáskori zenei fejlesztés. Zenélés önkifejezést, koncentrációt segítő, feszültségoldó, és számos szempontból
személyiségfejlesztő hatása érettebbé teszi a gyermekeket az iskoláskor kihívásaira.
Nem elhanyagolható a zene léleknevelő és közösségi dimenziója
sem. Az önfegyelem, a türelem és a szerepjátékok sokfélesége is az
együttes játék, az együttes zenei élmény átélésének kellékei.
Zenész családba születtem, a zene nyelvét, szeretetét szüleimnek,
tágabb családomnak köszönhetem. Óvodásként Forrai Kati nénihez
jártam, az akkor még egyetlen „zeneóvodába”. Biztos vagyok abban,
hogy ez a későbbi zenéhez való vonzódásomat is meghatározta.
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában tizenkét év alatt rengeteg
lelki és zenei útravalót kaptam. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzése után népi furulya és népi énekes tanulmányokat folytattam. Most négy gyermek édesanyja vagyok, második gyermekem
születése után kezdtem szélesebb körben kisgyermekek számára
7

zenei foglalkozásokat tartani. Eleinte a legkisebbeknek, ölbeli játékokkal, önfeledt zenéléssel, később óvodáskorú gyermekeknek is,
szintén előtérbe helyezve a zene szeretetére nevelést, de már zenei
készségfejlesztéssel kiegészítve.
Jelenleg a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában, Diósdon és Budafokon vezetek foglalkozásokat. Ezeken a foglalkozásokon egyaránt találkozom zenész családból származó gyermekekkel, zenei
múlttal rendelkező szülők gyermekeivel, és egyszerűen csak zenét
kedvelő közegből érkezett gyermekekkel. A csillogó szemek és a lelkes figyelem azonban minden esetben azt mutatja, hogy valamennyi
gyermek születésétől kezdve fogékony a zenére, a különféle játékok
során könnyen és gyorsan fejlődnek, hamar otthon érzik magukat
a zene világában.
A foglalkozások menete
Én a készségfejlesztő játékokat egy-egy foglalkozáson belül mindig
a körjátékok köré építem. Az önfeledt, közös énekes játék ugyanis
semmi mással nem pótolható, önmagában felér egy jól megtervezett
zenei képességfejlesztéssel. Fontosnak tartom azt is, hogy a gyermekeket külön-külön is halljam egy-egy alkalommal, így a készségfejlesztések alkalmával mindenkire igyekszem külön időt szánni úgy,
hogy az éppen nem szereplőknek is érdekes legyen.
Sok, már eddig napvilágot látott zenepedagógiai és zeneóvodával
foglalkozó írás mellett szeretne ez a kis könyvecske amolyan kedvcsináló, fantáziamegmozgató, élménybeszámoló gyűjtemény lenni.
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BEVEZETÉS
1. Miért pótolhatatlan az óvodáskori, kisgyermekkori zenei nevelés?
„Ha a lélek parlagon marad szinte hétéves korig, abban már nem terem
meg, amit csak a korábbi művelés vethet el benne”
Kodály Zoltán

Hámori József agykutató szerint a muzikalitás – különösen, ha annak
kifejlesztése már fiatal korban megkezdődik – a teljes emberi személyiség integráns része. Kutatások igazolják, hogy a zenei érzékelés
elsősorban a jobb agyféltekéhez kötődik, úgy, mint a látás, az érzések feldolgozása, a kreativitás és az új dolgokra való fogékonyság.
Ezek olyan szoros kapcsolatban vannak egymással, hogy a zenei
fejlesztés elhanyagolásával egyéb – kreativitáshoz, megismeréshez,
érzelmi kifejezéshez tartozó – tulajdonságok sem fejlődnek megfelelőképpen. A zenével való foglalkozás tehát a jobb félteke egyéb
képességeit is fejleszti. A ritmusérzék ezzel szemben a racionálisan
gondolkodó bal agyfélteke tulajdonsága, mint ahogy a velünk született beszédkészség is. Hámori József szerint a muzikalitás, mint
a jobb agyfélteke nyelve, szintén velünk született, sőt csecsemőkorban valamivel gyorsabban fejlődik, mint a bal féltekéhez tartozó beszédkészség.
A Maslow-féle piramis, ami az emberi szükségletek hierarchiáját
szemlélteti, szintén azt igazolja, hogy az ember alapvető szükségletei
közé tartozik a játékosság mellett az esztétikai szükséglet, az esztétikai nevelés. Amennyiben ez csorbát szenved, a teljes személyiség
kialakulása is sérül.
Kutatások igazolják, hogy a nevelésben az óvodáskor sokkal fontosabb a következő éveknél. Kodály Zoltán így fogalmaz: „amit ez
a kor elront vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben
az években eldől az ember sorsa jóformán egész életére.” Kodály
szerint a zenei anyanyelv művelésében az óvópedagógus munkája nélkülözhetetlen, nem csak az egyéni, hanem a nemzetnevelés
9

szempontjából is. Az óvodáskorú gyermek zenei anyanyelve pedig nem más, mint az éneklés. Énekhangja segítségével saját maga
(hangszálaival, figyelmével, izmaival) aktívan vesz részt a zenélésben, ami zenei kifejezőkészségét is fejleszti, és így felejthetetlen belső élménnyé válik.
Az óvodáskorú és a kisiskolás gyermekek zenei nevelésében
a legfontosabb szerepet a magyar néphagyomány jelenti. Egyrészt
azért, mert a népi játék- és gyermekdalok nagy része tökéletesen illeszkedik a gyermekek adottságaihoz, másrészt mind nemzeti hovatartozásuk, mind zenei anyanyelvük gyökereit ezek alapozzák meg.
Kodály Zoltán szerint az óvoda feladata a magyarság tudat alatti elemeinek beültetése, kifejlesztése. A későbbi zenei nevelésnek is erre
az alapra kell épülnie. A népi játékok hozzájárulnak az éneklés megszerettetéséhez, valamint segítik a gyermekek szociális és szellemi
fejlődését.
A szerepváltó vagy szerepjátszó játékok különösen fontosak ebben
az életkorban. A játékok során mind a bátorság (a szerep vállalásával), mind a döntéskészség (maga helyett valakinek a kiválasztásával
fejlődik, emellett pedig javul a gyermekek ügyessége (helycserénél),
koncentrációja (kendővivő játékoknál), erősödik igazságérzete (már
akár a kiszámolóknál is). De segítenek ezek a játékok a szabálytudat
és a – közös tánc, közös élmények során megmutatkozó – közösségérzet kialakulásában, ismeretek, tudás gyarapodásában, és a gyermeki fantázia fejlesztésében is.
2. A kisgyermek zenei fejlődésének szakaszai
A felnőttek szavait a kisgyermek először a beszéd dallamából, hanglejtéséből érti meg. A kisgyermek első beszédkísérletei is közelebb
állnak a zenéhez, mint a beszédhez (ezek gyakran hangutánzó szavak, például a kutyát „vau-vau”-nak nevezi). Fontosak és egész életére meghatározóak az ölbeli, ringató mozdulatokkal kísért játékok,
altatók, simogatók, hintáztató, lovagoltató, sétáltató játékok, ritmusos mondókák, amelyek végigkísérik a kisgyermek életének történéseit, és pótolhatatlan élményt adnak.
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Másfél éves korukban a gyermekeknek az ismétlődés nem unalmas,
sőt megnyugtató, feszültségoldó és önbizalom növelő szerepe is ismert.
2–3 éves korukban a gyermekek maguk is szívesen énekelnek,
de hangszalagjaik kis mérete miatt eleinte csak szűk hangterjedelemre képesek tisztán. Az óvodáskor vége felé ez bővül, és megfelelő környezetben már kvint vagy szext terjedelmű, főleg pentaton
dallamokat is szépen énekelnek. Kisiskolások, szintén ideális zenei
környezetben, olyan tisztán és lelkesen képesek előadni nagyobb
hangterjedelmű népdalokat, gyermekdalokat, hogy ezzel mind
a hallgatónak, mind maguknak meghatározó, lelkükbe beépülő zenei élményt nyújtanak.
A különféle mondókák, kiolvasók, rímek, ritmikus szótagok nagyon közel állnak az óvodáskorú gyermekekhez. A gyermekkor
egésze során a gyermekek nagyon szeretik a ritmikus játékokat, verseket. Főleg a dalok szövegének csengése, játékos hangzása adja
a zenei örömet, nem pedig a szavak értelme. Karácsony Sándor írja,
hogy mivel az óvodáskorú gyermek a nyelvet is elsősorban játékosan éli meg, ezért a nyelv zenei elemei fontosabbak számára, mint
a racionális elemek.
A körjátékok különösen fontosak a kisgyermek motoros fejlődésében. A sok járással, futással, ugrással a mozgások egyre inkább
összerendeződnek, egyre pontosabbá, ügyesebbé válnak.
3. Hogyan tanul a kisgyermek?
Az óvodáskorú gyermekek elsősorban utánzással tanulnak. Ez sok
szempontból is meghatározza a visszaéneklendő dallamot vagy vis�szatapsolandó ritmust
• Meghatározza a hosszúságát vagy terjedelmét: egy motívumnyi,
négy lüktetésre terjedő dallamot vagy ritmust képes a kisgyermek biztonsággal megjegyezni és visszaénekelni. (Ez persze
nagycsoportra ideális környezeti adottságok mellett kétszeresére
is növekedhet.
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• Meghatározza a hangmagasságát: az óvodáskorú kisgyermekek
hangja általában c’-től c”-ig szól kényelmesen, ebből a d’-től
h’-ig hangterjedelem a legideálisabb. Sajnos sok óvópedagógus
mélyebb hangfekvésben énekel, ami miatt a kisgyermekben az
a rossz képzet alakul ki, hogy – mivel nem képes a megfelelő,
tiszta ismétlésre – nem is alkalmas az éneklésre.
• Meghatározza a hangterjedelmét is, mert a kisgyermek tisztán „általában akkora hangtávolságban énekel, ahány éves” (Szarkáné
Horváth Valéria: Az óvodai ének-zene foglalkozások módszertana).
Az általam leírt játékoknál többször is előfordul visszaéneklés vagy
visszatapsolás, ami mindig ezekkel a kritériumokkal értendő!
Később a többszöri utánzással, ismétléssel begyakorolt dallam
automatizmussá, belsővé válik, így külön odafigyelés nélkül, kön�nyedén éneklik vissza azt a gyermekek.
Az óvodás gyermekek játékosan tanulnak. A zenei képességfejlesztés is játékos módon történik. A tiszta intonáció utánzás során
alakul ki, a ritmus játékos mozdulatokkal vésődik be. A gyermekek
játékosan szereznek ismereteket, játékosan fejezik ki érzéseiket, játékkal gyűjtik élményeiket. 2–7 éves gyermekeknél a legmeghatározóbb, legintenzívebb és leggazdagabb a játéktevékenység, amelynek
meghatározó szerepe van a szociális és értelmi fejlődésben. Játék
során a gyermekek beleélik magukat adott szerepükbe, ezáltal gátlásaikat elfelejtik, szorongásaik oldódnak, vágyaik teljesülnek.
Mint ahogy óvodás korban a játékosság, kisiskolás korban is meghatározó tényező marad mindenfajta tanulás során a motiváció.
A gyermekek a zenét mozgásukkal is kísérik. Kodály Zoltán írja,
hogy „a gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb, annál inkább kívánja mellé a mozgást. A zene és testmozgás
szerves kapcsolata: énekes játék a szabad ég alatt, ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme”.
A kisgyermek (3–5 évig) gondolkodására jellemző az ún. animizmus, ami azt jelenti, hogy az élettelen tárgyakat is felruházza élőkre
jellemző tulajdonságokkal, érzéssel, tudással, akarattal. Éppen ezért a
zenei fejlesztésben is nagy segítségünkre lehetnek a különféle bábok.
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A gyermekek érzelmei meghatározóak, így fontos, hogy a zenei
nevelés során minél inkább hassunk a gyermekek érzelemvilágára.
Nagyon fontos tényező a gyermekeknél a pedagógus vagy a zeneóvoda-vezető személye, mivel a zenét átadni és megszerettetni csak
olyan egyén képes, akiből – ismeretein, jó hangi adottságain és tudásán kívül – sugárzik a zene és a gyermekek szeretete.
A kisgyermekek fantáziája sokszor tágasabb és gátlásoktól mentesebb, mint ahogy azt várnánk. Egy-egy zenei játék során, vagy zenei
részlet hallatán, hihetetlenül színes ötletek kerülhetnek elő. Bátran
merjünk ráhagyatkozni képzeletükre, a helyénvaló és jó ötleteket elismerni és sokat dicsérni!
JÁTÉKOK MONDÓKÁKKAL, DALOKKAL
1. Oroszlán – kisegér, hangosabb-halkabb játék
A gyermekek által már hallott vagy ismert mondókával, illetve dallal
játszhatjuk. Először elmondjuk a két kiválasztott állatbáb jellemzőit: esetünkben az oroszlán
mint az „állatok királya”
hangosabban, határozottabban szól, a kisegér viszont halkabban, óvatosan.
Ezután amikor az oroszlán bábot mutatjuk fel,
hangosabban kell beszélni
vagy énekelni, ha a kisegeret látják, hirtelen halkabban kell folytatniuk. Lehet
ütemenként váltani, akkor
az egyenletes lüktetés érzékelését fejlesztjük, de lehet
minél többször is váltogatni, mert akkor a figyelmük,
13

koncentrációjuk fejlődik. Az ismétlések során természetesen maga
a mondóka vagy dal is könnyedén bevésődik.
2. Kismadár-maci, magasabb-mélyebb játék
Az előző játék mintájára, ha a kismadarat mutatjuk, magasabb, csipogóbb hangon kell beszélniük vagy énekelniük a gyermekeknek,
ha a medvét, akkor mélyebben, dörmögőbben. Egyéb bábok is alkalmasak lehetnek ehhez a játékhoz. Fontos, hogy játék előtt mindig
mutassuk be az állatokat a gyermekeknek, és beszéljük meg velük
az állatok hangjának jellemzőit is.
3. Krokodilszáj
A gyermekek két előre kinyújtott és egymásnak fordított keze lesz a
krokodil szája. Ezt, ha bezárják, a mondóka (vagy dal) nem szól, de
fokozatosan kinyitva a beszéd is fokozatosan hangosodik. Hasonló
alakú lesz később a „crescendo” jelzése.
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A „krokodilszájat” fokozatosan bezárva a beszéd is fokozatosan
halkul. Mondókatanításnál is jó egy kicsit játszani a szöveggel, így
a gyermekek ezzel a feladattal is játékosan, élvezettel többször ismételve, észrevétlenül sajátítják el a mondókát.
4. Vasúti irányítótábla
Ez a játék kiválóan alkalmas arra, hogy a gyermekek belső hallását és koncentrációképességét fejlesszük. Olyan mondókával vagy
énekkel játsszuk, amit a gyermekek már jól ismernek. A jelzőtábla
két oldalának megfelelően a zöld szín azt jelenti, hogy „szabad” hangoztatni a mondókát, a piros pedig a „tilos”, a mondókát magunkban
mondjuk tovább.
Nagyon szeretik, mikor a jelzőtábla hirtelen pirosra vált, és mind
zeneileg, mind közösségileg nagy élmény a figyelem csendjében
csupán az egyenletes mérő hangját hallgatni.
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Mikor a tárcsa ismét zöldet mutat, a szöveget hangosan mondják tovább. Fontos, hogy a mérő minden pillanatban hallható legyen!

Eleinte csak rövid részeket, egy-egy motívumot, később hosszabbakat, sorokat vagy akár a fél (majd az egész) mondókát is elrejthetjük
így.
Ötlet: lehet pirosan is kezdeni a mondókát, ilyenkor elő kell számolnunk az együtt kezdéshez.
Énekkel is játszhatjuk ugyanezt, de csak akkor érdemes, ha a gyermekek már tisztán éneklik az adott dalt!
5. Álló csónak
Szintén egyfajta játék mondókával. Egyik kezünk lesz a csónak, magunk elé fektetjük, mozdulatlanul, mert „szélcsend” van.
A másik kezünkkel egyenletes mozgással (mérővel) beletesszük,
rásimítjuk a „csónakra” a szöveget úgy, hogy a mondóka így egyetlen tartott hangon szólaljon meg:
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A gyermekeknek úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a recitáló mondóka olyan, mintha mindannyian együtt, egyetlen nagy harang hangján
szólnánk.
Intonációs gyakorlat, egyből hallatszik, ha valamelyik gyermek
nem tisztán találja el a hangot. Ilyen esetben megpróbálhatjuk a máshol éneklő gyermek hangmagasságára áttenni a csónakot (a recitáló mondókát), így az a gyermek is megtapasztalja az együtthangzás
örömét, és legközelebb figyelmesebben fülel és nagyobb sikerrel
vesz majd részt a játékban.

A hangok megválasztásánál mindig figyeljünk a gyermekek hangterjedelmi adottságaira!
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6. Hullámzó csónak
Feltámadt a szél, és így a magunk elé fektetett kezünk (csónakunk)
fel-le hullámzik. Ezzel együtt a hangmagasságunk is változik magasabbra vagy mélyebbre:

Úgy vettem észre, hogy a hangmagasság szélsőséges és fokozatos
változtatása nagyon fontos és hasznos a gyermekeknél, mivel sok
gyermek úgy próbál énekelni, hogy szinte egy hangmagasságban
beszél. Ezáltal az énekhang mély és egysíkú lesz. Ezzel a játékkal
azonban a beszédhangot kimozdítjuk a megszokott hangfekvésből,
így a mondóka nyomban „énekelve” szólal meg.
7. Magasítás felállva
Ez a játék az előbbihez hasonló, csak guggolásból felállva változtatjuk a hangunkat mélyről egyre magasabbra. Lábujjhegyre állva
még a kezünket is kinyújthatjuk a legmagasabb hangoknál. Minél
nagyobb a mozgás (ebben az esetben a függőleges irányú mozgás),
a gyermekek annál inkább érzékelik a térbeliséget.
8. Játék testtájakon
Fejünk a magas hang, lábunk a mély. Ha fejünket érintjük (nem ütjük) egyenletes lüktetéssel, magas hangon mondjuk a mondókát. Ha
a lábunkat érintjük, mély hangon.
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Ez tovább árnyalható, főleg nagyobb gyermekeknél hasat, nyakat,
derekat is bevonva a játékba.
Hasonlóan az előző játékokhoz válthatunk ütemenként, ezzel
elősegítve a későbbi ütemérzet kialakulását, de használhatjuk ezt
a játékot figyelempróbának, vagy egyszerűen egy kis mozgásos felfrissülésként. Magas-mély érzékelésére kiváló játék óvodás korban.

9. Ritmusok testtájakon
Nem megszokott módon, tapsolva mutatunk be ritmust, hanem lábunkon, fejünkön, vállunkon, keresztbe tett kezünkkel stb. váltakozva. Ennek utánzása nagy odafigyelést igényel a gyermekektől,
fejleszti a koncentrációt és megmozgatja a fantáziájukat.
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10. Beszéd állathangokon
Mondóka- vagy énektanulásnál, mikor a szöveget már nem először
mondják a gyermekek, nagyon élvezik, ha egy állatbábot elővéve,
annak a nyelvén is elismételjük az adott mondókát vagy dalt. Ez a
játék az egyik első lépcsőfok lehet mondókák, dalok ritmusának
elvonatkoztatásában.

Így segíthetünk például egy kiskacsának megtanítani a Kiskacsa fürdik kezdetű dalt „háp-háp” szöveggel, kacsanyelven.
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Vagy egy medvével mondjuk együtt a Dirmeg-dörmög a medvét
medvenyelven, brumm-brumm szavakkal:

Remek ritmusérzék-fejlesztő feladat, innen csak egy lépés, hogy
a „kezünk is elmondja”, vagyis eltapsoljuk a mondóka ritmusát.
11. Kezünknek tanítjuk a mondókát
A kezünk csak tapsolva tud „beszélni”. Előbb segítenünk kell neki,
hangosan mondjuk a mondóka szövegét a kezünk tapsolásával kísérve. Ezután mi csak suttogjuk a mondókát, míg kezünk hangosan
tapsol, és végül mi legfeljebb a szájunkat mozgatjuk a mondóka szövegére, míg a kezünk egyedül hangoztatja a mondóka ritmusát.
Dallal is lehet játszani, így a gyermekek a végén bele fogják hallani
a tapsba az énekelt dallamot is.

21

JÁTÉKOK BÁBOKKAL

A kisgyermek tevékenységi körében, sajátos, rá jellemző világában
nagyon nagy helyet foglalnak el a különféle szerepjátékok, megszemélyesítések. Ezért a bábok kiváló segédeszközök lehetnek egy-egy
22

játék megvalósításában. A gyermekek figyelme és fantáziája azonnal
feléled a bábok láttán, nyíltabban és koncentráltabban vesznek részt
az adott játékban, sőt gátlásosságukat feledve egy-egy báb hangján
bátrabban és sokszor ügyesebben szólalnak meg, mint a sajátjukon.
12. Mesék állatokkal
Kesztyűbábokat vagy ujjbábokat osztunk ki a gyermekeknek, ha
időnk engedi, utánzásra épülő ritmustapsért vagy dallam-visszaéneklésért. Ők lesznek a mese főszereplői. Gyakran eszünkbe sem
jut egy mesét énekelve eljátszani, pedig a gyermekek többsége
a mese hevében levetkőzi a gátlásosságát, elfelejti szégyenlősségét,
és szívesen szólal meg énekelve.
Lehetnek egy-egy bábbal többen is, ha nincs elég szereplője a mesének.
Kifejezetten jó erre a célra pl. a Gombamese, mikor az állatok
mind bebújnak a gomba alá, eső elől menedéket keresve, és a végén
mindenki befér, mert a gomba kalapja az esőtől egyre nagyobb és
nagyobb lett. De számtalan sokszereplős mese kínálkozik ilyen előadásra, ha lehet évszakhoz, alkalomhoz illőt válasszunk.
Az állatok énekelve tudnak beszélni, így például énekkel kéredzkednek be a már bent lévő társukhoz:

A rövid, motívumnyi dallamot mindig előéneklés után visszhangozzák a gyermekek, kisebbeknél akár ütemenként. Fontos, hogy az
előénekelt dallam igazodjon az óvodások hangterjedelméhez, hangfekvéséhez!

23

13. Báb-kitaláló
Magam elé teszek sok-sok bábot. Magamban kiválasztom az egyiket,
és egy rá jellemző mondatot énekelek róla:

vagy:

A mondat a gyermekek által megjegyezhető hosszúságú legyen, és
alkalmazkodjon a gyermekek ismereteihez, hangkészletéhez.
Aki kitalálja, hogy melyik az, és vissza is énekli, amit én énekeltem, az jutalmul megkaphatja a bábot, vagy ő énekelheti a következő találós kérdést. Nemcsak állatbabákat, hanem mesefigurákat,
zöldségeket stb. is használhatunk.
Ha minden gyermeknek jutott báb, akkor tovább játszhatunk velük mesét előadva vagy akár össze is szedhetjük a bábokat kis játék
keretében.
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14. TÁ és TI bábok
Zeneóvodai foglalkozáson én egy nagy békát (TÁ), és két egyforma, kicsi békát (TI-TI) használok erre a célra. Persze a játék egyéb
állatokkal is ugyanilyen jól működik.
Első alkalommal bemutatkoznak a gyermekeknek, aztán
egyenletes mérő megadása után
felváltva jelennek meg a hátam
mögül.
A gyermekek hibátlanul szokták mondani a váltakozó TÁ-ból,
és TI-TI-ből álló ritmust.
Ezután nehezíthetem a játékot azzal, hogy gyakrabban vált

gatom a bábokat, megpróbálva
„beugratni” a gyermekeket, akik
persze nem hagyják magukat, és
odafigyelve, jól mondják TÁ-t és
TI-TI-t váltakozva.
Az egyenletes mérőnek mindig
hallhatónak kell lennie.
Csupán negyedekből és nyolcadokból is igen változatos ritmusokat tudunk elővarázsolni egyegy játék folyamán.
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Az óvodáskorú és kisiskolás gyermekek a nyelvet is elsősorban játékos,
ritmusos oldaláról fogják fel, sokszor nem törődve a szöveg értelmével,
élvezik a ritmikusan csengő refréneket. Emiatt ebben a korban lehet
a leginkább megalapozni és fejleszteni a gyermekek ritmuskészségét.
15. A szünet fogalma
Amikor már többször játszottunk TÁ-val és TI-TI-vel, megpróbálhatjuk, hogy egyik sem jön elő a hátunk mögül, csak széttárva a kezünket jelezzük, hogy „szünetre mentek”.
Ennek a szünetelésnek szintén megvan a maga ideje az egyenletes
mérőn belül, SZÜN névvel.
TÁ-val, TI-TI-vel és SZÜN-nel így már változatos, rövid ritmusokkal
játszhatunk. Megnevezhetjük, megfejthetjük vagy visszatapsolhatjuk
az eleinte könnyebb és rövidebb, később bonyolultabb, hosszabb
ritmusokat. A bábok nagy segítséget nyújthatnak, a gyermekek nagyon élvezik a ritmusokkal való játékot.
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16. Ritmusnév hallás után
A békák (vagy amilyen bábokat használunk) alszanak. Mindig egyikük ébred csak fel. Hallgassuk csak, melyik?
Az egyenletes lüktetést megadva csak TÁ-kat (negyedeket), vagy
csak TI-TI-ket (nyolcadokat) tapsoljunk. A gyermekek megfejtik,
hogy melyiket hallották.
Ezután már könnyű lesz a gyermekeknek kitalálni azt is, amikor a
kétfajta ritmus egyszer-egyszer egymás után szólal meg. De milyen
sorrendben?
Fontos, hogy bármennyire is élvezetesek a gyermekek számára
ezek a játékok, nem szabad túlzásba vinni a ritmusok megneveztetését. Itt is inkább egy kis játékos előkészítésről van szó.
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17. Ritmuskirakó
Ha a gyermekek a TÁ és TI-TI jeleket már jól ismerik (!), kis fogpiszkálókat, vagy hurkapálcikákat osztunk nekik, és ők ezek segítségével kirakhatják a hallott ritmusokat.

Ezek a legegyszerűbb, kettő, legfeljebb négy lüktetésnyi, negyedekből és nyolcadokból álló ritmusok legyenek. Sikeres megoldás után
nagyon büszkék szoktak magukra lenni, de ez a játék is inkább csak
kedvcsináló a későbbi zenei tanulmányokhoz.
JÁTÉK RITMUSHANGSZEREKKEL
18. Hangszer-felelgető
A gyermekeknek mindig érdekes egy-egy hangszer hangja, megszólalása. Csörgődobot, tam-tam dobot, kasztanyettát vagy ritmusbotot
utánozni mindig nagyobb kihívás, mint egyszerűen visszatapsolni
valamit.
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Ennél a játéknál lehet a gyermekek hangszere, vagyis „saját dobja”
a tenyerük, így amit én ritmushangszeren mutatok, azt ők visszatapsolják; de lehet fordítva is, amit én tapsolok, azt ők, körbeadva az
adott hangszert, egyenként visszaütik rajta.
19. Játék dióval, mandulával
Két-két diót vagy mandulát osztok a gyermekeknek. Ezt megtehetem azonnal, vagy kis dallam-visszaéneklésért cserébe. Ez a dallam
lehet akár szöveges, dióra, mandulára vagy az őszre vonatkozó rövid
mondat egyszerű dallammal, például:

vagy:

Ügyes nagycsoportosoknál közben
egyenletes mérőként a kalapácsot
vagy a varjak szárnycsapását vagy az
evés mozdulatát utánozhatjuk.
Ha mindenkinek jutott dió vagy
mandula, ezek segítségével fogják
visszakopogni azt a ritmust, amit hallanak.
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JÁTÉKOK KISLABDÁKKAL
20. Szőlő-kirakó
Őszi játék. A gyermekek körben ülve kis feladatot kapnak. Énekeljenek vissza egy rövid dallamot, például:

vagy tapsolják utánam, amit én mutatok:

A sikeres megoldásért cserébe zöld kislabdát osztok, amit a végén
szőlőformába rendezünk valahol.
Labdáért még az a gyermek is szívesen énekel vagy tapsol, aki
amúgy kevésbé bátor vagy nem annyira szívesen szerepel mások
előtt.
Ezután érdemes szürettel, szőlővel kapcsolatos dalt vagy játékot
választani.
21. Tó-alakítás
Vízzel kapcsolatos körjáték előtt szoktam ilyet játszani a csoporttal.
A gyermekek szintén engem utánozva jutalmul kék labdákat kapnak, amit a végén körberendezünk tónak vagy hosszába, folyónak.
Az utánzás lehet különféle mozgások utánzása is (lásd feljebb), vagy
különféle testtájakra helyezett ritmus utánzása, ami szintén remekül
fejleszti a gyermek emlékezetét, megfigyelőkészségét.
A kék alakzat kialakítása után jó játék például a Kiskacsa fürdik
kiforduló:
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A szaggatott vonal helyére mindig egy-egy gyermek nevét énekeljük. Ilyenkor a körbetett labdákra vigyázva kell körben járni.
Ideillő körjáték még pl. a Fehér liliomszál vagy a Széles a Duna
kezdetű dal:

Lányoknál más szöveget is alkalmazhatunk:
Széles a Tisza, szellő legyezi,
Nincs olyan leány ki átevezi.
Dóri tegnap este mégis átevezte,
Ez ám a leány!
A gyermekeknek úgy kell átugraniuk a „folyót”, hogy a hosszába
vagy két partként letett labdák ne mozduljanak el. (Kisiskolás gyermekek nagyon élvezik, ha ők maguk választhatják meg, hogy mekkora távot tudnak átugrani.)
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22. Láncfűzés
Minél több színű kislabdával játsszuk!
A feladat, amiért labdát „nyerhetnek”, lehet ének vagy taps ismétlése, de lehet fejtörő is, mint például rövid, kettő, legfeljebb négy
lüktetésnyi ritmus megfejtése (TI-TI-vel, TÁ-val megnevezve, visszamondva).

Utána a labdákat láncszerűen körbetesszük, és a láncot körbejárva
játszhatjuk a Lánc, lánc, eszterlánc kezdetű körjátékot vagy egyéb
kifordulót, körtáncot:
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Az aláhúzott résznél természetesen a jelenlévő gyerekek neveit énekeljük bele a dalba.
A gyerekeknek vigyázniuk kell arra, hogy a játék közben a lánc épségben, kereken megmaradjon. Figyelmük kiválóan fejlődik a körjáték alatt.
JÁTÉK TÖRTÉNETEKKEL, SZEREPJÁTÉKOK
23. Kis történetek eljátszása
Jeles napokhoz, szokásokhoz, aktuális eseményekhez kötődő cselekménysort eljátszhatunk a gyerekekkel úgy, hogy ők engem utánozva, nagy mozgásokkal kísért, rövid ritmikus mondatokat mondanak.
Például:

I
– egyenletes lépésekkel,

I

I

I

I
I
I
I
– jobbra-balra lóbáljuk a kezeinket, mintha cipekednénk; a kosár
nagy, így a sort lassabban mondjuk stb.
Ilyen a szőlőszedés, préselés és mustkészítés folyamata vagy amikor
a búzaaratástól jutunk a kisült kenyérig, vagy koszorút készítünk,
mézeskalácsot sütünk, piacra megyünk vásárolni, beöltözünk farsangra, hóembert építünk stb. Minden apró részletet említhetünk,
annál jobban belehelyezkednek az adott helyzetbe.
33

Nagyon szeretik ezt a játékot, észrevétlenül szereznek új ismereteket, azonkívül az egyenletes mérő begyakorlásához is kiváló.
24. Nagy mozdulatokkal kísért mondókák
Főleg a kis- és középső csoportosoknál szoktuk játszani. Kifejezetten
jó észrevétlen egyenletesmérő-tanulásra. Szinte minden mondóka
vagy vers megfelel erre a célra amiben történést mondunk el, lehetőleg évszakok, jeles napok, aktuális témák szerint válasszunk.
Ilyen például a Seregély, seregély, szüretelni ne segélj! mondóka,
amiben a seregély szárnycsattogását vagy lopakodását utánozzuk
a szöveg első felében (négy negyedig), majd a szőlőlopkodás mozdulatát a szöveg második felében (szintén négy negyedre).
Őszi versike, például Csanádi Imre: Levélsöprő

– szélfújás utánzása magasba tartott két kezünkkel egyenletes lüktetéssel,

– lábunkkal felváltva nyolcat dobogunk negyed mérőben,
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– két kezünket magunk előtt párhuzamosan jobbra-balra lengetjük
(mintha kaszálnánk),

– magasba emelt két kezünket szakaszosan leeresztjük, leguggolunk.

Minden sort más-más nagy mozgással kísérjünk. Az elején beszélhetünk is az egyenletességről, ami sem nem siet, sem nem lassul,
„robotszerűen” pontos.
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25. Elvarázsoltak
Egy varázsló elvarázsolta a hangomat. Azt mondta, hogy addig nem
beszélhetek, míg mindenki meg nem fejt, vissza nem tapsol egy kis
ritmust. Csak az ujjammal tudom mutatni, hogy éppen ki következik, és a végén kipróbálgatom a visszanyert hangomat. A gyermekek
nagyon szoktak igyekezni, a végén büszkék magukra, és fellélegeznek, hogy nem maradok örökre néma.

26. Piacos játék
Nagy, egyenletes mozdulatokkal kísérve eljátsszuk a piacra menetel
fázisait:
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Mikor odaérünk, átváltozunk eladókká. Jó hangosan, szép hangon
és artikulálva kell énekelnünk a saját portékánkról ahhoz, hogy
megvegyék. Minden zöldséget és gyümölcsöt egyenként kínálunk,
egyszerű, rövid dallammal.
Például:

vagy:

A játékot kibővíthetjük azzal, hogy végigkérdezzük a gyermekeket,
hogy mi a kedvenc gyümölcsük, persze énekelve, amire nekik szintén énekelve kell válaszolniuk.
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Meg is ehetjük a vásárolt gyümölcsöket kis dallam kíséretében. Akár
minden gyermek külön dallamot kaphat, így lehetőségünk nyílhat
egyenként is odafigyelni, javítani, dicsérni a gyermekeket.

Azt is játszhatjuk, hogy amíg ők árulják az egyik fajta gyümölcsöt,
addig én másikat kínálok, ritmikusan, szöveggel.
Ők:

Én:

A mérőt mindig valahogy megjelenítem közben. Nekik kell fülelni,
hogy velük egy időben én mit árultam, majd ezt többszöri elmondás
után megbeszéljük.
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27. Állatkertbe megyünk
Szintén eljátszhatjuk, ahogy unatkozunk, eszünkbe jut az állatkert,
elmegyünk, sorban állunk, jegyet veszünk, és végül meghallunk
egy-egy állathangot.
Az elefánt trombitál:

– kezünkből ormányt formázunk és lassú negyedekben mozgatjuk.
Kismadár szól az orrszarvú hátán, egyenletes nyolcadokban
mondja:

– kezünkkel csőrt formázunk és negyed mérőre nyitogatjuk.
A medve már álmosan brummog, ki-kihagyva egy-egy brummogást:

– szintén negyed mozgással kísérjük dülöngélve.
A majom a fejét vakarja negyed mérővel, és közben két nyolcad és
egy negyed váltakozva szól:
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Vállalkozó kedvű gyermekek egyedül is eljátszhatják az egyik állatot,
míg egy másik gyermek másik állatot választ. A mérő persze ugyanaz, a cél, hogy így többféle ritmust halljanak együtt a gyermekek:

Lehet úgy is játszani, hogy ők az egyik állat, én meg halkan közben
egy másikat mondok alá. Meg kell figyelniük, hogy melyik állatot
választottam.
28. Többszólamú évszakok
Minden évszak kap egy rá jellemző hangot. Ebben a játékban nem
szavakkal, hanem zörejhangokkal játszunk. Nagy odafigyelést kíván
a gyermekektől a halk hangok meghallása.
A tél fagyos, kopog – a gyermekek a padlón vagy a széken negyedértékű kopogó hangot adnak ki:

Az ősz szeles, susog – hosszú, elnyújtott susogó hangot hallatunk,
amely két mérőütésig tart:
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A tavasz esős – tenyerünkben egy ujjunkkal nyolcadokat ütünk:

A nyár napos – fújtatunk kimelegedve „hhh”-vel, a szünetet levegővétellel érzékeltetjük:

Ha a gyermekek tudják, hogy melyik évszakban születtek (középső-,
vagy inkább nagycsoportosok), két különbözőt választok közülük,
és ők együtt bemutatják a két évszakot, így két különféle ritmus szól
majd egyszerre:
Tél:

Ősz:

29. Zeneszerzők leszünk
Adott évszakhoz, témához kötődő verset veszek elő, aminek minden
sorára kitalálunk egy-egy a gyermekek hangterjedelméhez igazodó
dallamot. Minden sort más-más gyermeknek adok, így ők a vers szövegére figyelve észrevétlenül éneklik vissza az általam bemutatott
dallamot.
Az utolsó sort „szabadon hagyva” csak felolvasom a megjegyezhető rövidségű szöveget, amire ők nagyon szép dallamokat szoktak
kitalálni, énekelni. Dicsérjük őket mindig, ha alkalom nyílik rá!
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EGYÉB JÁTÉKOK
30. Játék tulajdonságainkkal
Körben ülünk. Én magamban választok valakit, akinek a ruházatáról, jó szokásáról éneklek valamit, például:

vagy:

Aki visszaénekli és kitalálja, az énekelheti a következőt. Esetleg mindig az énekli vissza a mondatot, akiről énekeltem.
31. Fülelő-fejtörő
Főleg kígyózásnál, körtáncoknál vagy más egyszerű dallamnál
szoktam ilyet játszani, hogy a hallásukat, megfigyelőkészségüket és
a koncentrációjukat „próbára tegyük”, erősítsük.
A zene jellemzői változnak, főleg az alábbi három ellentétpár vonatkozásában:
•
•
•

gyors-lassú,
magas-mély,
halk-hangos.

Tehát az énekelt dal hangos lesz, ezután lassú, vagy magasabbra kerül, és ezeket a változtatásokat a gyermekeknek észre kell venniük.
Ez a játék fejleszti az odafigyelő zenehallgatásra való készséget,
a koncentrációt, és közben a dallamot is észrevétlenül megtanulják vele.
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32. Többszólamúság
Ritmikus többszólamúságot bármikor belevonhatunk egy-egy foglalkozásba akár úgy, hogy egy adott mondókát kánonban elcsúsztatunk. Például: „Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet…” Olyan mondókával játsszuk, amit a gyermekek jól ismernek.
Dallami többszólamúsággal pedig eleinte játszhatunk úgy, hogy
egy tetszőleges mondatot a csoport egy adott hangmagasságban
énekel. Én szintén velük éneklek, viszont xilofonon közben kis dallamot rögtönözök a recitálás alá, ugyanabban a ritmusban.

43

Később nehezíthetjük azzal, hogy míg ők így többször egymás után
recitálják a mondatot, addig én halkan aláéneklek, könnyű dallamot
improvizálok ugyanarra a szövegre. Ez a dallam időnként visszavisszatérhet a gyermekek hangjára, erősítve, segítve az ő éneküket:

33. Labda-adogató
Kört alakítunk. Egy labdát elindítok az egyik irányba úgy, hogy közben számoló mondókát mondunk: „Egy üveg alma, két üveg alma,
három üveg alma…”. Ugyanígy lehet egy fürt szőlő, két fürt szőlő,
három fürt szőlő, vagy egyéb, éppen időszerű gyümölcs. Az első
körben a számokra adjuk tovább a labdát, így az négy mérőütésig
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van egy-egy embernél. Ez lesz a 44..-es lüktetés előkészítése. A mérőt
én jelenítem meg hallhatóan.
Második körben mind a számoknál, mind a megnevezett gyümölcsnél új emberhez kerül a labda, így csak két mérőütésig van
egy-egy gyermeknél. Ezzel a 24 -es lüktetést érzékeltetjük.
A játékot szabadon variálhatjuk: alma-számolónál almát is körbeadhatunk, vagy megszámolhatjuk a gyermekekkel, hogy a labda
mindenkinél „igazságosan”, ugyanúgy négy vagy kettő mérőütésig
volt.
Az „ütemmutató” szó még nem szükséges, hogy elhangozzon, sőt
ez a játék is inkább csak előkészítése a későbbi „ütem” fogalmának.

34. Zörejek, hangok meghallása
A gyermekek becsukják a szemüket, én pedig valami mögül hangokat mutatok nekik. Ki kell találniuk, hogy minek a hangját hallották.
Ezt a játékot kis hangszerekkel vagy egyéb, hangot adó tárgyakkal
(zacskó vagy papír zörgése, kulcscsörgés, toll kattogása stb.) is kipróbálhatjuk.
Úgy is játszhatjuk, hogy környezetünkben az adott pillanatban
hallható hangokra figyelünk, mint szél, madarak, esőcseppek stb.

35. Hangulatok változtatása
Egy általunk kitalált, éppen időszerű mondattal, mint „Nagyon fúj
a szél!”, vagy egy dalos játék egyik mondatával, mint „Hol jártál báránykám?”, vagy „Gyertek haza ludaim” játsszuk. Aszerint változtatjuk a hangszínünket, amilyen hangulatot mondok. Lehet a mondat
vagy a kis dallam mérges, álmos, kipihent, aggódó, sietős, ravasz,
derűs, vagy amilyen éppen eszünkbe jut. A játékot fordítva is játszhatjuk: egy-egy gyermek elmondja vagy elénekli az adott mondatot,
mi pedig kitaláljuk, hogy milyen hangulatot formázott meg.
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36. Zálogadás
Körben állva rövid kiszámolót mondunk vagy éneklünk, mint például:

Akinél a dal véget ér, az ad nekem kis zálogot. (Kevés az olyan gyermek, aki ne tudna valamit adni.)
Az éneklést addig folytassuk, amíg mindenkinek a záloga nálam
nem lesz.

A dallamot mindig újra érdekessé tehetjük, ha a következő éneklésnél gyorsaságot, hangerőt vagy hangmagasságot változtatunk. Így
már maga a kiszámoló is alkalmas a gyermekek hallásának, intonációjának, figyelmének erősítésére.
A zálogot különféle feladatokkal válthatják ki. Ez lehet dallamfelismerés dúdolásról, hangszer hangjának felismerése, ritmus vagy
dallamismétlés, de lehet akár két egymástól távol eső hang (nagyobb
hangköz) visszaéneklése is.
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37. Csatlakozó játék
A gyermekek körben ülnek, csukott szemmel. Én elindulok a körön
kívül, mögöttük körbesétálva, és halkan énekelni kezdek egy dalt.
Ez általában körjáték vagy köralakító dal, például:

vagy:

Akinek a hátát menet közben megérintem, az csatlakozik hozzám.
Minél többen járunk körbe, annál hangosabban szól a dal.
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38. Szinkópa zöldségekkel
Ezt a játékot három fajta zöldséggel szoktuk játszani.
A zöldségek neveit ritmikusan ejtjük:
gomba:

paradicsom:

uborka:
Amelyiket felmutatom, annak a nevét mondjuk hangosan és ritmikusan. Az egyenletes mérőnek természetesen itt is meg kell jelennie
valamilyen formában.
Később elrejtem a zöldségeket, és azt játsszuk, hogy vásárolni megyek. Két zöldség nevét tapsolom egymás után, és a gyermekeknek
ki kell találniuk és vissza is kell tapsolniuk, hogy melyik két zöldséget vettem meg.
39. Szinkópa rókákkal
Az előbbihez hasonló játék. Ebben a változatban a rókák jelzőjét változtatom ritmikusan, és a gyermekeknek az általam csak ritmizáltan
elmondott, de nem eltapsolt szöveget kell tapssal utánozniuk.
• huncut róka:
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• csalafinta róka:

• ravaszdi róka:

40. Szolmizációs nevek használata

Mi egy-egy zeneóvodai foglalkozás végén mindig ugyanúgy köszönünk el. Először szöveggel éneklem, majd „más nyelven”, szolmizálva mutatom be ugyanazt a dallamot:
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A gyermekek minden alkalommal utánoznak, kis mozdulatok kíséretében. A mozdulatok mindig az énekelt dallam hangmagasságát
követik.
Kis hangterjedelmű, kevés különféle hangmagasságot tartalmazó
dallamot szerintem bátran megnevezhetünk szolmizálva is, de csak
akkor érdemes, ha a gyermekek tisztán énekelnek.
41. Fürge utánzás
Mondóka vagy daltanulásnál egyaránt játszhatunk ilyet. A szöveg
minden sorára más és más mozdulattal jelenítjük meg az egyenletes
lüktetést, a gyermekek feladata az, hogy engem minél gyorsabban
utánozni tudjanak.

Nagyon változatos játék, amelynek során egy-két ismétlés is elég ahhoz, hogy a gyermekek öntudatlanul és gyorsan elsajátítsák a mondókát vagy gyermekdalt. Közben ritmuskészségük, koncentrációjuk
is remekül fejlődik.
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ZENEHALLGATÁS
„Zenehallgatás alkalmával az emberi érzelmek mennél több szférájába látogatunk el velük, annál gazdagabbá válik saját érzelmi életük”
Törzsök Béla
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Kihagyhatatlan és a legfontosabb zenehallgatási anyag az élőzene!
Amit az óvópedagógus vagy tanító énekel – ébresztgetők, altatók,
napirendbe illeszkedő dallamok, évszakokhoz, jeles napokhoz kötődő népdalok – a legmeghatározóbb zenei élmény a gyermekek
számára. Ha a pedagógus az énekelt dalt magáénak érzi és az előadásba saját érzelmeit bele tudja vinni, a gyermekeknek életre szóló
élményt szerezhet.
Emellett a gyermekek számára nagyon érdekesek a különféle
hangutánzók, hangszerek még akkor is, ha már sokszor hallották
őket. Minél több fajtát mutassunk nekik.
Számtalanszor tapasztalom, hogy a gyermekek azt a hallgatott
zenét tudják leginkább átélni, magukénak érezni, belső élménnyé
tenni, amelyben ők maguk is aktívan részt vesznek. Ez történhet különféle mozdulatokkal, szerepjátékkal vagy tánccal, amiben a gyermekek különösen is kreatívak, és gyakran önkéntelenül is összekapcsolnak mozgást és zenét.
Zenehallgatásnál legjobb a teljes zenét figyelni, és belemerülni
a zeneirodalom egy-egy rövid (1-1,5 perces) tételének vagy zenei
részletének mélységeibe. Kiválóak lehetnek ilyen célra klasszikus
mesterek alkotásai (divertimentók, kontratáncok stb.), barokk zeneszerzők művei (pl. szvit-tételek), romantikus mesterek szimfóniarészletei, de kortárs zenében is találhatunk megfelelő hosszúságú,
gyermekek számára is élményt nyújtó műveket vagy mű részleteket. A rövid zenét vagy zenei részletet újból és újból meghallgatva
a gyermekek egyre inkább képesek lesznek a zene apró rezdüléseinek felfedezésére. Ehhez azonban elhagyhatatlan a figyelem, illetve
az elmélyült hallgatás légkörének előkészítése, ami olykor nagyon
hosszadalmas és nagy munkát igénylő feladat, de ami nélkül a gyermekek képtelenek lesznek összpontosítani ide-oda csapongó gondolataikat. Ha erre nincs lehetőségem vagy időm, egy-egy zenehallgatás alkalmával én gyakran alkalmazok kis játékokat, adok olyan
megfigyelési támpontokat, amelyek által a gyermekek figyelme biztosítva van, és nem lankad el.
A továbbiakban hadd mutassak be párat ezek közül.
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1. Hangosabb-halkabb észrevétele
A gyerekek figyelve guggolnak. Amikor halkan szól a zene, ilyen
testtartásban maradnak. Minél hangosabbá válik a zene, ők annál
jobban felemelkednek. Kitörő forte hangerőnél a kezünket is magasba emelhetjük.

2. Bábbal párosítás
Állatbábot veszek elő, és a gyerekekkel megbeszéljük, hogy milyen
jellemzői vannak az adott állatnak. Például:
egér – halk és fürge,
medve – lassan mozgó, mély hangú, és így tovább.
A gyerekek ülve becsukják a szemüket, és amikor úgy hallják, hogy
a bemutatott állat megjelenik a zenében, némán felteszik a kezüket.
Érdemes még egyszer, nyitott szemmel is meghallgatni a zenét, esetleg az adott állat mozgását utánozva, így a közös játék és az ismerős
muzsika öröme a zenei élményt is maradandóbbá teszi.
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3. Lassabb- gyorsabb megfigyelése
A gyermekek a zenehallgatás közben főleg a hallott zene karakterére, tempójára figyelnek.
Ha a zene lassú, guggolunk, mintha egy csigát mutatnánk a földön. Ha a zene gyors lesz, felállunk, mintha a gyorsan repülő pillangót jeleznénk.
El is játszhatjuk a csigát vagy a virágról-virágra szálló pillangót.
Egyéb helyzeteket is kitalálhatunk rá, vagy hagyatkozhatunk egyszerűen a gyermekek fantáziájára, ami ilyen játékokban szinte nem
ismer határt.
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4. Szöveg-memória
A hallgatott zene szövegére figyelünk. A megfigyelés is a zenében
elhangzó szövegi részekre irányul. Ez a fajta megfigyelő játék különösen alkalmas jeles napi vagy évszakokhoz kötődő szokások megfigyelésére, bemutatására. Kiválóak erre népdalok vagy hiteles és
igényes mai gyermekverseket megzenésítő szerzők dalai.
Például: figyeljük meg, hogy milyen gyümölcsök szerepelnek
a dalban, ezek közül melyek az éppen termő gyümölcsök.
Vagy: milyen madárnevek hangzanak el a zene szövegében, ezek
közül melyek költöző madarak stb.
A feladat memóriajátéknak is alkalmas, mivel a megfigyelt és megjegyzett részeket csak a zene figyelmes végighallgatása után beszéljük meg. A gyermekek általában egymással versengve koncentrálnak,
vajon melyikük tud több mindent megfigyelni az adott zenében.
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5. Hangszerfelismerés
Általam bemutatott, megszólaltatott és megnevezett hangszerre kérdezek rá a zenehallgatáskor.
Amikor ez a hangszer megjelenik a zenei anyagban, a gyermekeknek ezt jelezniük kell kézfelemeléssel vagy felállással.

6. Kismaci-, nagymaci-járás
Mozgásos zenei feladat, amikor adott
zenére vagy lassabban: nagy lépésekkel – fél kottában járunk, vagy gyorsabban: kis lépésekkel – negyed mozgással.
A váltakozást a zene mutatja, de természetesen én is jelezhetem.
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7. Magasabb-mélyebb hangú hangszertestvérek
A feladat arra irányul, hogy a gyermekek észrevegyék a nagyobb
testű és a kisebb hangszerek hangmagasságának különbségét.

Erre alkalmas lehet két különféle méretű furulya vagy dob, amelyek
hangját mi magunk mutatjuk be a gyermekeknek. Az ő feladatuk
megállapítani, hogy melyik hangszer hangja a magasabb, és melyiké
a mélyebb.
A megfigyelés nem csak általunk bemutatott hangszerekre vonatkozhat. Beszélhetünk például a vonós hangszerek hangjának és
méretének különbségeiről, és a hallgatott zenében együtt próbáljuk
felismerni, hogy éppen a magasabb hangú (hegedű) vagy a mélyebb
hangú (cselló vagy nagybőgő) szól-e.
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8. Tánc, mozgás népzenére
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Hagyományos és hiteles népzenére együtt mozoghatunk úgy, hogy
a gyermekek az általam bemutatott könnyű lépéseket követik.
A tánc, a zenére történő mozgás természetes dolog a gyermekeknek, szinte automatikusan elindulnak egy-egy jó tánczenére. Vannak könnyebben elinduló, bátrabban mozgó gyermekek, és ha van
rá lehetőségünk, hagyhatjuk őket szabad mozgásformákat kitalálni,
szabad mozdulatokkal megjeleníteni, átélni a hallgatott zenét.
9. Hangulat-kitaláló
Népdal vagy egyéb dallam szól, szöveg nélkül. A legjobb, ha személyesen mutatjuk be hangszeren vagy dúdolva.
A gyermekek faladata, hogy az elhangzott dal hangulatát kitalálják, és a zenehallgatás végeztével megpróbálják megfogalmazni.
A népdal ezután elhangzik szöveggel.

59

10. „Zenekari” kíséret:
Saját énekes előadást kísérhetek a zenéhez illő ritmushangszerrel.
A gyermekek biztosan nagy figyelemmel hallgatják.

Egyenletes lüktetés megjelenítésére pár gyermek kezébe is
adhatunk ritmushangszereket,
olyanokat és csak annyit, hogy
a hallgatott zenét ne harsogja túl!
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CD-MELLÉKLET
A könyvhöz tartozó lemezen őszi és tavaszi mondókák, illetve énekek szólalnak meg ízelítőül, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
második osztályos gyermekeinek előadásában.

Ősz
1. Szeptember, -ber, -ber, -ber		
2. Ki lakik a dióhéjban?			
3. Dombon törik a diót				
4. Így törik a diót				
5. Erre csörög a dió				
6. Gyere velem a vásárba!				
7. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet
8. Hej, a sályi piacon				

00:29
00:28
00:56
00:43
00:44
00:10
00:38
00:41
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9. Körtéfa					
10. Katicabogár, repülj el			
11. Ősszel érik babám				
12. Október, -ber, -ber, -ber			
13. Érik a szőlő					
14. Lipem-lopom a szőlőt			
15. Seregély, seregély				
16. Badacsonyi szőlőhegyen			
17. A kállói szőlőbe’				
18. Hull a dér, hull a dér			
19. Gólya, gólya, gilice				
20. Nincs szebb madár, mint a lúd		
21. Gyertek haza ludaim			

00:49
00:07
01:34
00:13
00:48
01:08
00:18
01:01
00:35
00:12
00:59
00:15
00:29

Tavasz
22. Jer, jer kikelet				
23. Katicabogár, ne a fűre szállj		
24. Katicabogárka, szállj fel az égbe		
25. Mit mos, mit mos				
26. Süss fel nap, Szent György nap			
27. Süss ki napocska					
28. A juhásznak jól van dolga				
29. Benn a bárány, künn a farkas		
30. Tányér talpas, lompos farkas		
31. Aluszol-e jó juhász?					
32. Gyere tavasz, várva várlak				
33. Bújj, bújj zöld ág					
34. Kék ibolya, hóvirág				
35. Mag, mag, búzamag				
36. Ess eső, ess						
37. Esik eső, jaj, jaj, jaj					
38. Csigabiga gyere ki					
39. Fúj a szél, meleg szél			
40. Bíbici Panna					
41. Tavaszt rikkant a rigó				
42. Azt mondják a cinegék				
43. Fecskét látok					
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00:19
00:19
00:33
01:28
00:25
00:39
00:59
01:06
00:33
00:53
00:21
00:59
00:11
00:22
00:37
00:11
00:16
00:24
00:32
00:16
00:19
00:34

44. Pille, pille, aranypille				
45. Lepke, lepke, szállj a tenyerembe			

00:14
00:29

CD-MELLÉKLETben szereplő mondókák, énekek
szövegei, kottái

Ősz
1. Szeptember, -ber, -ber, -ber
Szeptember, -ber, -ber, -ber,
Gyümölcsöt hoz jó ember.
Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz.
2. Ki lakik a dióhéjban?
Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhat ott bárki, csak dióbél bácsi.
Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja,
És cammogva előmászik vén dióbél bácsi,
Csak a szádat tátsd ki! Hamm!
3. Dombon törik a diót
Dombon törik a diót, a diót,
Rajta, vissza mogyorót, mogyorót,
Tessék kérem megbecsülni, és a földre lecsücsülni,
Csüccs!
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4. Így törik a diót
Így törik a diót, ropp, ropp, ropp.
Így meg a mogyorót, kopp, kopp, kopp.
Ropp, ropp, ropp,
kopp, kopp, kopp.
5. Erre csörög a dió
Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró!

6. Gyere velem a vásárba!
Gyere velem a vásárba,
Fussunk oda hamarjába’!
Vehetsz majd ott minden szépet,
Ha nincs pénzed, majd csak nézed.
7. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet
Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet,
Sósat, sósat, jó ropogósat.
Aki vesz, annak lesz,
Aki nem vesz, éhes lesz!
8. Hej, a sályi piacon
Hej, a sályi piacon, piacon,
Almát árul egy asszony, egy asszony.
Jaj, de áldott egy asszony, egy asszony,
Hatot ad egy garason, garason.
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9. Körtéfa
Körtéfa, körtéfa,
Kőrösi, kerepesi körtéfa.
Városi gazda, gyöngyösi tánc,
Könnyűjáró kis menyecske,
Dob szerda.
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10. Katicabogár, repülj el
Katicabogár, repülj el, jön az ősz seprűvel!
11. Ősszel érik babám
Ősszel érik babám a fekete szőlő.
Te voltál az igazi szerető.
Bocsásd meg, ha vala-valaha vétettem,
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.
Kinek varrod babám azt a hímzett kendőt?
Neked varrom, hogy legyél szeretőm.
Négy sarkába négy szál fehér rozmaringot,
Közepébe babám, hogy szeretőd vagyok.

12. Október, -ber, -ber, -ber
Október, -ber, -ber, -ber,
Fázik benne az ember.
Szőlőt csipked a dere,
Édes legyen szüretre.
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13. Érik a szőlő
Érik a szőlő, hajlik a vessző,
Bodor a levele.
Két szegény legény szántani menne,
De nincsen kenyere.
Van vöröshagyma a tarisznyába,
Keserű magába’.
Szolgalegénynek, hej, a szegénynek
De kevés vacsora!

14. Lipem-lopom a szőlőt
Lipem-lopom a szőlőt.
Elaludt az öreg csősz.
Furkósbot a kezébe,
Vaskalap a fejébe!
Tele a kiskosár!
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15. Seregély, seregély
Seregély, seregély,
Szüretelni ne segélj!
16. Badacsonyi szőlőhegyen
Badacsonyi szőlőhegyen két szál vessző.
Szél fújja, fújdogálja, harmat hajdogálja.
Hol a tyúknak a fia, talán mind felkapdosta?
Csűr ide, csűr oda, kas ki bárány, kas oda!

17. A kállói szőlőbe’
A kállói szőlőbe, két szál vesszőbe,
Szíjja, fújja, fújdogálja,
Harmadnapos hajdogálja,
Sűrű, sűrű, raf, raf, raf,
Sűrű, sűrű, raf, raf, raf.
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18. Hull a dér, hull a dér
Hull a dér, hull a dér,
Daru, gólya útra kél.
Költöznek a melegre,
Visszajönnek jövőre.
19. Gólya, gólya, gilice
Gólya, gólya, gilice,
Mitől véres a lábad?
Török gyerek megvágta,
Magyar gyerek gyógyítja,
Síppal, dobbal,
Nádi hegedűvel.
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20. Nincs szebb madár, mint a lúd
Nincs szebb madár, mint a lúd,
Nem kell néki gyalogút.
Télen-nyáron mezitláb,
Így kíméli a csizmát.
21. Gyertek haza ludaim
Gyertek haza, ludaim!
Nem merünk.
Miért?
Félünk.
Mitől?
Farkastól.
Hol a farkas?
Bokorban.
Mit csinál?
Mosdik.
Mibe mosdik?
Aranymedencébe’.
Mibe törölközik?
Kiscica farkába.
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Tavasz
22. Jer, jer kikelet
Jer, jer kikelet, seprűzd ki a hideget,
Ereszd be a meleget, dideregtünk eleget.
23. Katicabogár, ne a fűre szállj
Katicabogár, ne a fűre szállj, a kezemre szállj.
Hadd számláljam sok kis pettyed, szép színeid mivel fested?
Hadd simítsam pici hátad, aztán megint tárd ki szárnyad,
Repülj, messze szállj katicabogár!
24. Katicabogárka, szállj fel az égbe
Katicabogárka, szállj fel az égbe,
Mondd meg az Istennek, hogy
vigye el a hideget, és
hozza le a meleget!
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25. Mit mos, mit mos
Mit mos, mit mos, levél Katicája?
Pittyet, pattyot, varrott keszkenőjét.
Ha szép volnék, kurjantanék, madár volnék, röppentenék.
Víg szívemmel, víg lelkemmel téged elvennélek.

26. Süss fel nap, Szent György nap
Süss fel nap, Szent György nap!
Kertek alatt a kis bárány majd’ megfagy.

27. Süss ki napocska
Süss ki napocska, itt anyád, itt apád,
Sót törünk, borsot törünk, tökkel harangozunk!
Süss ki kopasz kert alá, bújj be hideg föld alá,
Süss ki, süss ki Isten napocskája!
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28. A juhásznak jól van dolga
A juhásznak jól van dolga.
Egyik dombról a másikra
Terelgeti nyáját, fújja furulyáját,
Bú nélkül éli világát.
Ha megunja furulyáját,
Előveszi a dudáját.
Belefújja búját a birka bőrébe,
Szélnek ereszti belőle.
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29. Benn a bárány, künn a farkas
Benn a bárány, künn a farkas.
Hízik a bárány, szárad a farkas.
Szabad vásár mindennek,
gazdagnak és szegénynek.

30. Tányér talpas, lompos farkas
Tányér talpas, lompos farkas!
Huss el innen, huss, huss, huss!
Nem engedjük a báránykát,
Fuss el innen, fuss, fuss, fuss!
31. Aluszol-e jó juhász?
Aluszol-e jó juhász?
Tudom, nem is, igen.
Jártak-e itt farkasok?
Tudom, nem is angyalok.
Vittek-e el sok juhot?
Tudom, nem is hoztak.
Futottál-e utánuk?
Tudom, nem is előttük.
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32. Gyere tavasz, várva várlak
Gyere tavasz, várva várlak,
Hozz zöld ruhát fűnek-fának!
33. Bújj, bújj zöld ág
Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat,
Hadd kerüljem váradat, váradat.
Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda.
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34. Kék ibolya, hóvirág
Kék ibolya, hóvirág,
Csupa öröm a világ!
35. Mag, mag, búzamag
Mag, mag, búzamag, benne aluszik a nap.
Nőjjél-nőjjél hamarabb.
Esőt, felhőt hoz a szél, szomjas soha ne legyél.
Meleget a napfény ad, aranyat a nyári nap.
Mag, mag, búzamag, nőjjél- nőjjél hamarabb.
36. Ess eső, ess
Ess eső, ess, holnap délig ess,
zab szaporodjék, búza bokrosodjék.
Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka,
még annál is hosszabb, mint a Duna hossza,
még annál is hosszabb, mint a világ hossza!
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37. Esik eső, jaj, jaj, jaj
Esik eső, jaj, jaj, jaj,
Mindjárt itt a zivatar!
Tüzes villám cikázik,
Aki nem fut, megázik!
38. Csigabiga gyere ki
Csigabiga gyere ki, ég a házad ideki.
Ha nem jössz ki, megbánod, nem leszek jó barátod!

39. Fúj a szél, meleg szél
Fúj a szél, meleg szél,
Jön a tavasz, fut a tél!
40. Bíbici Panna
Bíbici Panna,
Rákezdi Vince,
Akit ér, akit ér,
Majd elviszi a nagy szél!
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41. Tavaszt rikkant a rigó
Tavaszt rikkant a rigó, itt van már a gólya.
Pattan a sok rügy a fán mintegy varázsszóra.
Eltűnt a hó, és a föld nagyvidáman ébred.
Bimbót bont az ibolya, híre sincs a télnek.
42. Azt mondják a cinegék
Azt mondják a cinegék:
Itt a tavasz, „nyitnikék!”
43. Fecskét látok
Fecskét látok,
szeplőt hányok,
selymet gombolyítok.

44. Pille, pille, aranypille
Pille, pille, arany pille,
Ne szállj tova, jövel ide!
45. Lepke, lepke, szállj a tenyerembe
Lepke, lepke, szállj a tenyerembe!
Nem szállok, mert félek, örülök, hogy élek.
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