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1. A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA ÉS A TUDÁSFORMÁK ÖSSZEFÜGGÉSE 

Egy új, rendszerszemléletű tantervben, amely a képességek fejlesztésére irányul, aszerint kell 

értékelnünk az oktatás tartalmát és a tananyagot, hogy az milyen hatékonyan segíti a 

gyermekeket a tudás önálló elsajátításában. Ezért azokat a komplex megoldásokat is 

figyelembe kell venni, amelyek képesek új tanulási folyamatok, eljárások kifejlesztésére, 

valamint globális összefüggések megértéséhez vezetnek. Ebben a megközelítésben jutunk el 

az eszköztudás fogalmához. Az eszköztudás az a tudásforma, amely tágítja, szélesíti a megértés 

határait. Eszköz arra, hogy új ismereteket tudjunk befogadni és megjegyezni, tolmácsolni saját 

szintünkön. Az elvont, neutrális kódrendszerek, így többek között a zene és a matematika 

alkalmas eszközök arra, hogy befogadjuk, megértsük és feldolgozzuk a logikus elképzeléseket, 

struktúrákat, szerveződéseket. Függetlenül attól, hogy milyen tartalmuk van ezeknek a 

kódoknak, jelrendszereknek, nagyon alkalmasak erre a célra. Alapvető követelmény a kulturális 

kódok alkalmazásánál, hogy a használónak ismernie kell a rendszer jeleit, szimbólumait, 

valamint általánosan érvényes szabályait. 

Az eszköztudás elvont tartalma független a konkrét tényanyagtól. A tartalomtudás ezzel 

szemben erősen kötődik a konkrét tényekkel telített ismeretanyaghoz, hiszen nem más, mint 

ezen adatoknak a gyűjteménye. Csak egyetlen lehetséges helyes válasz adható pl. arra a 

kérdésre, hogy hány gramm van egy kilóban. Mindkét tudástípusra szükségünk van az életben, 

de érdemes mérlegelni, hogy milyen arányban alkalmazzuk ezeket a tantervekben. Az 

eszköztudás gyors személyes tájékozódási képességet alakít ki az ismeretek halmazában. 

Megfigyelhettük, hogy a gyakorlatban bizonyos tárgyak nagyon jól beváltak az értelmi 

képességek fejlesztésében. Lehetséges, hogy az eredményesen dolgozó tanítók tudatosabban 

használják ezeket a tantárgyakat az osztálymunkában? 

Ma a ránk zúduló adatok tömegében a gyerekeknek meg kell tanulniuk elemezni, 

rendszerezni, csoportosítani a különböző forrásokból érkező információt. Az is fontos, hogy 

megértsék az egyetemes ideák megjelenését a különböző tárgyakban. A tudomány a gyerekek 

számára saját színvonalukra alkalmazva lesz érthető. Az iskolában olyan hivatkozási, 

tájékozódási keretet kell kapniuk, amely akkor is működőképes, ha tanulmányaik befejeztével 

elhagyják az iskolát. 

Fontos lehet a tanár számára annak ismerete, hogy milyen tanulási forma, technika adja 

a legjobb eredményt egy bizonyos tantárgy esetében. A 60-as években végzett vizsgálat (I. 

Antal, 1987.) azt mutatta, hogy a túlságosan sok tény, adat önmagában nem segíti a gyermek 

fejlődését. Ha azonban a gyerek képes arra, hogy a megismert adatokat világos rendszerben 

helyezze el, akkor később csaknem mindenre emlékszik, amit megtanult (Antal-Lundström, I. 

1996, Uppsala, 155.). 
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A megőrzött ismeretmennyiség A tanulás után 1 hónappal később 6 hónappal később 

Meghatározás, adat tanulása 60% 32,5% 12% 

Leírás utáni tanulás 67,15% 40,8% 25,9% 

Törvényszerűség, összefüggés 
alapján 

87,5% 85,49% 92% 

A tanuló rendszerben való gondolkodása is megerősödik, amikor később egyre több adat 

érkezik, hiszen állandóan keresi, melyik „emlékezeti rekeszbe”, kategóriába kell besorolnia a 

különböző adatokat, amelyek a rendszer teljességében való tájékozódást minden egyes 

alkalommal megerősítik. A gondolkodási folyamat egyre jobban kifinomul és meggyorsul az 

inspiráló tanítási eljárások révén, miközben erősödik a gyermek szükséglete az újabb ismeretek 

megszerzésére. Az a tanár, aki a gyerekek intellektuális jártasságait fejleszti, a saját munkáját 

könnyíti meg. Az olyan osztály, amely a rendszerszemlélethez szokott az ismeretek elsajátítása 

közben, rövidebb időt használ fel ugyanannak a tananyagnak a megjegyzésére, mint az, 

amelyik csupán adatok megtanulásához van szokva. A tanár didaktikai tudatossága 

meghatározó a fejlesztő munkában. Az alábbi ábra az értelmi képességek színvonala, a tanulási 

idő és a felhasznált energia közötti viszonyt mutatja (Antal-Lundström, I. 1996, Uppsala, 156.): 

 

 
A megfelelő háromszögek területe szemlélteti azt az energiát, amit az anyag megtanulása 

igénybe vesz. Azok, akiknek értelmi képességük fejlett, kevesebb energiát és rövidebb időt 

használnak fel ugyanannak az ismeretnek az elsajátításához, mint akiknek ez a képessége 

fejletlen, alacsony szinten maradt. 

A háromszögek területei tehát az iskolai valóságban megtalálható tipikus tanulási 

állapotokat mutatják. Vannak olyan tanárok, akik mindig jó eredményt érnek el az osztályukkal, 

mert jó módszereket alkalmaznak. Ezért több idő és energia marad óráikon az érdekes, 

felfedező tevékenységre. Tanítványaik igénylik a tanulási követelmények növekedését. 
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A fejlesztő oktatás legjelentősebb meghatározó tényezője az, hogy az értelmi 

sajátosságokat nem végleges, változtathatatlan személyiségjegyeknek tekinti, hanem 

megváltoztathatónak, fejleszthetőnek. Ma már tudjuk, hogy zenei aktivitással lehetséges a 

kognitív képességek fejlesztése, különösen a korai években. 

A legdöntőbb faktor a fejlesztő pedagógiában annak a belátása és elismerése, hogy az értelmi 

képességek, intellektuális jellemzők fejleszthetőek a nevelés és az oktatás alatt. Három 

különösen fontos készség- és műveletcsoport kiépítését kell szem előtt tartanunk a gyermekek 

tanulása folyamán, ha a fejlesztő oktatást részesítjük előnyben: 

1. Az önálló tanulmányi munka jártasságait, mint pl. a tervezés, szervezés, önellenőrzés, 

tanszerek önálló használata, a saját munka értékelése. 

2. Azt a képességet, amivel a diákok szervezni, akaratuktól függően irányítani tudják saját 

pszichológiai folyamataikat a tanulás alatt, pl. a figyelem tudatossága, a bevésés 

észszerűsége, a gondolkodás hatékonysága. 

3. A konkrét, egyedi jártasságok, műveletek tudatos gyakorlását a különböző tantárgyi 

területeken, pl. a kulturális kódok gyakorlását a nyelvtanban, a matematikában és a 

zenében. 

Alapvető gondolat a fejlesztő pedagógiában az, hogy az esztétikai megértés képessége is 

fejleszthető. Az általánosiskola kötelező, rendszeres zenei oktatása adhat lehetőséget 

mindenkinek a művészi szépség átélésére, alakíthatja ki a befogadás és az elmélyült megértés 

technikáját. A művészeti élmény a pszichológiai, intellektuális és érzelmi hatások bonyolult 

összjátéka. A mi feladatunk az, hogy ezt az élményt érthetővé tegyük a gyerekek számára. Csak 

ezután részesülhetnek igazán a szépség értelmezésében, az esztétikai élményben. Azonban ha 

a gyerekeket kényszerítjük arra, hogy pl. egy Beethoven-koncertet hallgassanak, mielőtt az 

ennek megértéséhez vezető utat kialakítottuk volna, akkor előfordulhat, hogy inkább 

ellenállást, esetleg dühöt, agressziót vált ki belőlük a zene, mint pozitív esztétikai élményt. 

A zene nyelve nagyon egyszerűen megtanítható és tanulható, ha a megfelelő 

módszereket alkalmazzuk. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy ez a tanulási forma bonyolult 

pszichológiai folyamatokon át halad és jelentős transzferhatása van. Mivel most már tudjuk, 

hogy tanulóink belső késztetései nagyon hatásosan mozgósíthatóak az eszköztudást adó 

tanulási folyamatokban, tanítási alkalmainkat nagyobb rendszerességgel és egységben 

gondolkodva kellene terveznünk. Azt a didaktikai-tanítási elméletet, amely a személyiség 

komplex fejlődésére irányul, fejlesztő pedagógiának nevezik. Alkalmazása támogató tanári 

magatartást és megújuló szemléletet feltételez. 
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2. AZ ESZTÉTIKAI/MŰVÉSZETI NEVELÉS CÉLRENDSZERE 

A komplex esztétikai nevelés célrendszere (taxonómiája)1 

Kognitív fejlődés Esztétikai fejlődés Attitűd fejlődése 

Szenzomotorikus periódus: 3–6 év 

UTÁNZÁS 

Szemlélethez kötött 
gondolkodás 

Nagy kapacitás 

Éneklés, mozgás, ábrázolás 
kapcsolódása egy természetes 
egységben. 
A kódrendszerek alapelemeinek 
megismerése.  
A személyes kapcsolat döntő. 

NYITOTTSÁG 

Felkészültség a részvételre 

Mindennapos gyakorlás 

Affektív periódus: 6–9 év 

FELIDÉZÉS 

A korábbi élményanyag 
feldolgozása 
Rutin eljárások 
Konkrét műveletek 

Külső vezérlés 

A kódrendszerek elsajátításának 
kezdete.  
Éneklés, mozgás egysége. 
Az emberi kapcsolatok kifejezése, az 
átélési képesség kialakulása.  
A művészet élményszerű befogadása, 
megértése. 

BEFOGADÁS 

Együttműködés: 
a) engedelmes részvétel 
b) önkéntes részvétel 

Szükséglet formálódik 

Kognitív periódus: 9–13 év 

MEGÉRTÉS 

Összefüggés meglátása 
A kódrendszer szabályai 

Formális műveletek 

Belső vezérlés 

Mozgás és hangérzékelés, ritmusérzék 
kifejlődése. 
A 10. évre a kódrendszerek tudatosan 
polarizálódnak. 
A művészi jelrendszerek ismerete, 
azonosítása. Pozitív vagy negatív 
viszony a művészetekhez. 

ÉRTÉKKÉPZÉS 

Szelektív részvétel: 
a) azonosulás vagy 
b) elutasítás 

A beállítódás fokozatosan 
fejlődik 

Effektív periódus: 13–15 év 

ALKALMAZÁS 

Kódrendszerek használata 

Elvont gondolkodás 

Önálló véleményalkotás 

A művészi jelrendszerek használata, 
beépítése a személyes gyakorlatba.  
A szimbolikus kifejezések esztétikai 
megértése.  
Kialakult viszonyulás a különböző 
művészetekhez. 

ÉRTÉKRENDSZER 
Kulturális értékrend 
Tudatos választás az egyéni 
értékrend alapján 
Az értékrendszer beépülése 
Internalizáció 

Kollektív-szociális periódus: 15–18 év 

ELEMZÉS 

Kritikai képesség 

Kritikus gondolkodás 

Értékelés a gyakorlatban 

A művészeti jelrendszerek 
összefüggéseinek megértése, 
integrálása. 
Az értékrendszeren alapuló tudatos 
életvitel. 
Felelősség a művészeti értékek 
ápolásában. 
Részvétel a társadalom kulturális 
életében. 

JELLEM 

A magatartás kialakulása 
Megbízható viselkedés 

Az egyén intellektuális és 
kulturális színvonala 
meghatározott. 

                                                           
1 A táblázat egy kísérletsorozat eredményeit foglalja össze: 1984. OPI, 1967-72: óvodák, 1974-76: Kecskemét, zenei tagozatos iskolák. 
(Székácsné Vida Mária, 1980.) 
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Ez az esztétikai taxonómia-vázlat figyelembe veszi a gyermekek életkori jellemzőit és 

ezen belül az optimális fejlődési lehetőségeiket. A bal oldalon látható kognitív fejlődés menetét 

a tudományterület vezető elméleti eredményei alapján állítottuk össze. A középső oszlopban 

az esztétikai aktivitások szintjét az említett kutatások alapján, a jobb oldalon látható 

viselkedési szint/attitűd területen pedig a nemzetközi fejlődéslélektani elméletek segítségével 

építettük be az életkor jellemző vonásait, melyek meghatározzák a zenei fejlesztést. (Antal-

Lundström, I. 1996, Uppsala, 135.) 

A szenzomotoros periódus időszaka alatt a gyermek elsődleges érdeklődése mozgáshoz 

kötött. A tanulás leginkább utánzáson alapszik. Ez alatt az idő alatt a gyermek speciálisan nagy 

és képlékeny agyi befogadóképességgel rendelkezik, hajlamos arra, hogy érzelmi tapasztalatok 

alapján emlékképeket raktározzon el. A gyermeki magatartás jellemzője a nyitottság, ezért a 

környezet által könnyen befolyásolható. Személyes kötődése erős a körülötte élő emberekhez. 

A következő, affektív periódusban ezek az elraktározott zenei emlékképek feldolgozásra 

kerülnek. Ez növeli a gyermek megértését az absztrakt fogalmak területén, de ez a feldolgozási 

folyamat csak konkrét cselekvési formák közben lehet hatékony. A felnőttek vezetése ebben a 

korban ugyanolyan fontos, mint a barátok közössége. Ebben az időszakban a legkönnyebb 

elsajátítani a zene kódrendszerét. Már itt elkezdődik a szokásrendszer alakulása, ami 

fokozatosan válik napi gyakorlattá és elvezet a belső szükséglethez. 

A kognitív periódus az összefüggések megértésének ideje, ez áll a gyermeki érdeklődés 

középpontjában. Ekkor már nem elég a tények ismerete, a tanulók keresik a választ a miértekre 

is, emiatt ez a zenei érdeklődés kialakulása szempontjából nagyon termékeny korszak, amely 

meghatározó az értékrendszer és a személyes meggyőződés kialakulásában. Ilyen tekintetben 

ekkor dől el az is, hogy milyen zenei ízlése lesz a fiatalnak. Ezt általában a teljes azonosulás 

vagy elutasítás mutatja, ami néha drámai formát ölt, később kissé enyhül, de alapjában 

jellemző marad. 

A következő időszakban, amely az effektivitás központi szükségletén alapszik, a 

gyermek egyre önállóbb lesz és felelősséget vállal tetteiért. Ekkor már inkább saját ízlése 

alapján szeretne zenei aktivitást választani, saját zenei programját, együttesét stb. 

megszervezni. Ha lehetőséget kap, egyéni sajátosságai kifejlődhetnek, a tehetség céltudatos 

munkával párosulhat. A bizonyítási vágy nagyon erős ebben a korban, fontos a személyes 

elismerés. 

Az utolsó időszak a fenti taxonómiában a kollektív-szociális irányultságú felnőttkorba 

vezet, amikor a jellem kialakul. Ha a fejlődés a pozitív irányban haladt végig, akkor a fiatal már 

önállóan tudja alakítani részvételét, igénye szerint meghatározza tudatos aktivitását a 

társadalom zenei életében, az adott helyi lehetőségek között. 
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Az alábbi időrendi felsorolásban azt figyelhetjük meg, hogy a legutóbbi kutatások hogyan írják 

le a gyermek zenei készségeinek fokozatos fejlődését. 

 0-1 év:  Reagál a hanghatásokra. 

 1-2 év:  Spontán zenei játék a hangelemekkel. 

 2-3 év:  Zenei motívumokat képez ismert dalokból. 

 3-4 év:  Megérti a dallam folyamatát. Az abszolút hallás érzéke kifejleszthető. 

 4-5 év:  A hangmagasság, ritmus, szünet megkülönböztetése, sorba rendezése. 

 5-6 év:  A hangos-halk hangok megkülönböztetése, a hasonló, különböző felépítés 

fogalma a zenében. 

 6-7 év:  Kifejlett képesség a dallam és a zenei történés követésére. 

 7-8 év:  A konszonáns-disszonáns akkordok megkülönböztetési képessége. 

 8-9 év:  Kifejlett ritmikai képesség, tudatos időarány-érzék a ritmusban. 

 9-10 év:  Dallami, ritmikai többszólamúság, kadencia, a formaérzék kifejlődik. 

A zenei kódrendszer kialakul, a muzsikálásban alkalmazásra kerül. 

 10-12 év:  A harmóniai érzék és a zenei egységek megértése tovább fejlődik. 

 12-17 év:  A zenére való kognitív és érzelmi reagálások értékelő elemzése. 

Az értékelés kialakulása a zene értelmi és érzelmi hatásának terén. 

A fenti összeállítást a zenei fejlődés fontosabb határköveiről a The Psychology of Musical 

Ability, vagyis A zenei képesség pszichológiája című könyvből – ShuterDysonGabriels (1981) 

közös munkájából – idéztük, ami tulajdonképpen egy konkrét zenei formája a korábbi esztétikai 

taxonómiában leírtaknak. Jól látható, milyen fontos az első 10 év fejlesztése: ekkor történnek 

a legfontosabb változások a gondolkodási, biológiai és hallási területeken folyamatosan 

végbemenő fejlődés alatt. 

Mindezzel azt szerettük volna megvilágítani, hogy amíg a gyermeki személyiség 

formálódik, mindig van egy olyan időszak, amelyben speciálisan fogékony bizonyos 

területekre, amikor ezeket a képességeket leginkább érdemes és lehetséges fejleszteni. Ha ez 

alatt az optimális időszak alatt elmulasztjuk a fejlődés serkentését, nem adjuk meg hozzá a 

feltételeket, akkor később nem tudjuk ahhoz hasonló könnyedséggel pótolni ezeket a 

képességeket, mint az arra alkalmas időben tudtuk volna. Ezzel pedig a gyermek életének 

további alakulását határozzuk meg. 
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3. A HANGOK VARÁZSA: A 3. OSZTÁLYOS ÉNEK-ZENE TANKÖNYV 

BEMUTATÁSA 

A tankönyvcsalád elemei egymásra épülve vezetik a gyerekeket a zenei nyelv megismerésének 

folyamatában. Második osztályban a gyerekek már elkezdték a zenei alkotóelemek jeleinek 

megismerését, és tájékozódnak a hangok összekötéséből kialakult dallamok mozgásának 

irányában, hosszában. Hallásuk az előző fejezetben leírtak szerint finomodott. Ebben a 

tanévben az ismeretek bővítésében és a zenei reprodukcióban, aktivitásban nagy haladásra 

válnak képessé. Eközben feldolgozzuk a korábbi gazdag élményanyagot, a gyermekjátékok és a 

dalok zenei anyagát a tudatosítás szintjén. Ez a szekvenciális tanulás fontos ismertetőjele. 

A művészeti/esztétikai nevelési célrendszerben megjelölt életkori sajátosságok alapján 

a következő periódusban az érzelmi hatások nagyon fontosak. Az emberi kapcsolatok 

kifejezése, az átélési képesség kialakítása fontos a művészetek élményszerű befogadásához a 

zenei nevelésben is. Ezért a tankönyv teljes anyaga a gyermekek közeli környezetéhez 

kapcsolódik, a család, a barátok és társak szerepe, a rokonság fontossága és összetartó ereje 

jelenik meg a kis kerettörténetekben és az órai dalokban. 

Megváltozott, új lehetőségre számíthatunk a gyermekcsoportok viselkedésében is. 

Amíg az első két osztályban a felnőttek vezetése fontos volt számukra, a személyes kötődés 

erős volt az osztályt vezető pedagógussal, addig most az iskolában már egyre önállóbbak 

lesznek, és a kezdeti engedelmes részvétel átalakul a tudatosan vállalt önkéntes részvétellé, 

amiben a társaknak is szerepük van. Még mindig a konkrét műveletek területe a gondolkodás 

jellemzője, de a helyzetek elemzésével közeledünk az elvontabb, általánosabb műveletek felé. 

Ezt az alkalmas dalok zenei megfigyelésével, a hangok és ritmusok összehasonlításával 

folyamatosan gyakoroljuk. 

A könyv címe szerint  A hangok varázsa  azt szeretnénk, ha a gyerekek felfedeznék, 

hogy a dalokban és a hangszeres művekben milyen varázslatra képesek a hangok. Év végére 

megismerik majd azt a hét hangot, amiből minden zene felépül és kifejlődik. Ez a néhány hang 

képes arra, hogy sokféle gondolatot, érzelmet megéreztessen velünk. 

A hangoknak mindig van valamilyen üzenetük, csak meg kell hallanunk, mit 

„mondanak” nekünk, az érzéseinket megérintve. Ha csendben hallgatunk és figyelünk, eljut 

hozzánk a hangok varázslatával a zene lelke. 

Az előző tanévben a gyerekek sokat énekeltek az állatokról, a velük való munkáról és a 

természetről. Ebben az évben a körülöttük élő emberekről, a családról, rokonokról és 

barátokról énekelnek többet. A velük való tréfás és komoly találkozásokról, az ünnepeken a 

köszöntésükről, és a hozzájuk kötődő érzelmeikről is tanulnak dalokat. Lesznek játékos, mókás 

mozgásokra indító dalok, aztán a téli időszakban békés és megnyugtató dallamok. Tavasszal 

minden újraéled, pezsdül a természet, és jönnek az ünnepek. Az új tájak új dallamai és ritmusai 

is ezeken a hangokon át jutnak el hozzánk. Sok új játékot tanulnak majd a gyerekek, valamint 

a varázsszőnyegen és a mesékből ismert lúdanyó hátán új tájakra repülhetnek. Ott új dalokat, 

ritmusokat is megismerve kezdhetik a nyári szünidőre való zenés készülődést. 
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A tankönyv 4 fejezetből áll (72 oldal), néhány melléklettel a könyv végén, melyek a 

következők: Dalok hallás utáni tanításhoz, Játékleírások és Dalok jegyzéke.  

A fejezetek címe:   

• Az ősz játékos hangjai 

• A tél békés hangjai 

• A tavaszi zsongás hangjai 

• A nyár vidám hangjai 

A tankönyv nem munkatankönyv, ezért a leckékhez tartozó fejlesztő gyakorlatok a 

Munkafüzetben oldhatók meg, ezek feldolgozása a heti 2 órás (évi 72 órás) új óraszámmal 

lehetőséget adhat a gyermekek valódi fejlesztésére. A tankönyv és a Munkafüzet anyaga 

egységesen és egymást kiegészítve kerül be a Tanmenetbe a NAT szellemében. A Munkafüzet 

feladatai az azonos témájú leckékhez kapcsolhatók, elmélyítve annak zenei anyagát, vagy 

lehetőséget adva a tantárgyi komplexitásra, integrálásra. A gyakorlati eseményekre utaló 

címekkel segíteni szeretnénk a dalok felhasználásának lehetőségeit a mindennapi 

helyzetekben. Így válik a hagyomány a gyermek életének természetes részévé. 

A 3. osztályos tankönyv és a kerettanterv kapcsolódásai 

Az ének-zene oktatásának egyik kiemelt tantervi célja harmadik osztályban – az életkornak 

megfelelően – az érzelmi fejlesztés. A gyermekben ekkor tudatosulnak kapcsolatai közvetlen 

környezetéhez, szüleihez, társaihoz. Az önismeret és a magatartási normák ilyen irányú zenei 

megközelítése a dalok kiválasztásánál is vezérelvünk volt, valamint a leckék témáiban is 

igyekeztünk ezt hangsúlyozni: Új barát érkezett, A tréfás rokonság, Jó együtt lenni, Az otthon 

biztonsága, Vágyódás és öröm, A családi fészek, Anyák napján, A rokonok találkozása, Vidám 

vendégség stb. 

A zenei kifejezésforma az önkifejezés sajátos módja, szavak nélkül is érthető. Ennek 

megéreztetése fontos feladat, mert ez vezet el a zene belső, lelki tartalmának megérzéséhez 

is. A zenei nyelv további megismertetése a zeneoktatási munka eredménye; ha kapcsolni 

tudjuk az érzelmi fejlesztéshez, komoly eredményt adhat az osztály közösségének alakításában 

is. 

A fejlesztő zenepedagógia elvei alapján a tanulási képességek a gyermekek aktivitása 

közben fejlődnek, ezért harmadik osztályban is az előző években megkezdett cselekvési 

formákat tovább folytatva dolgozunk. Ebben a munkában a könyv dalanyaga és a munkafüzeti 

feladatok adnak segítséget a pedagógusoknak. A két osztály tantervi követelménye teljesen 

elválaszthatatlan a leírás szerint. Mivel a követelmények szintje nem azonos, megpróbáltuk az 

életkornak megfelelően két évre (3. és 4. osztály) osztani a fejlesztendő területeket és a 

dalanyag tartalmi megjelenését, az alábbiakban részletezett módon. 
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Úgy gondoljuk, hogy a 3. osztályhoz tartozik a gyermekdalok, népi játékok, körjátékok, 

az ünnepek és az évszakok témaköre. A párosító dalok és virágénekek negyedik osztályban 

állnak érzelmileg is közelebb a gyerekekhez, valamint a felnőttek által énekelt népdalok egy 

része is ott van inkább a helyén. Itt még elsősorban a rövid, kis hangterjedelmű és játékosabb 

szövegű dalokat ajánlottuk éneklésre. (A bundának nincs gallérja, Ugyan édes komámasszony, 

Én vagyok a petri gulyás stb.) 

Emiatt a népdalsorok elemzését is a motívumok elemzésével vezetjük be, teljes 

népdalforma-elemzést és stílusmegnevezést majd csak negyedik osztályban alkalmazunk. 

Folytatjuk a kánonok megismerését, ezért idegen országokat is meglátogatunk, hogy 

kánondalaikat énekeljük: Jertek, jertek – francia, A ram-szam-szam – marokkói, A napsütés, a 

nyári ég és a Már zengve szól az estharang – angol kánonokkal bővítve a dalkészletet. 

A népi játékok közül a Pünkösdölő részletesebb megismerése nagyon illik ehhez a 

korosztályhoz. Mivel a kicsik a mese világában is szívesen képzelődnek, Csipkerózsika története 

szintén kedvelt előadási téma lehet. 

Magyar szerzők dalai és versei is segítenek az évszakok érzelmi megközelítésében: 

Csukás István: Ág, ág, kicsi ág, Weöres Sándor és Kodály Zoltán: De jó a dió, Hull a hó, Fényes 

napsugár, Mély erdőn, Sándor napján, Ó, ha cinke volnék, Napsugár a levegőben, Bárdos Lajos: 

Jaj de pompás fa. 

Kihasználjuk a népi játékok, körjátékok adta lehetőséget az érzelmek fejlesztésében: 

közeledünk a párválasztós játékokhoz, több újat is megtanítva a korábban megismert 

gyermekjátékok mellett: Kék selyemkendő, Sötétes az erdő, Most viszik, most viszik Danikáné 

lányát, Beültettem kiskertemet a tavasszal stb.  

Sok dalunkban a kötött vagy az improvizált mozgásé a főszerep: Teríti a lány a vásznat, 

Csingi-ling-ling-ling, Volt egyszer egy kemence, Kedves kicsi Liza táncolj vélem, A legkedvesebb 

néném, Kinn a játszótéren, Ha, ha, ha ez már szép, A ram-szam-szam. 

A tanulók szövegek improvizálására, kitalálására is kapnak feladatokat, kiegészítő vagy 

önálló alkotás szintjén, a munkafüzet tábori dalainak mintájára. 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára a tanításban minden elem az ének-zenei 

élményekhez, tevékenységekhez kapcsolódik. A tanórákon kiemelt cél az élőzenére épülő 

befogadói élmények megteremtése. E cél elérése érdekében az éneklés, az aktív zenélés 

változatos formáit szerepeltetjük. Az aktív zenélés mint csapatmunka, mint közösségi élmény, 

nagy segítséget nyújt a hátrányos szociokulturális státusz leküzdésében, az eredményes 

társadalmi integrációban vagy a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentésében. A sikeres 

énekórai munka segíti a belső kontroll erősítését, az önbizalom fejlesztését, a lelki egészség 

biztosítását. 

A fejlesztés hatékonyságát könyvünk újszerű szemlélete segíti. Az elmúlt évek magyar 

és nemzetközi kutatásai alapján a korai években bizonyítottan fontos a hallás fejlesztése, a 

ritmusérzék finomítása és a zene és mozgás kapcsolatának erősítése. A kutatásokban a 

gyerekek tanulási képességei az említett zenei fejlesztési területeknek a hatására fejlődtek 

legjobban. Ezért különösen figyeltünk ezen aktivitások jelenlétére a teljes taneszköz kialakítása 

folyamán. 
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A zenei befogadás fejlesztése 

A tankönyv kiemelt célja a zenei befogadás alapvető feltételének, a hallásnak a fejlesztése. A 

hallási percepció finomítása nélkül nem létezik zenei élmény. A beszédhangok megértésének, 

a helyesírásnak, valamint az idegen nyelvek tanulásának is a kiművelt hallási képesség az 

alapja, és legjobban 10 éves korig fejleszthető. A hang forrásának megfigyeltetésétől a hangok 

különböző tulajdonságainak tudatos megkülönböztetéséig jutunk el ebben az időszakban. 

Az auditív figyelem fejlesztését, a hangszínek és fogalmak összekapcsolását, vizuális 

ábrázolását folyamatosan alkalmazzuk az alábbiak szerint: 

 A magas és mély, sötét és világos hangszín: munkafüzet 28., 32. oldal rajzos feladatai 

 A hangok tartama – rövid-hosszú: munkafüzet 2., 15., 23. oldal 

 Az erős-gyenge, halk-hangos megfigyelése: munkafüzet 16., 17., 32., 34. oldal 

 Gyors és lassú hangok különbsége: munkafüzet 22., 29., 30., 31. oldal 

 Mozgás és hang összefüggése, a tempó: munkafüzet 3., 6., 8., 13. oldal 

A zeneértő és zeneérző képesség fejlesztésének helyei és módja: 

 A zenei hallás differenciálása, fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása: többszólamúság az életben, a zenében: munkafüzet 25., 26., 27., 29., 

37., 38., 40., 41. oldal 

 Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a hangszeres és énekhangok 

kifejező erejében: tankönyv 14., 29., 30., 33., 34., 36., 37., 40. oldal 

 A zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket megértő és meghalló 

képességek alakítása: tankönyv 14., 33., 36., 39., 44., 45. oldal 

 Az énekelt és hangszeres dallamhallás képességének erősítése: tankönyv 2., 3., 6., 

7., 10., 11., 35. oldal 

 A ritmushallás fejlesztése, gyakorlása: tankönyv 3., 5., 7., 9., 10., 13., 14., 35. oldal 

A szociális érzékenység alakítása közös zenélés, játékok (ld. külön), csoportos munkaformák 

alkalmazása révén: tankönyv 3., 5., 14., 31., 32., 34., 35., 36. oldal, valamint a zenei sokszínűség 

megismerésével: tankönyv 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44. oldal. 

A zenei reprodukció (zenélés = hangszerjáték és éneklés) fejlesztése 

A zenei nyelv elsajátítása, a sajátos akusztikus kifejezés hangzó formáinak (dallam, ritmus, 

zenei motívumok, hangzatok) megismerése, jelölése és tájékozódó jellegű alkalmazása jelenti 

a zenei reprodukció folyamatának alapját. Az ismeretek átadásának szintjét az óvodában 

kialakított képességekre lehet építeni. Ez a hang és jel közötti kapcsolat korábbi gyakorlatára 

épül. Ugyanez a felfogás a hallás területére is igaz. A hallás és a gondolkodás fejlődése 

párhuzamosan alakul az ilyen jellegű tevékenységek folyamán. 

1. Az éneklés, a hangterjedelem szintje (dalok, gyermekdalok, népi játékok). 

A dalok kottaképei a könyvben megtalálhatóak. A mozgás és játék leírását is közöljük a 

dalokhoz. Minden leckéhez tartozik egy új és néhány ismételt dal (3-4 dal egy órán), 
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illetve a zenei fókuszt megfigyeltető, gyakorló feladatokhoz is. Ez változatosságot, 

sokszínűséget és állandó gyakorlást biztosít. Emellett a környezet hangjainak utánzása, 

megjelenítése is visszatérő feladat, ezzel kötjük össze a zenei reprodukciót a hangzó világ 

teljességével – pl. tankönyv 5., 6., 7., 9., 33. oldal. 

2. A ritmuselemek ismerete, ritmushangszerek használata. 

Az óvodás színező-játékos technikát alkalmazva vezettük be a ritmusírást, a modern 

kottaszerű zenei lejegyzés logikáját és később a hangok kottázását is. Ebben az évben a 

különleges ritmusok megfigyeltetése a feladat. Új elemként a tanulók a negyedértékű 

szünet kézírásos formáját tanulják meg 3. osztályban, eddig ilyen írásos feladatuk nem 

volt, csak olvasás és felismerés a kottaképen. A négynegyedes ütemet már 

előkészítettük, ebben az évben a gyerekek végig tudatosan használják, írják és olvassák. 

A háromnegyedes ütem / ritmus megtanítása a 4. osztály feladata lesz. 

A ritmuselemek megismerésével párhuzamosan kezdtük el a ritmushangszerek 

használatát, előbb rövid gyakorlatokkal, majd 8 ütemes és kétszólamú zenekari előadásra 

alkalmas gyakorlatokkal: tankönyv 3., 5., 27., 30., 32. oldal. 

3. A formai elemek, motívumok hasonlóságának és azonosságának felismerése, az 

osztályozás: tankönyv 11., 12., 13., 14., 15., 36., 43. oldal. 

4. Dallamhangszerek használata (csörgő, csörgődob, fapálcika, dob, csengettyűk, 

metallofon/xilofon, sípok/furulya, melodika) kiegészül a billentyűs hangszerekkel, 

például a tankönyv borítóján.  

5. Mozgás, játékok és dramatizálás, képi megjelenítés.  

A gyermekdalokban mindig együtt jár a dallam, szöveg és mozgás, ezekre néhány példa: 

2., 5., 8., 9., 12. oldal. Az első daloktól kezdve követhető a mozgások jelenléte, a dal 

szövege szerinti leírás alapján vagy a játékos hagyomány szerint. Szabad mozgást, 

improvizációt ajánlunk pl. a tankönyv 32., 38., 39. oldalán, dramatikus feldolgozásba 

illesztett dalokat a tankönyv 14., 35., 36., 44. oldalán. 

6. A zenéhez illeszkedő képi önkifejezést javasoljuk pl. a tankönyv 2., 5., 6., 11., 21. oldalán. 

A munkalapok is színezésre ösztönöznek, így kapcsolódva a zenei témákhoz. 

7. A felismerő kottaolvasás alkotóelemei (a zenei kódrendszer alkotóelemei): 

a) Ritmusértékek (ütem, ismétlőjel, záróvonal, ritmusértékek és szünet jele) és ezek 

használata a tankönyv 1., 6., 27., 29., 33. oldalán (kétszólamú ritmus megfigyelése). 

b) Szolmizációs hangnevek és kézjeleik, a hangok tudatosítása.  

Az alsó lá és szó után következik a felső dó, korábban tanult, jól ismert dalokból 

megerősítve. Az új hangok bemutatása már ismert dalból következik, tehát 

énekléssel és szöveges relációban is elhelyezzük a hangot. Ezért, valamint a 

hallásfejlesztés miatt, nagyobb hangterjedelemmel is tanítunk dalokat (ezeket nem 

szolmizáljuk). 

  



OH-SNE -E NZ 03-OH -SNE -E NZ04.  –  Én ek - ze n e 3 –4 .  t an köny v  és  mu n kaf üze t  –  Ta nár i  kéz ikö nyv  
 

 
16 

c) Ritmuskotta a munkafüzet 2., 13., 17., 23., 26., 27. oldalán és a tankönyv 

ritmusfeladatainál, az ikonnal megjelölt helyeken. 

d) Színes kotta. 

A tankönyvben az új hangok tudatosításánál a bevezető időszakban és a kottaírás 

bevezetésekor. A színes kottában egy-egy hanghoz állandó színt rendelünk, segítve 

a rögzítést, ezt erősítjük a színezhető kottákkal, pl. a 4. leckében a fá hang 

tudatosításánál, a 12. leckében a l, s, a 22. leckében a ti hang tudatosításánál. 

e) Betűkotta a tankönyv 33., 6., 9., 26., 29., 32. stb. oldalán, valamint a munkafüzet 

3., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 19. stb. oldalán. 

f) Vizuális segítséget ad ezenkívül a színes xilofon és a hanglépcső is. Segítik az 

újonnan tanult hangok elhelyezését a többi hanghoz viszonyított helyük szerint, 

elősegítik a hang helyének több irányú bemutatását, megkönnyítve a hangszereken 

történő tájékozódást. Ezenkívül a tanulók a hangok magasságát és a ritmust 

mozgással is megjelenítik, így pontosabban érzékelik azt. 

8. A zenei alapú logikus gondolkodás/szimbólumképzés fontossága és módja: 

a) Kottaolvasás alapozása 

A dallamvonal és hangsor ismerete fontos része a kottaolvasásnak, a teljes dallam 

áttekintésében segít, meghatározza a levegővételnek, a motívumok megértésének 

és a zene tagolódásának módját is a későbbi osztályokban. Már kezdettől figyelünk 

erre, a tankönyvben sok utalás van az összetartozó motívumok és a dallamvonal 

megfigyelésére, a munkalapokon megfigyeltetjük a hangok mozgását, kézzel 

„rajzoljuk le”, a hangunkkal utánozzuk az állatok hangját, a dallamok irányát stb. 

Később megfigyeltetjük a dallamvonal rajzát, például a munkafüzet 9., 28. oldalán. 

b) Ötvonalas kotta, rögzített dó-hely: az ismert dalok kottaképe előbb egy állandó dó-

hellyel, majd váltakozva, vonalon és vonalközben is megjelenik, hogy a relatív 

szolmizáció gondolkodásmódját, általános szimbólumképző szerepét és 

lehetőségét is megteremtsük. A dó helyének váltakozása segíti a gyermeket a 

relációk, a hangok közötti viszonyok megértésében, vagyis az elvont gondolkodást 

fejleszti. A kottaolvasást megkönnyíti a nagyobb kottakép, amit az új hangoknál 

bevezetésként használunk, valamint a színek használata a kisebb gyermekeknél. Ez 

fokozatosan elmarad, és a negyedik osztály végére már a kottaírás szokásos 

formáját követjük. 
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4. A HANGOK MUZSIKÁJA: A 4. OSZTÁLYOS ÉNEK-ZENE TANKÖNYV 

BEMUTATÁSA 

A 4. osztályos tankönyv felépítése hasonló az előző, harmadikos, valamint a következő, 

ötödikes könyvekéhez, hiszen sorozatról van szó. A zenei fejlesztés anyagát a dalokban 

megjelenő zenei elemekkel igyekszünk megismertetni, felhasználva a korábbi dalok zenei 

anyagát is az új elemek tudatosítására vagy megfigyeltetésére. Így készítjük elő például a 

következő évben tudatosításra kerülő ritmikai elemeket. Elveink szerint a már gyakorlatban 

megismert, megfigyelt dallam- és ritmikai motívumok elemzésével lehet maradandó 

ismereteket kialakítani. Mivel a két évre vonatkozó kerettanterv nem részletezi minden 

esetben a vonatkozó feladatokat, ebből értelmezési különbségek adódhatnak. Ezért ennek a 

kérdésnek külön részt szenteltünk Kézikönyvünkben is. 

Az volt a döntő a dalanyag kiválasztásában, hogy a korábbi dalanyagot úgy egészítsük 

ki, hogy az alapot adjon az ötödikes könyv fejlesztendő területeinek megalapozásához. 

Természetesen alkalmazkodnunk kellett a követelményként megjelölt dalanyag 

megismertetéséhez is, amely hangsúlyozta a párosító dalokat, a dudanótát, a virágéneket és 

bizonyos népszokások megismertetését. Mindezt kiegészítettük a gyermekek életkorához illő, 

főleg a foglalkozásokat bemutató dalokkal, mivel ezek mozgásra, életteli helyzetek eljátszására 

is lehetőséget adtak. Mindkét dalanyag (a párosító és a foglalkozásokat bemutató dalok) a 

gyermekdal és a népdal határán egyensúlyoz, a bennük megtalálható játékosság és népi humor 

megjelenítésével. Ezenkívül a nyelvi, szóhasználati változatosság is fontos ebben a korban – a 

gyakran előforduló szójátékokkal teli halandzsa-nyelv megjelenésével. Ezeket igyekeztünk 

felhasználni a ritmikai-zenei változatosság bemutatására is a munkafüzeti feladatokban. 

A tankönyv a gyerekek számára fogalmazza meg a feladatokat, hiszen már tudnak 

olvasni. Ezért a Bevezetőben közvetlenül hozzájuk szólunk, de természetesen egyúttal a 

tanáraiknak is üzenünk a tankönyv céljáról, fontosabb gondolatairól. A bevezető szövege 

nyomtatott formában kissé rövidítve jelent meg, itt közlöm a teljes változatot. 

Kedves Gyerekek! 

Az új tanévben kalandozásra hívunk benneteket. Eddigi ének-zene óráitokon sok dalt, 

játékot tanultatok meg, ismerkedtetek a hangok sokféle formájával. Azt is hallhattátok, 

milyen sok ritmus van az állatok hangjában, amivel üzenetet küldenek egymásnak és 

figyelmeztetnek a veszélyre. A madarak saját éneklő nyelven, hangjelekkel beszélnek 

egymáshoz. Most elindulunk, hogy felfedezzük a zenei hangok birodalmát is. Aki meg 

akarja ismerni a zenében elrejtett titkokat, jobban ki kell nyitnia a fülét, és mindig figyelni 

a bennünket körülvevő hangokra. Mennyi ideig szólnak? Rövidek, hosszúak? Milyen 

magasan vannak, merrefelé tartanak? Azt is hallhatjuk, ha erősebben vagy gyengébben 

szólnak hozzánk, és azt is, ha kedvesen vagy éppen mérgesen. Ha így hallgattok, 

felfedezhetitek a ritmust, a hangok mozgását és irányát, vagyis a dallamot, a hangok 

kifejezésének változatait a beszédben, a dalokban és a hangszeres muzsikában is. 
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A hangok látható formáját jelnek nevezzük. A nyelv hangjait a betűkkel írjuk le, 

ezeket már jól ismeritek. Az énekelt és hangszeres hangokat is jelekkel írjuk le. Ezt 

kottának nevezzük, és könnyebb, mint a betűk írása, mert csak ritmus- és dallamhangok 

vannak benne, amelyeknek a jeleit már elkezdtétek megismerni az előző években. Idén 

rendben átismételjük és használjuk őket. Így jobban megértitek, miben különböznek a 

beszéd- és egyéb hangok a zenei hangoktól. A munkafüzetben kaptok majd lehetőséget 

a megfigyeléseitek lejegyzésére. Kottaírással tudjuk láthatóvá tenni a dalokat, és így a 

régieket is könnyen felismerhetitek, „elolvashatjátok” újra, ha látjátok a kottaképét. Ezt 

jelírással, azaz a hangjegyek írásával gyakoroljuk. A ritmust csak egyenes vonalra írjuk, a 

dallamot öt vonalon fel- és lefelé mozgó hangjelekkel. A dalok sorait ütemekre osztva 

tudjuk rendben elhelyezni a papíron. A zenei jelek rendszerét az egész világon használják. 

Az idei év a szüret utáni népi játékos udvarlás, párválasztás dalaival kezdődik, de 

az unalmas téli napokon több izgalmas mesés történetet is hallotok megzenésítve. A régi 

mesterségekről szóló dalokban sokféle tréfával is találkoztok majd. Más tájak ismert 

dallamait énekelhetitek egy szólamban, felelgetve vagy több szólamban is, ha már jól 

halljátok egymás énekét. A kánonokat nagyon régen találták ki az emberek, mert 

élvezték, hogy szépen szólt együtt a hangjuk. A közös muzsikáláshoz fontos a másokra 

figyelés. Az együtthangzás adja a legszebb zenei élményt, de csak akkor, ha a zene rendjét 

betartva szólalnak meg a hangok a hangszereken is. Ha nincs rend, nem halljuk a zenét, 

a hangzavarban eltűnik a tiszta hangok varázsa, vagyis a zene üzenete! 

Izgalmas élményeket kívánnak a hangok birodalmában és a vidám muzsikálásban 

A szerző és munkatársai 

A 4. osztályos tankönyv tartalma és felépítése 

A tankönyv 4 fejezete a kerettantervben jelzett zenei elemekre és azok jeleinek használatára 

irányítja a figyelmet – a tankönyvcsaládra jellemző évszakok szerinti elkülönítéssel: 

 Őszi ritmusok 

 Téli dallamok 

 Tavaszi harmóniák 

 Nyári muzsika 

A leckék egy oldalon jelennek meg, 3–5 feladattal kiegészítve a központi dalt. A projekteket 

tartalmazó leckeleírások több oldalon kapnak helyet további zenehallgatási javaslatokkal. 

A tankönyv végén az utolsó két leckében található az alsó tagozatban elérendő zenei 

ismeretek összefoglalása a gyerekek számára is végrehajtható feladatokkal, melyek bizonyítják 

a megszerzett ismeretek valós szintjét. Itt lehetőség van a dalanyag kedveltségének 

felmérésére is: ha a különböző dalok címét a megjelölt dobozokba dobják be, így láthatóak a 

legnépszerűbbek a tanév – esetleg a négy év – folyamán, a tanár szándéka szerint. Ez érdekes 

kis véleménykutatássá fejlődhet a zenei területek kedveltségének tesztelésére is, ami 

segítséget, iránymutatást adhat a következő év tervezéséhez. 
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Kiemeljük az első fejezet párosító dalainak feldolgozásában határozottan vezetett 

komplexitás elvét és gyakorlati megvalósítását. Itt nemcsak a régi falusi élet szokásainak 

bemutatása volt a célunk, hanem a népi szokások gyakorlatias, az élet megszervezését is segítő 

konkrét feladatát is érzékeltetni akartuk. Bemutatjuk, hogyan kapcsolódik a munka, a család 

élete a jövő tervezésével, és mindebben a dalok szerepével. Mindez azt mutatja, hogy ezek a 

szokások és rituálék szabályokat rejtettek a közösségi lét rendszerének fenntartására. 

Számunkra is izgalmas volt a párhuzamok megtalálása a mai élet hasonló  bár kissé 

átalakult, a társadalmi változást és állandóságot is mutató  formáiban. A párkeresés, az 

udvarlás és a felnőtt élet játékos megismerése izgalmas a gyerekeknek, hiszen tudjuk, hogy a 

népi játékok a lakodalmat is megjelenítették. Szokás volt falun „gyereklakodalmat” tartani a 

barátokkal. 

A halandzsa-nyelv játékos anyagát, az ismételt fordulatokat nagyon szeretik énekelni a 

gyerekek, és nyelvgyakorlatként is jól felhasználhatóak. „Huzsedári, huzsedom”, „Rida, rida, 

bom, bom, bom”, „Zimme-zum, zimme-zum, rece-fice bum, bum, bum”, „Hej, idrom, fidrom, 

gálica szikszom” stb. 

Ugyanez a gyakorlatias szemlélet jellemzi a negyedik fejezetben a foglalkozásokat 

bemutató dalokat és azok jelenlegi élethelyzetekhez kötését. A mai megfelelő változatok 

megtalálása nem volt nehéz, hiszen a reklámipar (cégtáblák, márkajelzések) és a vagyonosság 

mint érték (tizenhárom fodor, magasra vetett ágy és mai megfelelőik) szerepe sem változott 

sokat a lényeget tekintve. A dalokban rejlő humorosan elmondott igazságok is tanulságosak 

lehetnek a gyerekeknek. A lusta molnárlegény és a lusta lány éneke, a jó és rossz gazdasszony 

jellemzői, a dudás dalának tanulsága mind érvényes ma is. Mindezeket kiemelve az énekórák 

az élményeken keresztül értékes, életszerű gondolatokat is ébreszthetnek a növekvő és 

érdeklődő gyermekekben. 

Nemzeti ünnepeink szellemében a nehezebb Kossuth-dalok és a Himnusz 

megismertetése e tanév anyaga. Állandóan ismételjük és tartalmilag is elmélyítjük az eddig 

tanult, hagyományokat őrző dalokat. A nehezebb dalok kottaképe nem került be a tankönyvbe, 

csak szövegüket közöljük. Alapelvünk a fejlesztő zenepedagógiai tankönyvsorozatban, hogy a 

gyerekek hangterjedelméhez és zenei olvasási és megértési szintjéhez választunk dalokat, 

kivéve a színpadi művek zenéjét. Így lehetőség van a rendszeres gyakorlásra, a zenei elemek 

tudatos alkalmazására, ismétlésére a dalok éneklésénél. Így fejleszthető a közös zenei 

aktivitáshoz szükséges egyéni muzsikálás készsége is. Enélkül csak zenehallgatókká válnak a 

gyerekek. 

A népszokások közül negyedikben a szüreti hangulat és mulatságok, a fonó bemutatása, 

a betlehemezés (pásztorjáték), a farsangi népszokások és a Gergely-járás a kiemelt téma. 

Ezeknek projektszerű feldolgozásához adunk tananyagot és szakmai segítséget. Ezek a leckék 

több oldalt is igényelnek a tankönyvben. Azt szeretnénk elérni, hogy ne csak a dalokat tanulják 

meg a gyerekek, hanem az életkorukban jól előadható változatot be is mutassák közösségi 

alkalmakon. Ha létezik a dalokból kórusmű vagy színpadi változat, annak meghallgatását is 

javasoljuk a különböző digitális források alapján. 
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Az újdonságként megjelenő zenés színpadi művek a zeneirodalom e korosztálynak 

megfelelő remekeiből adnak ízelítőt. Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékának részletei és 

a Háry János című daljátékának két dala, valamint Csajkovszkij Diótörő című mesebalettjének 

zenéje és Ránki György A király ruhája című meseoperája ad lehetőséget erre. Amennyiben 

lehetséges, e darabok rajzfilmes feldolgozásának, felvett vagy élő színházi előadásának 

megtekintése élményszerűbbé teheti a művekkel való ismerkedést. 
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5. MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ ÓRÁK TERVEZÉSÉHEZ 

A 3. és 4. évfolyam tankönyvi leckéinek szerkezete 

Az óra bevezető része 

A lecke címe adja meg a kerettörténet behatárolását. 

A lecke témájának motiváló szövege segít abban, hogy kialakítsunk egy 

gondolatmenetet, amibe beillik az órai dal szövege, hangulata, segít megérteni a gyerekeknek, 

miért éppen azt a dalt tanulják meg az órán. 

Minden órán két bevezető dalt ajánlunk, melyek a zenei fókuszhoz, fejlesztendő zenei 

területhez vagy/és a témában megjelölt történethez kapcsolódnak. 

A zenei fejlesztés tárgya lehet dallamelem, ritmuselem, ismeret, társas zenélés, 

mozgásforma. 

Az óra központi része 

1. Az új dal bemutatása 

Általában könnyen énekelhető, megfelelő hangmagasságban, jól olvasható 

nagyságban láthatják a gyerekek a kottaképet az új dalról, amelynek szövegét is 

közöljük. Mindig kitérünk az új, szokatlan szavak értelmezésére, mert fontos, hogy 

tudják, miről énekelnek. 

2. A lecke új dalának kottaképe alatt jelennek meg a feladatok a dallal kapcsolatban: 

 a dal szövegmagyarázata, 

 előadásmód, tempó megbeszélése, 

 kiemelt zenei elem megfigyelése, gyakorlása, alkalmazása, 

 az új dal élményszerű gyakorlása. 

3. Ritmikai fejlesztés, dallami többszólamúság, hangszerjáték előkészítése dalismétléssel. 

Befejező szakasz 

Zenehallgatás vagy/és játékos mozgás, tánc a korábbi dalok felhasználásával. 

A mű címe, szerzője; kapcsolódik a lecke témájához, a zenei fejlesztési területhez. 

A leckékhez kapcsolódó mellékletek a könyv végén 

 Dalok felsorolása, helye 

 Játékleírások 

 A felhasznált források a dalok lelőhelyével 

 Színes metallofon 
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Egyéb kiegészítő anyagok 

A tankönyvhöz tartozó Munkafüzet a javasolt feladatok elvégzéséhez ad lehetőséget, valamint 

a közös muzsikálás alkalmaihoz nyújt módszertani tanácsokat. Nagy segítség a hangszert is 

használni akaró kollégáknak a színes kottákkal könnyített kottaolvasásba történő bevezetés. 

Ezt mindenki saját szándéka szerint alkalmazhatja. Mivel most heti két órában lehet foglalkozni 

a gyerekekkel tanórai keretben, és sok helyen délutáni foglalkozásokra is lehetőség van, talán 

segítséget jelent a készen található dal- és kottaanyag, mint kiegészítés a tankönyvhöz. A 

Munkafüzetben bőven található ajánlott kotta- és hanganyag a leckék gazdagítására. 

Az alsó tagozatos könyvekhez kiegészítésként használatra ajánlottuk a Karácsonyi 

harangok című kiadványt. Ebben az e korosztályban előadható európai karácsonyi dalok 

egyszólamú, hangszeres-kamarazenei kíséretes kottaanyaga is megtalálható a lehetséges zenei 

kíséret megvalósítására. Az ajánlott zongora-, hegedű- vagy fuvolakíséret lehetőségeihez 

megadtuk a gitárkísérethez szükséges akkordokat is. A kottaanyagot kísérő CD az Andor Ilona 

Zenei Tagozatos Általános Iskola kórusainak és tanárainak hangszeres előadásában bemutatott 

dalokkal segíti a tanulást. 

A téli ünnepek előkészítése jó alkalom a sokféle esztétikai aktivitás, a muzsikálás 

gyakorlására. Ebben a füzetben a nem túlságosan sokat énekelt, de nagyon szép és ismert 

dallamok inspirációt adhatnak a tanároknak is a tervezéshez. Arra is alkalmat ad ez a zenei 

anyag, hogy az egész iskola minden korosztálya részt vehessen az ünnepségen a miénktől 

eltérő ünnepi szokások bemutatásával és a korosztálynak megfelelő nehézségű dalok 

éneklésével. A kicsik, a 3–4. osztályosok és a felső tagozatosok is megtalálják a nekik alkalmas 

és zenei képességeiket is fejlesztő karácsonyi dalokat. A legtöbb dalnak kórusra átdolgozott 

változata is létezik. 

Hasznos tanácsok a kánonok énekléséhez 

A közös éneklés újszerű formája a kánon, ami izgalmat jelenthet a szólamok különböző idejű 

belépésével és egymás utánzásával. Hasznos, ha már tudatosan hallgatták is a megszólaló 

kánont, nemcsak egy szólamban hallják a dallamot. A kánonban is énekelhető dalok előbb egy 

szólamban adnak élményt, úgy is szépek, de ha már jól ismeri és biztosan énekli az osztályban 

mindenki, akkor lehet igazán motiváló a többszólamú éneklés. 

Az első próbálkozásoknál kétszólamú dallamot választunk, és valóban utánzással 

kezdjük a közös éneklést. Népdalkánonjaink közül erre alkalmas az Este van már nyolc óra, az 

Egy boszorka van és a Még azt mondják nem illik kezdetű népdalunk. Ezekben együtemes 

késéssel indul a második szólam, mint a Jaj, de pompás fa kezdetű karácsonyi dalban is. A 

dallam első fele után, a kakukkolásnál lép be a második szólam a Ha kint az erdőn sétálsz 

kezdetű kánonban. A dallamot többször is énekeljük az első versszak szövegével ismételve, a 

végén pedig a kakukknál egyszerre fejezzük be. 
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Ugyanígy énekeljük A ram-szam-szam kezdetű kánont is, aminek az Arafi, arafi 

szövegénél lép be a második szólam, és ezt is egyszerre lehet befejezni. A János bácsi, János 

bácsi, keljen fel kezdetű dalt is lehet 2 szólamban  énekelni, 2 ütemes késéssel indítva. A 

napsütés, a nyári ég kezdetű kánon is hasonló, valamint a Harangok zúgják, hogy kezdetű dalt 

is lehet két vagy négy szólamban is énekelni, csak a belépésnél kell indítani, és minden szólam 

folytatja automatikusan, míg meg nem állítjuk. 

A háromszólamú kánonok közül van néhány nagyon könnyű és rövid, amit már jól 

ismernek első osztály óta: Most van a nagy ünnep  ennek a Szél fut a nádason az ismertebb 

szövege , soronkénti belépéssel, és az Á, BÉ, CÉ, DÉ kánon, valamint az Ébred már a 

hajnaltündér és a Befejeztük végre ezt az esztendőt. Hatásos befejezés ez utóbbi dal esetében, 

ha az első szólam ismétli az esztendőt szót a szó ti dó'- dallammal a még éneklő szólamokhoz. 

Néhány kánonunkat lehet mozgással is kísérni. Ilyenek a Most van a nagy ünnep, és a Ram-

szam-szam kánon is, amelyek így ünnepekre, táborba is alkalmasak. Ha már jól tudják a 

gyerekek a dalt, élvezni fogják a kiegészítő mozgást. 
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6. MÓDSZERTANI JAVASLATOK A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉHEZ 

A használt feladattípusok és a megoldásukhoz vezető módszertani lépések 

A tanár feladata az, hogy egy olyan széles távlatot adjon tanítványainak a saját tárgyáról, ami 

lehetőséget ad az ismeretrendszer kiépítésére. A gyereknek szüksége van a teljességben való 

gondolkodásra, hogy meg tudja határozni az egyes ismereteknek a helyét, funkcióját ebben a 

rendszerben. Ezért egy gondolati struktúrát kell alkotnia, amelybe minden konkrét adat 

beilleszthető, hogy azok az emlékezet számára könnyen hozzáférhetővé váljanak. 

Hiba azt gondolni, hogy egy tantárgyi áttekintéssel ki lehet építeni egy ilyen átfogó, jól 

működő ismeretrendszert. A gyerekek értesülései, tapasztalatai átérnek a többi tantárgy 

területére is, minden oda tartozik, amit valaha átéltek. A tanár ezért folyamatosan olyan 

kapcsolatokra kell, hogy utaljon, amelyek segítenek a gyereknek az egyéni érdeklődés szerint 

gyűjtött ismeretek rendezésében. 

Az ismeretelsajátítás folyamatában, valamint a fogalmak tudatosítása közben az 

analizálás, a szintézis, az összehasonlítás, az elvonatkoztatás és az általánosítás műveleteit is 

gyakoroljuk. Most azt szeretném bemutatni, hogy e gondolkodási részműveletek hatékonysága 

milyen feltételek között befolyásolható az ének-zenei oktatáson keresztül. 

Analízis 

Az új zenei fogalom kialakításának első fázisa az analízis. Különböző irányított, 

gondolatébresztő kérdések segítik a gyerekeket, hogy meglássák és le tudják írni az új 

dallammotívum vagy ritmuselem jellemző vonásait. Ebben a jellemzésben összefoglalják a 

különböző érzékszerveik által észlelt, figyelemmel és elemzőképességgel tudatosított 

tapasztalataikat. Ezt a gondolkodási gyakorlatot már akkor elkezdtük kialakítani, amikor a 

hangok tulajdonságaira figyeltünk az első osztályban, és jelet képeztünk a hangokból. 

Amikor egy új szolmizációs hang bemutatásának és tudatosításának folyamatát kísérjük 

a fejlődésben, akkor tulajdonképpen egy egyszerű analizáló gyakorlatot követünk a pedagógiai 

munkában. Az oktatási helyzetben elképzeljük, hogy a gyerekek már ismerik a dó, ré, mi, szó, 

lá hangokat, most pedig az új hang, a fá következik a tudatosításban. (3. osztályos könyv, 6–11. 

oldal anyaga) 

1. Az osztály énekel egy dalt: Teríti a lány a vásznat, Így meg így, éppen így. A tanár 

emlékeztetni akarja a gyerekeket a dallamra, amit először játékkal, hallás után már 

megtanultak. A dallam így szól: 
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2. A tanár szöveg nélkül énekeltet a gyerekekkel, így a csoport csak a hangmagasságra 

koncentrál. Egy dialógus kezdődik a gyerekek és a tanár között: 

– Hogyan tudnánk ezt a dalt szolmizálva énekelni?  

A gyerekek kézjellel mutatják a dallamot, énekelve az egyes hangok magasságát:  

– Szó szó mi dó, szó szó mi dó, szó szó ?, mi ré dó. 

– Itt volt egy hang, amivel még nem találkoztunk eddig a szolmizálásban! Hallottátok, hol 

helyezkedik el? Elővesszük a hanglépcsőt és megkeressük, hol lehet a helye a többi hang 

között! 

A tanár a hanglépcsőre irányítja a csoport figyelmét. 

 

– Most a dallam elkezd a lépcsőn sétálni. 

A gyerekek éneklenek és mutatják a hangokat. 

– Észrevettétek, hol helyezkedik el az új hang? 

– A szó és a mi között! 

– Ezt az új hangot fának nevezik! 

3. A gyerekek beírják az új hang nevét a hanglépcsőre. Ilymódon az új hang vizuálisan is konkrét 

helyet kapott a korábban már ismert hangokhoz viszonyítva. 

 

4. Ez az új hang később a kottaírásban, a vonalrendszerben is helyet kap ugyanilyen logika 

alapján. Ez is a csoport közös munkájával történik. A gyerekek írják be a vonalra vagy a 

vonalközbe a hangot. 
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A tanár arról beszél, hogy az új hang bárhol elhelyezkedhet a zenei szövegben, de mindig 

meghatározott a helye a többi hanghoz képest. Főként a dóhoz kell viszonyítani, akkor egyszerű 

megtalálni a kottában és leírni is. A tudatosság megkönnyíti a hang alkalmazását, a 

hangmagasság, a kézjel asszimilációját, valamint viszonyát a teljes rendszerben. 

5. Ezután következik az akkomodáció a tanulási folyamatban, ami azt jelenti, hogy később a 

gyerekeknek ismeretlen, új helyzetben is fel kell ismerniük az új hangot, alkalmazni a tanultak 

segítségével. Ezt fokozatos gyakorlással érjük el. (4. osztály, Tankönyv 7–8. oldal) 

– A fá egy korábban énekelt dallamban fordul elő, hallással kell felismerni. A tanár játszik vagy 

dúdol egy dallamot, pld: szó lá szó fá mi-- szó fá mi fá szó  -- szó fá mi ré dó. 

A gyerekek felismerik az új hangot a dallamban, amikor odaér a játékban a tanár, fel kell 

nyújtani a kezüket, ezzel jelezve, hogy meghallották. 

– A következő fokozatban az új hang egy ismert helyzetben jelenik meg, esetleg egy új 

relációban, pl. felfelé futva a hangsorban. A dallamot már ismerik: 

 

Láttál-e már valaha csipkebokor rózsát, amiben bekarikázzák a fá hang helyét. 

Amikor az új kis hangot egy teljesen ismeretlen dallamban kell felismerniük, akkor segítséget 

adhatunk az előkészítési szakaszban (pl. 3. osztály, Munkafüzet, 7–10. oldal). 

– A gyerekek kapnak egy dallamot kottázva, azt előbb némán éneklik magukban, azután 

bekarikázzák a kis fá hangot, valahányszor csak előfordul a dallamban, így a belső hallást 

gyakorolják. Ezután éneklik hallhatóan, a hang magasságára, pontos intonációjára ügyelve. A 

fá nagyon közel helyezkedik el a mi hanghoz, mert összetartoznak. 
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A gyerekek azt is elemezhetik, hogy a motívumok hogyan kapcsolódnak egy egységbe, 

mialatt megfigyelik a dallambeli és ritmikai azonosságokat, különbségeket is. Később feladatul 

kaphatják, hogy az azonos részeknek azonos nevet adva egy absztrakt sémát alkossanak a 

dallam formai leírására. 

Így pl. a gyermekdalként is népszerű, mindenütt nagyon ismert Mozart C -dúr variáció 

témáját is leírhatják ezzel a módszerrel. 

 

Ez lehet egy A rész, ezután az új B rész, majd a visszatérő A dallamrész alkotja a teljes dal 

szerkezetét. Később egyéb korábban énekelt dallamokat ugyanígy elemezhetnek. (pl. 3. 

osztály, Munkafüzet 14–16. oldal, 4, osztály, Tankönyv 9–10. oldal) 

Analízis folyik akkor is, amikor a népdalok formáját elemezzük, a hasonló sorok 

összevetése után azonos betűjellel helyettesítve őket a zenei forma logikus rendjében. Így 

alakul ki az A-A-B-A, szerkezet és variációi. A nagyobb zenei formák, pl. a rondó esetében az A 

B A C A D A szerkezeti forma összefoglalja a teljes mű építkezését, és ez segít a lényeges jegyek 

megkülönböztetésében, ami az analízis egyik feladata. A zenei analízis, azaz a formaelemzés 

fejlődik, ha minden esetben alkalmazzuk a gyerekek által kedvelt egyéb dallamokban is, mint 

egy logikus játékot. A folyamat egyre gyorsabban és tudatosabban történik a gyakorlások 

hatására. (pl. 4. osztály, Tankönyv 52–55. oldal) 

A gyerekek is kitalálhatnak új játékokat, és ilyenkor a tanár támogatja, segíti őket. A 

játékos zenei hanganalízis jó módszere az ”élő zongora” építése. A csoport tagjai egy sorban 

állnak. Minden gyerek kap egy hangnevet, és ez megszólal, amikor a tanár „megüti” a 

billentyűt. A tanár bemutatása után a gyerekek is tudnak játszani ilyen módon ismert 

dallamokat az élő zongorán. A gyerekeknek magukban kell énekelni az egész dallamot, és csak 

a sajátjukat éneklik hangosan, amikor hangoztatják a „billentyűjüket”. Ez nagyon hasznos és 

vidám gyakorlat, ugyanakkor hatásosan fejleszti a belső hallást is (pl. 3. osztály, Tankönyv 16. 

oldal, 4. osztály, Tankönyv 7. oldal). 

Izgalmas játékos gyakorlat az is, ha a tanár „elrejt” néhány hangot vagy egy egész 

motívumot is a dallamból. Ilyenkor a gyerekeknek nem szabad ezt hangosan énekelni, csak 

belső hallással. A csendben éneklés után a helyes magasságban kell énekelni, amikor ismét 

hallható lesz a zene. Az ilyen és hasonló gyakorlatok részben az analízist gyakorolják, részben 

a figyelem koncentrációját fejlesztik (pl. 4. osztály, Tankönyv 10., 12., 30. oldal). 
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A szintézis 

A szintézis folyamatában a kisebb részekből kapcsolódik össze egy nagyobb egység. Jó példa a 

zenei szintézisre, amikor a tanár egy dallamrészt játszik egy ismert dalból, és az osztálynak 

ebből rá kell jönnie, melyik műről van szó, vagy melyik dalban fordul elő a részlet. A 

gyerekeknek emlékezetükben meg kell találni a kis motívumhoz tartozó egységes dallamot, 

abban a valódi összefüggésben elhelyezni a felidézett dallamrészt (pl. 3. osztály, Munkafüzet 

29., 35. oldal, Tankönyv 22., 25–27. oldal, 4. osztály Tankönyv 14., 19., 30. oldal). 

Egy játékos gyakorlat a szintézis logikus építkezésére az, amikor a gyerekek kis 

dallamrészekből összeállítanak egy teljes dallamot. Egy A és egy B dallamból egy séma alapján 

kialakítják először az A-B-A szerkezetet, majd egy A-A-B-A formát mutató teljes dallamot. 

Ezeket a zenei puzzle-gyakorlatokat nagyon élvezik a gyerekek kilenc-tíz éves kortól, amikor 

egyre logikusabb irányultságúak mind a gyakorlati zenélésükben, mind a zenehallgatási 

területen. 

Egy ilyesfajta recepttel a kezében minden gyerek, vagy az osztály közösen tud új dalokat 

szerkeszteni ismert dallammotívumokból, esetleg saját maguk által kitalált, komponált 

dallamegységekből. Sok példát találhatnak a népdalokban, gyermekdalokban, a klasszikus 

dalokban, de a slágerek terén is érvényes ez a formasémára épülő összerakásos szerkesztési 

elv. A gyerekek gondolkodási képessége fejlődik ezek alatt a játékos, szintetizáló zenei 

gyakorlatok alatt. 

Egy másik lehetőség a dallammotívumokkal, ritmusmotívumokkal való kártyajátékok. 

A tanár kioszt néhány kártyát, amin kottázott dallamrészek találhatóak, és az osztálynak a 

logikus, esetleg ismert sorrend alapján kell helyére illeszteni az egyes elemeket. Fontos, hogy 

a kiosztott kártyákon levő dallamot, ritmust végül teljességében elénekeljék, eltapsolják a 

gyerekek, hogy a szintézis egy konkrét, hallható eredményhez vezessen. Az is feladat lehet a 

magasabb osztályokban, hogy a téma alapján felismert műnek a szerzőjét meg kell nevezni, 

esetleg megmondani a mű címét (pl. a 3. és az 5. osztályos Munkafüzetek kártyáinak 

használatával). 

Összehasonlítás – megkülönböztetés 

Amikor egy új dallamot tanulnak meg a gyerekek, akkor minden esetben bátorítani kell őket 

arra, hogy figyeljék meg az azonosságokat, különbségeket a dallam részei között. 

Természetesen ez összehasonlítási műveletet jelent. Az összehasonlítást nagyon korán 

használják a gyerekek a zenei észlelési feladatokban. Néha tudatosan, néha teljesen spontán, 

de minden egyes ilyen művelet során a zene belső viszonyai tisztázódnak számukra. 

A dallamvonal és a ritmus egy bizonyos formát ad a zenének. Ez a forma azonban a 

hangnemi, hangszíni, dinamikai hatásoknak és azok összhangjának is a függvénye. Mindezek a 

jellemzők együttesen adnak jelentést a zeneműnek. Ha azt akarjuk, hogy a gyerekek meg 

tudják érteni a zenében foglalt üzenetet, akkor ismereteket kell kapniuk az alapozó, építkező 

elemek belső viszonyairól és a teljes jelrendszeren belüli szerepükről. 
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A formaérzék gyakorlása az összehasonlító feladatok alkalmazásával korán elkezdhető. 

A kezdeti visszhang-játékokkal elérhetjük, hogy megfigyeljék a hasonló és eltérő részeket a 

gyermekjátékdalokban. Az angol eredetű kánon, az Are you sleeping csaknem minden 

országban ismert, tipikus echo-dal. Egész idő alatt az ismétlődő motívumokra épül. Egy 

kétütemes kis motívum, majd ennek megismétlése alkotja a dalt, ami négy különböző 

motívumot visszhangként énekelve fejlődik ki. Egy másik példa lehet a gyerekek körében 

közkedvelt Egy boszorka van kezdetű dal, amely hasonló szerkezetet mutat. 

Később olyan feladatot kaphatnak a gyerekek, amiben egy egyszerű kis dallamot próbálnak 

több helyen felismerni, különböző dalokban azonosítani. A motívumok: 

 

Hasonló dallamokat majdnem minden országban lehet találni, nem lesz nehéz azonosítani 

ezeket. Mondókákból is ismertek: s l s m ; sssl sm ; s md s md. 

Ez elvezet az olyan kitalálós játékokhoz, amikor egy kis énekelt dallamot össze kell 

hasonlítani több gyerekdalban. Először csak a ritmusazonosság alapján elemeznek, később már 

a dallamot is figyelniük kell. Ilyenkor jobb, ha a dallamot szöveg nélkül, csak lalával éneklik, 

vagy dúdolják, akkor a zenei azonosság hamarabb kitűnik. A szöveges forma zavarhatja a 

logikus műveletet, és nem is fontos ez esetben. 

A már említett angol kánondallam (Are you sleeping) jó illusztráció arra, hogy a hallási 

érzékletet a vizuális kottaképpel megerősíthetjük, segíthetjük az összehasonlítási feladatot. 

Csak a ritmikai, dallami elemekre koncentrálva éneklik a gyerekek az alábbi kottapéldát, ami 

visszhang-játékként is betanítható: 

 

Amikor a gyerekek elénekelték az első négy ütemet, akkor megkérdi a tanár: 

– Mit vettetek észre? Hasonló volt a két rész, vagy különböző? 

– Hasonló! 

– Mi volt hasonló? A ritmusa?  

A gyerekek a tanárral eltapsolják és hallgatják. 

– Igen, a ritmus hasonló volt! 

– A dallamot is hasonlónak hallottátok?  
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A gyerekek szöveg nélkül éneklik, lalával vagy hasonló semleges szótagokkal. 

– Igen, ugyanolyan a dallam is. 

– A két rész ugyanolyan, hiszen a dallam és a ritmus is megegyezett a két részben. 

Most eléneklik a teljes dallamot, mint egy váltakozó zenét a két részre osztott csoporttal. Az 

egyik csoportrész énekli az első két ütemet, a másik rész, vagy esetleg szólista az ismétlődő 

dallamot, az „echo”-t, ami dinamikai különbséget is jelent. Így valóban gyengébb lesz az 

ismétlődés, és egyúttal hangerő-technikai gyakorlattá is válik (pl. 3. osztály Tankönyv 15., 30., 

36. oldal). 

Most egy új játék következik, hosszabb hasonló részek összehasonlításával.  

 

A két dallamrész kezdete hasonló volt, de később eltért egymástól. Az első sor magasabban 

fejeződött be, a második mélyebben, egészen a dó hangra ment vissza. 

Az ilyen dallamok kérdés-felelethez hasonlítanak. Az első részben a dallam nem 

záródik le, nyitott marad, mint egy kérdés. Ezután ugyanaz a dallam ismét megjelenik, de 

most már lezárul a végén, olyannak érezzük, mint egy választ. Sémával is lerajzolhatjuk, 

betűkkel illusztrálhatjuk a dallamok formáját: A – Av, ami azt jelenti, hogy a második rész egy 

változtatott A, tehát Av dallam volt, amiben a v a változat jele (pl. 3. osztály, Tankönyv 34., 

42., 49. oldal, 4. osztály Tankönyv: 9., 30., 47. oldal). 

A nyugat-európai gyermekdalok között sok ilyen példát találhatunk, de a komponált 

népdalszerűen egyszerű melódiákban is gyakran előfordul ez az A – Av szerkezet, pl. 

Beethoven ismert Örömóda dallama a 9. szimfóniában is így kezdődik. Ezután, ha a gyerekek 

elemeznek néhány példát, akkor már kitalálhatnak saját zenei kérdés-felelet játékot, 

egyénileg szerkesztett dallamra adott válasszal. 

Most a gyerekek már tudnak kérdezni-felelni a zenében. A tanár folytathatja tovább a 

zenei dialógus kiszélesítésével, a dallamok párbeszédével. Néhány gyakorlat elég arra, hogy a 

gyerekek megérezzék ennek a zenei építkezésnek a lényegét, ráismerjenek zenehallgatás 

közben. A legtöbb klasszikus zenei darab a 18-19. században ezt a dallamszerkesztési 

technikát alkalmazta. 

Ha ezeket a gondolkodtató gyakorlatokat rendszeresen alkalmazzuk, akkor megértik 

a zenei összefüggéséket, ugyanakkor zenei emlékezeti funkciójuk is egyre biztosabbá válik. 
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A szekvencia (lépcsőzetes dallam) is egy nagyon általános formai képződmény, csaknem 

minden ország dallamaiban előfordul. Egy dallammotívumra épül, amely egy másik 

hangmagasságban ismétlődik. Példánk, az egyik legismertebb svéd gyermekdal, így kezdődik: 

 

Hasonló példa lehet a Kodály által feldolgozott A juhásznak jól megy dolga kezdetű dal 

részlete, egy lefelé haladó szekvencia: 

 

Ha a gyerekek hallgatják ezeknek a dallamoknak a vonalát, látják a kottakép formáját, és 

különösen, ha szolmizálva éneklik a megfelelő dallamrészeket kézjellel, a hanglépcsőn 

mutatva a fokokat, akkor az összehasonlítás eredménye világos. Megértik, hogy végül is egy 

hasonló dallammotívum ismétlődik magasabban vagy mélyebben (pl. 3. osztály, Tankönyv 54., 

56. oldal, 4. osztály, Tankönyv 15., 23., 41., 46. oldalon). 

Így egy biztos zenei alakzat képződik, valamint egy fogalom, amelyet könnyen 

felismernek ezentúl mind akusztikus, mind vizuális változatban. A tanár megerősítheti 

mindezt, a kéz dallamvonalat mutató ívével a térben illusztrálva, hol tart a dallam éneklése. 

Kis idő után már nem fontos minden részletet mutatni, hangról hangra elemezve, mert a 

gyerekek a teljes motívum hasonlóságának áttekintésére is képesek egy globálisabb 

kottaolvasási készség szintjén, amikor az egész motívumot láthatják-hallhatják teljes 

összefüggésében. Hasonlóképpen, mint amikor egy teljes szó olvasását végezzük az egyes 

betűk olvasása helyett. Ezzel sokat segíthetünk a szöveges olvasás technikájának 

fejlesztésében is. A gyerekek később a zenei olvasásban is képesek lesznek egyre nagyobb 

egységek áttekintésére, teljes zenei frázisok egységben látására, a könyvolvasás sorainak 

áttekintéséhez hasonló technikával. A dallamok egy idő után egységben jelennek meg, így 

könnyebb megőrizni őket az emlékezetben. 

Mindez gondolati műveletként beépül a gyermeki személyiség aktivitási rendszerébe. 

A tanárnak alkalmaznia kell módszertani találékonyságát, hogy ezt az eredményt elérje. 
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7. A KERETTANTERV ÉS A NEGYEDIKES TANKÖNYV ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1. A fejlesztő ének-zenei tankönyvsorozat elkészítése előtt összefüggő tervet készítettünk a 

sorozat könyveinek célja, tartalma és módszerbeli összefüggéseinek felvázolásával, mivel 

több évre szóló munkát indított a Kiadó. Ennek szellemében dolgoztunk az eltelt években, 

és most elérkeztünk az utolsó könyv befejezéséhez. Ez a negyedikes könyv köti össze az 

elsőként elkészült ötödikes és a következőként elkészült első-második osztályos könyveket. 

Közben ezeknek a függvényében került tervezésre a „kitöltés”, azaz a harmadikos és a 

negyedikes könyvek. A teljes sorozat célja a zenei nevelés alapjainak biztosítása, a 

különböző okok miatt hátrányos helyzetű gyermekek segítése, egyúttal tanulási 

képességeik serkentése a zene eszközeivel. 

Az SNI megjelölés mellett mindig ott volt az „enyhe” és a „fejleszthető képességű” kifejezés 

is. Az általunk készített könyvek és egyéb taneszközök egyenrangúként kezelik az enyhén 

értelmi fogyatékos és a tipikus fejlődésű gyermekeket. Ebben a korcsoportban sok a gyenge 

alapokkal induló, bár neurotipikusnak tűnő gyermek is, ezt még a zenei tagozatos 

pedagógusok is elismerik. A pedagógusok szerint a legtöbb gyermeknek szükséges a 

könyvben ajánlott fejlesztési tempó és alaposság az első években, különösen a szociálisan 

elmaradottabb területeken élő gyermekek iskoláiban. Ez lehetőséget adhat az 

esélyegyenlőség megteremtésére az iskolai munkában. 

2. Az elmúlt évek alatt megjelent az új NAT, ennek hatása kezd konkrét megoldásokhoz vezetni 

az oktatás szemléletének, taneszközeinek, módszereinek változásában is. Az ének-zene 

oktatására vonatkozóan több ilyen megváltozott leírás található. Mindenekelőtt az 

óraszám az 1–5. osztályig egységesen 75-re változott, (heti 2 óra) ami a Tanmenetek 

elkészítését is befolyásolja. 

A másik lényeges újdonság, hogy a hangsúlyok áttevődtek a fejlesztésre. Az aktivitással 

indított, élményszerű zenei foglalkozásokon a ritmikai fejlesztés is határozott hangsúlyt 

kapott, ami a kerettantervben is megjelenik. 

3. A direkt oktatás helyét, vezető szerepét az indirekt tanítási mód, a korábban „rávezetésnek” 

nevezett gyakorlatias megközelítés veszi át. Egy zenei elem többszöri alkalmazása, 

éneklése, megfigyeltetése után jutunk el a tudatosításhoz. Mielőtt azt megnevezzük, 

legalább három olyan dalt kell ismerniük a gyerekeknek, amelyben a tudatosítandó zenei 

elem szerepel. Természetesnek tartjuk, hogy a dalok még nem tudatosított zenei elemeit 

(szinkópa, nyújtott és éles ritmus, pontozott fél kotta, emelt hangok) hallás után éneklik, 

tapsolják, „látják” a gyerekek kottaképen. Ha nem ismerik, később hogyan elemezzék és 

nevezzék meg? Hiszen ezeket már második osztálytól fokozatosan bevezettük a 

játékdalokban és ritmusmotívumokban. A hármas ütem negyedikben, a többi ritmuselem 

pedig ötödikben lesz tantervi követelmény, ott meg is történik a tudatosításuk. Ez a hosszú 

távú tervezés és tankönyvírás előnye, tehát a gyakorlatban megismert zenei elemeket 

„hívjuk elő” a tudatosítás folyamán. Ha csak ott és akkor látják először, nem fogják tudni 

megérteni és alkalmazni, és csak jóval később épül majd be a tanultak sorába. 
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Mindebből az is következik, hogy bizonyos dalok úgy jelentek meg az ötödikes könyvben, 

hogy azokat a korábbi években megismerteknek tüntettük fel, csak gyakorlatokban idéztük 

fel őket, hiszen ismeretüket feltételeztük a korábbi könyvek alapján. Évekkel ezelőtt meg 

kellett tervezni, hogyan kapcsolódik az ötödikes könyv a negyedikeshez, és milyen dalokat 

kell ott megtanulniuk a gyerekeknek a harmadik osztályból az ötödikbe történő „átkötés” 

szellemében. Ilyen dalok a hiányzó dalok, de azoknak zenei elemeit is több alkalommal 

gyakoroltuk más dallamokban is: pl. Sárga csikó, A Vargáék ablakja, A jó lovas katonának, 

Nyit már a gyöngyvirág, Tavaszi szél vizet áraszt stb. 

4. A kerettanterv így határozza meg a ritmikai anyagot Felismerő kottaolvasás címszó alatt a 

fejlesztendő ismeretek területén: „Négyes ütem, Hármas ütem és Újabb ritmusértékek”. 

Szükséges tehát a még nem tanult ritmikai elemek megfigyeltetése, de nem egy 

meghatározott szinten. Ezért ajánlunk többféle megoldást és anyagot az életkorhoz 

alkalmazkodva, hogy ötödikben a megfelelő helyen tudatosíthassuk őket. 

A ritmuselemekre vonatkozóan kiemelendő, hogy a pontozott fél már 2. osztályban 

(Harangok zúgják, Most van a nagy ünnep) és 3. osztályban (Jertek, jertek) megjelenik, míg 

negyedikben eljutunk az Á, bé, cé, dé kezdetű dalhoz. 

A népdalok megjelenésével a magyar nyelv törvényei szerint megváltozik a gyermekdalok 

egyenletes tá és ti hangokból álló ritmusa, vagyis a ritmus alkalmazkodik a szöveghez. 

Ennek meghallása fontos a magyar nyelv zeneisége miatt, így a népdalokkal együtt be 

kellett vezetnünk a nyújtott és éles ritmus éneklését, valamint a szinkópa használatát. Ezt 

a gyermek- és játékdalokban is átvettük, így nyújtott ritmust énekeltek a gyerekek játékos 

mozgással már az első osztálytól. Elsőben és másodikban: Jól vigyázz te kis egér, Ha kinn az 

erdőn, harmadikban: A napsütés, a nyári ég, Ezt szeretem, ezt kedvelem, Én vagyok a petri 

gulyás, Huszár gyerek, Már zengve szól, Mi van ma. 

Ugyanez a helyzet a szinkópa ritmussal is. Elsőben és másodikban Az állomáson, Egész nap 

játszunk, Hej Dunáról, harmadik osztályban pedig az Itt ül egy kis kosárba, Volt egyszer egy 

kemence, Klapka induló, stb. dalokban énekelték a gyerekek. Ennek alapján nem lehet azt 

állítani, hogy ezek a ritmusok számukra ismeretlenek és túl nehezek. 

5. Utolsó érvünk a gyerekek képességeinek meghatározásához a csapatunkhoz tartozó 

Fabényi Réka kollégánk muzsikáló gyermekcsoportjainak munkája. Annak ellenére, hogy ők 

egy szinttel alacsonyabban minősítettek (középsúlyos értelmi fogyatékossággal élnek), 

mégis élményt adó karácsonyi műsort vettek fel, hangszeres és kórusművekkel, történetek 

mesélésével egységben, tanáraik támogatásával. A tanulság az, hogy bízni kell a gyerekek 

képességeiben, hagyni kell őket muzsikálni a gyakorlatban, és segíteni a legfontosabbak 

megértéséhez. 

Mindez azt is bizonyítja, hogy a fejlesztő tankönyvek hosszú távú munkát és előrelátó 

tervezést jelentettek a készítés ideje alatt. Az új NAT által biztosított magasabb óraszámok 

lehetőséget adnak a korábban zsúfoltnak, sokat kívánónak vélt tananyagrészek lazább, 

több órában történő gyakorlására, a gyermekek valódi és hosszú távú megsegítésére. Most 

a tanárképzés és továbbképzés feladata következik, hogy a gondos tervező munkának a 

gyakorlatban is lehessen eredménye. 
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8. A 4. OSZTÁLYOS MUNKAFÜZETHEZ KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁSOK 

A 3–4. évfolyam kerettantervben meghatározott kiemelt célja a tanulási képességek intenzív 

fejlesztése, valamint a személyiség sokoldalú fejlesztése a zene eszközeivel. Munkafüzetünk e 

célok és feladatok figyelembevételével kíván segítséget nyújtani a 4. évfolyam ének-zene 

tananyagának elsajátításában. A tankönyv leckéinek tematikáját követve, azt kiegészítve 

építettük fel taneszközünket, segítve az egyes tankönyvi egységek játékos, gondolkodtató, 

cselekedtető, munkáltató feldolgozását. Kiemelt célunk volt a zenei és egyéb képességek 

komplex fejlesztése, ezért munkafüzetünkben tantárgyközi feladatok is szép számmal helyet 

kaptak, így például irodalmi, népművészeti, társadalomismereti, természetismereti, ill. vizuális 

nevelést érintő kapcsolódási pontok. 

Nagyon fontosnak tartjuk a közös éneklés és zenélés élményének megtapasztalását, 

ami hitvallásunk és sokéves tapasztalatunk szerint az értelmi fogyatékkal élő diákok számára is 

elérhető. Ennek érdekében összefoglaltuk a közös éneklés sikeres szervezésére vonatkozó 

tapasztalatainkat, és e témának külön részt szenteltünk a tanári kézikönyvben. Szintúgy külön 

egységben tárgyaljuk a Heinrich Ullrich-féle Speciális Színeskotta módszerét, amelynek egyes 

elemeit munkafüzetünkben felhasználtuk. Hisszük, hogy e módszertani segédeszközökkel 

felszerelkezve könnyebb, élvezetesebb és sikeresebb lesz a zenekar alakításának szép feladata. 

A munkafüzet leckéinek felépítése 

A leckék, követve a tankönyv leckeszerkezetét, a munkafüzetben is három fő részre 

tagolódnak. 

1. Bevezető rész: 

Az énekórák fontos mozzanata az előző órán tanultak gyakorlása, elmélyítése, felidézése, a 

zenei emlékezet fejlesztése, amely óráról órára rendszeresen megtörténik. 

Munkafüzetünkben első feladatként mindig az előző órán tanult dal ismétlését, 

megerősítését ajánljuk. Az ismétlő dalokhoz sok esetben az előző óra fókuszában lévő zenei 

készségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok is társulnak. Esetenként dalos játékokkal, 

körjátékokkal, mozgással, vagy éppen más tevékenységgel, például ábrázolással kötjük 

össze a tanultak felelevenítését. A tantárgyi komplexitásra való törekvés azért is fontos 

feladatunk, hogy a gyermek ezáltal komplexen érzékelje az összefüggéseket is. 

Munkafüzetünk a bemelegítő, hangképző beéneklésre nem tér ki, azonban 

tanóráinkat bátran kezdjük ezzel, ügyelve a helyes testtartás és a helyes éneklési 

légzéstechnika szokásának kialakítására. Az alábbiakban bemutatott, valamint azokhoz 

hasonló játékos feladatokkal, sok gyakorlással alakítsuk ki a tanulóknál az énekléshez 

szükséges feltételeket. A megfelelő technika nagyban hozzájárul a szép énekléshez. A szép, 

egységes együtténeklést önállóan még nem tudják megoldani a tanulók, ehhez szükség van 

a pedagógus segítségére. Kézikönyvünk következő egységében a dalok indításához is adunk 

további ötleteket. 
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A negyedikes korosztály még szereti, ha a pedagógus leleményes, és különféle 

kiegészítő eszközökkel színesíti a feladatokat, dalos játékokat, dalokat, körjátékokat, ami 

nemcsak játékossá teszi a feladatok megértését, de örömöt is okoz a gyermekeknek. 

Használhatunk a dalokhoz bábokat, ujjbábokat, fejdíszeket, kiegészítőket (pl. kérőnek 

kalapot, gazdasszonynak kendőt, kötényt, királylánynak koronát stb.) képeket, rajzokat, 

fotókat, közösen készített egyszerű kis hangszereket stb. A pedagógus ötletességén múlik, 

hogyan teszi játékossá, gyermekközelivé az elsajátítandó tananyagot. 

Érdekesség, hogy rögtön az első énekórák egyikén egy kis báb elkészítését 

javasoljuk, amit a pedagógussal együtt alkotnak meg a gyermekek. A báb neve Kipp-kopp 

gólya lesz, és használata az egyes énekórákon visszatérő feladatként kap helyet. Kipp-kopp 

gólya segíti a különböző ritmusfejlesztési gyakorlatok játékosabbá tételét. A kis saját bábbal 

sokkal szívesebben fognak játszani a gyermekek, mintha a feladatban csupán annyi 

utasítást kapnának, hogy „Használd a ceruzádat a ritmus kopogásához!” Javasoljuk, hogy 

Kipp-kopp gólya legyen az ének-zene órák felszerelésének állandó tartozéka. 

2. Központi rész: 

Taneszközünk középső részében az óra anyagának feldolgozását, megértését segítő, 

munkáltató-cselekedtető zenei és egyéb készségfejlesztő feladatokat találjuk. Az órának 

ebben a részében adódik lehetőség a különböző munkaformák alkalmazására, így a közös, 

a kiscsoportos vagy páros és az önálló munkára is. 

A feladatok esetenként más-más tantárgyak ismereteit is hozzákapcsolják az ének-

zenéhez. Rajzok, színezők, találós kérdések, zenei keresztrejtvények, ábrák, grafikák, képek 

szolgálják a ritmusfejlesztést, hallásfejlesztést, a hagyományos és a speciális kottaírást, 

ritmusírást, a különböző zenei elemek elsajátítását, gyakoroltatását. 

Egy-egy feladatra többféle jó megoldás is születhet. Az eltérő, de egyaránt helyes 

megoldások megbeszélése is fontos része az órai munkának, rendkívül jól fejleszti a tanulók 

kreativitását, megoldási készségük változatosságának kialakulását. Az ellenőrzés és a 

pozitív értékelés kísérje végig az óra minden pedagógiai mozzanatát. 

Rendszeresen szerepelnek a munkafüzetben az óra anyagához szorosan kapcsolódó 

zenehallgatási ajánlások, melyek kiegészítik a tankönyvi javaslatokat. Minden esetben saját 

iskolai gyakorlatunkban jól bevált zenei részleteket ajánlunk, amelyek élményt jelentenek 

a tanulóknak. Jó, ha az internetes videómegosztó platformokon a csoport a pedagógus 

irányításával közösen keresi ki és tekinti meg az ajánlott zenéket, zenei részleteket. Videós 

feldolgozást választva az audiovizuális hatás élményszerűbb lesz tanítványaink számára. A 

zenehallgatás nem öncéllal történik, hanem mindig egyedi megfigyelési szempontot is 

kapnak hozzá a gyermekek, amivel az ismeretek bővítése mellett figyelmüket az adott zenei 

részre irányítjuk. Fontos feladatunk, hogy a tanév során fokozatosan (1-2 perccel) mindig 

növeljük a zenehallgatási időt. A megfigyelés után történjen megbeszélés, hallgassuk meg 

tanítványaink beszámolóját a zene által keltett érzelmekről, benyomásokról.  

Játszhatunk a zenével úgy is, hogy mozognak rá a gyermekek, ezáltal megvalósul a 

zene és a mozgás önkifejező játéka. (Kokas-módszer) 
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3. Befejező rész: 

A leckék végén minden órához egy-egy Speciális Színeskottát ajánlunk feldolgozásra, ami 

eleinte egyszerűbb kis gyermekdalokon, később hosszabb és bonyolultabb darabokon át 

ismerteti meg a tanulókat a ritmus-, a hang- és egyéb zenei jelölésekkel. Általában az óra 

új dalát dolgozza fel, kivéve, ha az nehezebb zenei elemeket tartalmaz. Ilyenkor 

egyszerűbb, de az óra új dalának témájához kapcsolódó más dalt kínálunk helyette. A kották 

az egyszólamú hangszerjátékhoz nyújtanak segítséget. Megismertetik a gyerekeket 

speciális hangszerek használatával, megszólaltatásával (metallofonok, xilofonok). Akadnak 

olyan feladatok is, ahol a tanulók maguk színezhetik ki a kottákat, ezért javasoljuk, hogy – 

Kipp-kopp gólya mellett – az ének-zene órák felszerelésének tartozéka legyen egy 7 színű 

ceruzakészlet is a Színeskotta színezéséhez (fekete, barna, kék, zöld, piros, narancssárga, 

citromsárga). 

A Speciális Színeskotta módszere 

Újdonságként a hagyományos kotta olvasása mellett munkafüzetünk bevezet egy új zenei 

módszert, a Heinrich Ullrich-féle Speciális Színeskotta módszerét. A módszer elsajátítása az 

értelmi fogyatékkal élő gyermekek számára könnyebben érthetővé és megvalósíthatóvá teszi 

a kotta olvasását és a hangszeres játékot. Tanítványaink – tehetségüktől függetlenül – e 

módszer segítségével sokkal hamarabb lesznek képesek hangszeren játszani és zenekarban 

együtt muzsikálni, később pedig e jártasság kellő gyakorlással egyszerűbben és érthetőbben 

vezethető át a hagyományos ötvonalas kotta olvasására, megértésére. 

Az első három év ének-zenei tanulmányai alatt a folyamatos gyakorlás által 

tanítványaink megfelelő zenei készségei már kellő biztonsággal kialakultak. A hangszerjáték 

bevezetése és a speciális kotta olvasása ezen az évfolyamon nagyobb léptékkel haladhat, 

hiszen a gyerekek már érettebbek, sok mindent tudnak a zenéről. Így nem okoz majd gondot 

az órákhoz kapcsolódó kicsit nehezebb új dalok, népdalok feldolgozása és elsajátítása sem. A 

módszer segítségével váratlan örömet és a sikeres közös muzsikálás élményét adhatjuk 

diákjainknak. Úgy véljük, egy év strukturált közös munka elég ahhoz, hogy meggyőzzön kicsiket 

és nagyokat a módszer előnyeiről, elindítva őket egy új zenei úton. Később, azon 

továbbhaladva az egyszerű kis gyermekdaloktól a népdalokon át eljuthatnak a többszólamú 

klasszikus zene megszólaltatásához is. Bár a tankönyvcsalád további elemei a módszert nem 

helyezik ennyire előtérbe, az itt bemutatott kották a továbbiakban is használhatók, 

továbbfejleszthetők.  

Kiegészítésül a Tankönyvkatalóguson további értékes zenepedagógiai segédanyagot 

teszünk közzé, ezzel segítve elő, hogy a kollégák gyakorlatukba illesszék az új módszert: 

Fabényi Réka: Módszertani leírás és kottagyűjtemény a Heinrich Ullrich-féle Speciális 

Színeskotta módszerének alkalmazásához az értelmi fogyatékkal élő diákok ének-zene 

oktatásában. Segédanyagunk részletesen kifejti az érdeklődő pedagógusok számára a módszer 

pedagógiai alapjait, valamint a Színeskották írásának további kérdéseit is. Ötleteket ad a zenei 

tehetséggondozó órákhoz, színesíti az eszköztárat, bepillantást nyújt a zenekar szervezésébe, 

a zongoratanításba. 

file:///C:/Users/baranyai.andrea/Documents/Print%20könyvek/Ének-zene%20kézikönyv%204/Szerkesztett/link
file:///C:/Users/baranyai.andrea/Documents/Print%20könyvek/Ének-zene%20kézikönyv%204/Szerkesztett/link
file:///C:/Users/baranyai.andrea/Documents/Print%20könyvek/Ének-zene%20kézikönyv%204/Szerkesztett/link
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Munkafüzetünkbe a többszólamú zenekari kották és a zongorakották terjedelmi 

korlátok miatt nem fértek be, így ezeket szintén a módszertani segédanyagban tesszük 

közkinccsé. A kották kinyomtathatók, de használhatjuk őket az óra folyamán kivetítve is. A 

módszer elsajátításával mi magunk is készíthetünk csoportunk, zenekarunk számára kottákat, 

ebben is segítséget nyújt a részletes módszertani leírás. 

Javaslatok a tanórai énekléshez 

1. Helyes testtartás 

Követeljük meg tanítványainktól az énekórákon az énekléshez szükséges helyes testtartást, 

helyes ülést. Húzzák ki magukat, üljenek egyenes háttal a széken, mindkét talp a földön, a 

karok lágyan leengedve az ölben nyugszanak. Kerítsünk rá módot, hogy tanítványaink 

énekeljenek minél többet állva is, ügyelve ilyenkor is a helyes testtartásra! 

2. Légzéstechnika 

Az énekléshez szükséges rekeszlégzés technikájának a megértése bonyolult a tanítványaink 

számára, azonban, ha játékosan megsegítjük őket, hamar elsajátíthatják azt. Egy-két ötlet 

ehhez: 

 Gondolj arra, hogy lenyeltél egy léggömböt! Most próbáld meg belül felfújni! Addig fújd, 

amíg ki nem durran! Ha kidurrant, „sz”-hanggal engedd le a léggömbödet! 

 Képzeld el, hogy a derekadra csatolsz egy széles bőrövet! Fogd is meg a derekadon, tedd 

csípőre a kezed! Vedd oda úgy a levegőt, hogy a hasaddal szét lehessen pattintani az 

övet! 

 Tedd a derekadra a kezedet! Úgy vegyél levegőt, hogy a vállad egy kicsit se mozduljon, 

de a hasad jó nagyra megnövekedjen! 

3. Dalok indítása, vezénylés 

A szép, egységes éneklés megteremtéséhez fontos a tanítói segítség. Később esetleg jó 

hangú, ügyes tanulóra is rábízhatjuk ezt. 

 Használjunk hangvillát, és igyekezzünk abban a hangfekvésben énekelni, ahogy a 

kotta előírja. 

Azonban figyelembe vehetjük az esetleges gyógypedagógiai specifikumokat, hiszen nem 

minden esetben sikerül ezt megoldanunk. Ilyenkor igazodjunk a csoport, a gyermekek 

megfelelő hangfekvéséhez. 

 A kezdőhang megadása mellett mindig adjuk meg a dal tempóját is. Többféleképpen 

számolhatunk be: 

 4/4-ben: Egy-két, in-dul! vagy Egy-két, raj-ta! vagy Egy – két – hár – és! 

 3/4-ben: Egy – két – és! vagy Egy-két – rajt! 

 2/4-ben: Raj-ta! vagy In-dul! Egy – és! 

Figyeljünk a felütéses (auftakt) dalok beszámolására is! 
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Kezdhetjük a dalok indítását az adott dal szövegének ritmikus beéneklésével is, pl. 

Li-pem lo-pom, kezd-jük! vagy Es-te van már raj-ta! vagy Et-tem sző-lőt, in-dul! 

A dalok éneklése közben sem hagyhatjuk magukra a tanulókat. Előfordulhat, hogy 

lassulnak, vagy épp ellenkezőleg, felgyorsul az éneklésük, pontatlanok lesznek, az 

együtténeklés szétesik. Elindítás után segítségképpen kopoghatja a pedagógus a tempót. 

Azonban fokozatosan térjünk át a vezénylésre. A vezényléssel nem csak a tempó 

megtartása sikerül, de különböző dinamikát, érzelmeket is közvetíthetünk tanítványaink 

felé, amit, ha megtanulnak a kezünkről leolvasni, szép előadást eredményez. Ezáltal fejlődik 

figyelmük, fegyelmük, és szoros együttműködés, érzelmi kapcsolat alakul ki a zene által 

pedagógus és gyermek között. 
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