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Mottó
"A jó zenének feltétlenül van általános embernevelő
hatása, mert sugárzik belőle a felelősségérzet, ez
erkölcsi komolyság. …
A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése,
felvirágozása és kiteljesedése. …
Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek
régiói, melyekbe csak a zene világít be."
/Kodály Zoltán/

A zene
• … egyidős az emberrel
• … univerzális kommunikációs eszköz
• … alapvető elemei, (a ritmus, a hang, a
dallam, a harmónia és a hangszín) mindmind befolyásolják viselkedésünket,
testünk fizikai állapotát, elménk
hatékonyságát és egyéb tulajdonságainkat
is

A zene elemeinek fontossága
• Ritmus :a szervező elv, minden működés alapja
(jelentése: elhárít, oltalmaz, alakzatban tart), objektív
AZ ÓVODA MAGA A RITMUS!

• Dallam: a hangok kifejező mozgása, testbeszéd,az
érzések hordozója, szubjektív, olyan kérgi területek
aktivizálódnak, mint evéskor vagy szexuális
kielégüléskor

• Hangszín: 15-30 felhang (részrezgés) adja, egyéni,
izmok, idegek összehangoltságának játéka, már magzati
korban is érzékenyek vagyunk rá

• Hangerő: a mondanivaló fontosságát, a
beszédtávolságot jelezheti- AZONNAL ÁTVESSZÜK!

Élettani hatásai
• Hat a vegetatív működésre
– a szimpatikus idegrendszerre
– a paraszimpatikus idegrendszerre
– cselekvésre késztethető az ember, éberré tud
tenni,
– vagy épp ellenkezőleg, a zene képes
megnyugtatni a testet és a lelket
– szív- és vérnyomás-szabályozásra,
– légzésre.
– növeli a fájdalomküszöböt.

A zenei nevelés alapjai
• A zenéből fakadó nevelő hatást már a régi kultúrnépek,
az ókori görögök is felfedezték, és központi helyet
biztosítottak a zenetanításnak a nevelésben.
• Platon: Állam című könyvében hangsúlyozza: "... azért
van olyan fontossága a zenei nevelésnek, mert a ritmus
és a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt
hatalmas erővel megragadják és jó rendet hozva
magukkal, azt, ki helyes elvek szerint nevelkedik
rendezett lelkű emberré teszik."

Zenei tehetség megjelenése
• a zenei tehetség minden más tehetségnél
korábban jelenik meg
• a tehetség hajlam+ a környezet segítő
hozzáállásától függ
• magzati élettől kezdve fontos a zeneiség
megléte a családban, óvodai közösségben
(inspiráló környezet)
• ügyesen visszaad ritmust, tisztán énekel velünk,
azonnal megnyugszik a zenére, ezzel lehet
terelni a figyelmét, élvezi a zenét- ő még nem
tehetség, de fontos számára a zene!

Zenei képességek a családban,
hírességek körében (muzikalitás)
• Bach: 18 neves zeneszerző, zenész a
családban
• Mozart 4 évesen már hibátlanul visszajátssza az
apjától tanult dallamot
• Richard Strauss 6 évesen, Chopin 8 évesen
komponál
• Kovaljov 400 esetben vizsgálta a zenei
adottságokat, és megállapította, hogy 55 %-ban
6. életévig, 37 %-ban 12. életévig, 8 %-ban 12.
életév után nyilvánult meg először a zenei
adottság.

Zenei tehetség jellemzői- játék
• Tiszta hallás (bármit visszaénekel vagy
visszajátszik elsőre)
• Bonyolult dallamokat harmóniákat akár
több szólamban komponál, improvizál
kreatívan fiatalon
• Különleges kapcsolata van a zenével
• Szívesen „játszik” szórakozásból órákat a
hangszerén, harmóniákat keres
• Nem lehet túlterhelni
• Egyedi látásmód, hallásmód jellemzi

Zene az óvodában
• dalok, mondókák, kiszámolók,
ritmushangszerekkel játék,népi játékok
• általában mozgással kísérve
• egyszerű, már többnyire értelmes szövegek,
két- három hangból álló dallamívek (szó-lá-szómi)-pl:Borsót főztem, Csipp-csipp csóka),
pentaton rendszerben, kedvenc hangköz a
kisterc
• nagycsoportban már megjelenhet a harmonikus
hallás

A zene lehetőségei
• Zene hallgatás: cél a minél több zenei stílussal való
megismertetés, népek zenéi, hangulatok megmutatása
zenével, gyerek kedvenc zenéje

• Éneklés: ünnepekhez, népszokásokhoz kapcsolódó
dalok-Forrai könyv

• Hangszeres zene: főként ritmushangszerek, de a
saját test is hangszer, taps, ritmus-játékok

• Mozgás: magyar népi játékok, néptánc, népek táncai,
szabad mozgás, kreatív önkifejezés

A zenei nevelés szerepe a
személyiségfejlődésben
Kokas Klára vizsgálatai szerint, akit Kodálymódszerrel tanítanak:
Az énekes, valamint a zenehallgató
tevékenységének eredményeként a gyermek

• érzékelése, észlelése, emlékezete,
fantáziája, logikus gondolkodása,
empátiás készsége, érzelemkifejezési
repertoárja, szabálytudata, kitartása,
figyelme, ügyessége (finommotorika),
esztétikai érzéke fejlődik.

Vizsgálati eredmények II.
• Tehát jobb lesz később matematikából,
nyelvekből, könnyebben, gyorsabban
tanul, mozgása összerendezettebb,
ügyesebb. Könnyebben tud együttműködni
a társaival, lényegkiemelése jobb, mint
nem éneklő társaié.
• Mozart-effektus: okosabbak azok a
gyerekek, akik már magzati korban
Mozartot hallgatnak?-Mozart-C dúr
zongoraverseny

Vizsgálati eredmények III.
Forrai Katalin vizsgálatai azt mutatják, hogy az
óvodáskorú gyermek:

- Hirtelen változó indulatait befolyásolja,
kiegyenlíti,
- mozgását a lüktetés által koordinálja,
- a lassú, tagolt énekléssel
beszédfejlődését, hangképzését segíti
- fogékonnyá teszi az újdonságok
befogadására, nyitottabbá válik.

A zeneterápia
• A megkésett pszichomotoros fejlődésű, az
átlagostól eltérően fejlődő gyermekek korai
terápiájában cél:
– a magatartászavar enyhítése- ritmus!
– a mozgás-, figyelem- és szociális kommunikáció
fejlesztése –közös éneklés, válaszolgatás
– a szorongások oldása- aki énekel az nem fél
– a közösségre való előkészítés- mozgásos játék
– az anya-gyermek/ óvónő-gyermek kapcsolatban
az elfogadás segítése- dúdolás,ringatás
– beszédértés segítése- áthangoljuk az agyat

Hogyan segíthet a mindennapi
óvodai életünkben a zene?
•
•
•
•

Hisztidal- Dont worry be happy
Érintő kör- masszírozós dal- Ayub Ogada
A szertartások kezdetét jelezheti összepakolás:Hangyák
Nyugtató, altató dalok-zenék lefelé hangolnak
Delius-Summer evening, Malek-Ringató

• Altatásból ébredést, készülődést könnyíthetjük
vidám, gyorsuló ritmussal -Morning dew,Harem-Huzut
• Mesélést jelző dal- Fülesmackó mond most néktek…
• Fogmosást,kézmosást segítő dal-Kicsi Gesztenye
klub:Fogmosó dal

• Amikor elfogy a türelem: Legyetek jók a tudtok

Záró gondolat
„Ha a lélek parlagon marad szinte 7 éves
korig, abban már nem terem meg,amit
csak a korábbi művelés vethet el benne.
Az óvó munkája nélkülözhetetlen,nem
csak az egyéni, hanem a nemzetnevelés
szempontjából is. A leggondosabb családi
nevelés sem adhatja meg, amit az óvó
nyújt:az
emberi
közösségbe
való
beilleszkedést.”
(Kodály Zoltán)

