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A jó gyakorlat működési helye: Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 

A jó gyakorlat 30 órás programját kidolgozták: Tóthné Keszeg Ildikó és Horváthné 

Weil Katalin 

A tehetségműhely/jó gyakorlat 30 órás programjának célja: 

➢ A zenén keresztül a metallofon játék megszerettetése, olyan meglévő adottságok 

fejlesztése, melynek során fejlődik a gyermekek ritmuskészsége, zenei hallása, 

zenei alkotóképessége, ezáltal személyiségének fejlesztése. 

➢ A megvalósításhoz szükséges feltételek: 

➢ A jó gyakorlatnak célszerű állandó helyet, zenesarkot kialakítani, ahol ízlésesen 

elhelyezhetőek a hangszerek, a hatásvizsgálatokhoz szükséges táblák, rajzos 

elemekkel, a szülőket tájékoztató táblák. 

➢ A jó gyakorlat/tehetségműhely időtartama: 35-40 perc 

➢ A műhelyben résztvevő gyermekek száma: minimum 5 fő 

➢ Tehetségdiagnosztika: A tehetségazonosítás, a beválogatás, a hatásvizsgálat 

az óvodai tehetséggondozó program alapján történik. (Nagy Jenőné) 

➢ Személyi feltételek: A jó gyakorlat zenei jellegű, ezért olyan szakembert kíván, 

aki rendelkezik zenei adottságokkal és zenei előképzettséggel és elkötelezett a 

gyermekek zenei nevelése iránt. 

A jó gyakorlat megvalósításának eszköz szükséglete és nyomdai anyagai: 

 

  Eszköz megnevezése: db 

  Kromatikus metallofon 5-6 

  Orff xilofon 1 

  Mikro hi fi 1 

  Fényképezőgép 1 

Irodai anyagok Fénymásolópapír, karton, fólia, 

parafatáblák 

Cd- gyűjtemény - 

Ritmuskártyák, pálciká, korongok, 

Tücsök szeretett báb 

- 

Kotta melléklet - 
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A jó gyakorlat kidolgozása modulok szerint: 

 

1. modul: Ismerkedés a zene csodájával a Tücsök hegedűje című mese szárnyán  

2. modul: Őszi hangulatok a zenében: Ősz szele zümmög 

3. modul: Adventvárás: „ A bűvös csengettyű”  

4. modul: „Itt a farsang, hív a tánc”: Táncok a zenében  

5. modul: Néphagyományok és Kodály Zoltán munkássága, értékes és érzelem gazdag 

zenével. 

6. modul: Felelgetős ritmusok és dallamok a zenében: Ránki György: Kopogós   

7. modul: Tavaszi hangulatok a zenében (első rész) 

8. modul: Tavaszi hangulatok a zenében (második rész) 
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A tehetségműhely/jó gyakorlat tematikája: 

 

I. Modul:  

A modul címe: Ismerkedés a zene csodájával a Tücsök hegedűje c. mese szárnyán 

A modul fejlesztési területe: Ismerkedés a metallofonnal 

 

 I. MODUL: /1. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018.október 03. 

Célja: Ismerkedünk egymással, a hangszerrel. 

A műhelymunka feladatai: 

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: a metallofonnal való ismerkedés során a 

magasabb, mélyebb hangok érzékelése. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: A kis Tücsök történetével a Tücsök zenekar 

összetartozásának megéreztetése. 

➢ Kreativitás fejlesztése: zenei – kérdés felelet játékkal, mozgás improvizációval. 

 

1. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ „Szeretettel köszöntelek benneteket a Tücsök zenekarban. Várlak benneteket 

zene országban, ahol hosszú utazást teszünk. Segít ebben nekünk a kis tücsök, 

aki végig velünk lesz és egész évben segít nektek, amíg a műhelybe jártok. 

Bármikor előhívhatjátok, ha szükségetek van rá.” (Minden gyermek, ajándék 

hívókép könyvet kap, mely tartalmazza a 30 órás program dalait. Ezt hazaviszik, 

így otthonukban is felidézhetik a tehetségműhelyben tanultakat.) 

➢ Ajándékmese zenei aláfestéssel: Bátori Irén: A Tücsök hegedűje:  

    „Mese batyut hoztam nektek.Elővarázsolom nektek jelképünket.”(tücsök bábot)       

Milyen hangszere volt a kis tücsöknek, mutasd fel a képét! Mi milyen hangszert 

fogunk felfedezni?” 
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1.  2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

 

➢ Csukló lazító ujjgyakorlatok: Fonalgombolyítás, zongorázás, eső utánzása. 

 

b.Erős pontok fejlesztése: 

 

➢ „Énekeld el a kis Tücsöknek legkedvesebb dalodat!” 

➢ Ismerkedünk egymással: A Tücsök báb énekelve kérdezi a gyerekeket és 

mindenkit megsimogat. Zenei kérdés-felelet játék: „Hogy hívnak téged?” 

➢ (Körben ülünk, a Tücsök báb énekelve kérdezi a gyermek nevét, aki dallamot 

rögtönözve a nevével válaszol.)  

 

-Hangszer játékkal: 

 

➢ A hangszer felfedeztetése: ismerkedés a metallofonnal. A hangszert 

függőlegesen helyezzük magunk elé, hozzánk közelebb találjuk a mélyebb és 

tőlünk távolabb a magasabb hangokat.  

➢ Tájékozódás a hangszeren. 

➢ Az ütő használata: egy ütőt használunk. Az összes hang leütése oda-vissza. 

Legmagasabb és legmélyebb hang felfedeztetése. 

➢ A hangvilla „A” hangja a legfontosabb tájékozódási pont, mert a legtöbb dal 

anyagunk ezen a hangon indul. „Megadom nektek a hangvillámmal az „A” hangot, 

keressétek meg a hangszeren. Most egyesével ti is kipróbálhatjátok és ütővel 

megüthetitek a hangszeren.” 

 

 

c.Kiegészítő tevékenység: 

 

➢ A Tücsök hegedűje mese hangulatához illő zenéket, lepleket válogatunk és 

mozgást improvizálunk a mese egy részletére, melyet közösen választunk ki. 

(Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, részlet.) 
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1. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat. Ki volt a legötletesebb a zenei kérdés felelet játék során? 

„Hányféleképpen tudtad elénekelni a nevedet? Ki találta ki a legjobb mozgást?”  

Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek jelével.  A 

gyermekek véleménye alapján egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül.   

 

1. 4. Szülők tájékoztatása: 

        

➢ Visszatekintő elkészítése, a műhelymunkáról készült fényképekkel.  
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I. MODUL: /2. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. október 10. 

Célja: A hangszeren való tájékozódás elmélyítése és az ütőfogás gyakorlása. 

Dalanyag: Cicukám kelj fel (s-m) 

A műhelymunka feladatai: 

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: Cicukám kelj fel kezdetű szó-mi 

hangkészletű dal éneklése, motívumokra bontása, tájékozódás a hangszeren. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: a dal ritmusának eljátszása testjátékkal. 

➢ Kreativitás fejlesztése: a dal eljátszására játékot találunk ki közösen. Mozgás 

improvizáció zenére. 

 

2. 1.  Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

  

➢ „Hangszereket rejtettem el a batyumban. Válogassuk őket szét: a mély hangúakat 

és a magas hangúakat külön csoportba.” 

 

2. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

 a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Három gyermek az első motívum ritmusát üti a magas hangú 

ritmushangszerekkel, másik három gyermek a mély hangú ritmushangszerekkel.  

➢ Játékos ujjgyakorlatok (fonalgombolyítás, esik az eső…)  

 

 b.Erős pontok fejlesztése :  

➢ Cicukám kelj fel kezdetű dal gyakorlása: 

➢ A dal ritmusának gyakorlása testjátékkal. 

-Hangszer játékkal: 

➢ A hangszer felfedeztetése: Második ismerkedés a metallofonnal. 

➢ A dal dallam hangjainak mutatása térben. 

➢ Tájékozódás a hangszeren. 
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➢ Az ütő használata: az összes hang leütése oda-vissza. A Cicukám kelj fel c. dal 

hangjainak megkeresése metallofon lapokon: „Hányféle hangot hallasz? 

Hányszor hallod ugyanazt a hangot? Rakjuk ki korongokkal!” 

c. Kiegészítő tevékenység: 

 

➢ A Tücsök hegedűje mese hangulatához már válogattunk zenéket, lepleket, most 

tovább gondoljuk a történetet, mit lehetne még kitalálni.  

➢ (Mendelssohn: e-moll hegedűverseny részlet) 

 

2. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat. „Ki tudott még jobb mozgást kitalálni a történetre?” 

Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek jelével.  A 

gyermekek véleménye alapján egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül. 

 

 

2. 4.  Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése, a műhelymunkáról készült fényképekkel. 

➢ A Tücsök zenekar dalanyaga hívóképeken. 
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I. MODUL:/ 3. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. október 24. 

Célja: a hangszerjáték technikájának elmélyítése, zenehallgatás során a humor 

megéreztetése 

Dalanyag: Cicukám kelj fel (s-m) 

A műhelymunka feladatai: 

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése:A Cicukám kelj fel kezdetű dal gyakorlása 

metallofonon  

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: Rossini: Macska duett c. ária 

meghallgatása, érdeklődés, kíváncsiság felkeltése. 

➢ Kreativitás fejlesztése: Új dallam kitalálása a szövegre. Kreatív játék leplekkel. 

 

3. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Rossini ária meghallgatása és a zene humorának megéreztetése.(Dvd részlet 

(Youtube https://www.youtube.com/watch?v=029CJaSRAkw) 

➢ A Cicukám kelj fel,kezdetű dal eljátszása játékával. 

 

3. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése:  

➢ A dal szövegére új dallamot találunk ki. A kis Tücsök báb meghallgatja az ének 

verseny résztvevőit: „Rendezzünk ének versenyt. Ki tudna még jobb dallamot 

kitalálni a szövegre. A bátor résztvevőknek jár egy simítás.”  

b.Erős pontok fejlesztése: 

➢ Cicukám kelj fel kezdetű dal motívumokra bontása ritmus és dallamvisszhang 

játékkal, párokban. ( Állandó párokat jelölök ki, képességük alapján, akik egész 

évben együtt dolgoznak.) 

-Hangszerjátékkal: 

➢ A Cicukám kelj fel kezdetű dal gyakorlása motívumonként, majd az egész dal 

gyakorlása, közösen és egyedül, majd párokban. 

➢ Egyéni megnyilatkozás: gyakorlás az Orff xilofonon: „Ki szeretné kipróbálni az Orff 

xilofont? Hasonlítsuk össze a fém metallofon és a fából készült Orff xilofon 

hangszínét.”(csengő-tompább hang) 
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c Kiegészítő tevékenység: 

➢ A Tücsök hegedűje c. meséhez kiválogatott leplek segítségével a mese 

egészének megelevenítése a zene szárnyán. (Mendelssohn: e-moll 

hegedűverseny részlet) 

 

3. 3. Érékelés, hatáselemzés 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „ Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek kinek volt ma a legjobb ötlete? Ki tudott ma új 

dallamot rögtönözni?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

3. 4. Szülők tájékoztatása: 

➢ Visszatekintő elkészítése a műhelymunka fényképeiből. 

➢ Én már képes vagyok eljátszani metallofonon a Cicukám kelj fel kezdetű dalt. 

 



 11 

 

I. MODUL:/ 4. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. 11. 07. 

Célja: Őszi hangulat megéreztetése a „zene szárnyán” 

Dalanyag: Lipem, lopom a szőlőt (m-r-d) 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: Lipem, lopom a szőlőt: Az új dallal három 

hangot kapcsolunk majd össze a hangszeren. m-r-d hangkészlet az ugyanolyan 

dallam és ritmusmotívumok felismerése. A dal ritmusának kirakása falevél formájú 

ritmus kártyákkal.   

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: a dal eljátszása játékával, érdeklődés 

felkeltése.  

➢ Kreativitás fejlesztése: új dallam összerakása a hangolt csengőkkel. Leplek, 

kendők válogatása, kreatív játék. 

             

4. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Dallam felismerése: „Ismered - e a következő dalos játékot?” Lipem - lopom 

kezdetű dal felismerése furulya szóról. Énekeljük el közösen és játsszuk el! 

➢ A dal hangjainak kiválogatása metallofon lapokból és elhelyezése függőlegesen 

hangmagasság szerint. 

 

4. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Három csapatot alakítunk. A párok egy időben más tevékenységet végeznek.  

➢ Az első pár a dal ritmusát rakja ki falevél formájú ritmuskártyákkal, párokban. 

➢ A második pár a dal három hangját keresi és rakja sorba, hangolt csengőkkel. 

„Milyen új dallamot tudnál kirakni a hangolt csengőkkel?”- 

➢ A harmadik pár a metallofonon gyakorolja séma segítségével a dalt 

motívumonként. 

➢ Majd csere következik, hogy mindenki mindenben részt vegyen. 
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b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszer játékkal: 

➢ Itt már mindenki egyénileg próbálkozik. Megfigyeljük egymást. 

➢ Az első motívum éneklése és ritmusának eltapsolása. 

➢ Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra.  „Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ „Az egyetlen felfelé kanyarodó hangot kék koronggal jelöld! Énekeljük és 

mutassuk az ujjunkkal!” 

➢ Korongok nélkül játsszuk el az első részt! A második rész különbözik –e 

valamiben? Rakjuk össze az egész dalt! Miért volt könnyű megjegyezni?” 

 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Vivaldi: Négy évszak: Ősz c. tétele Válassz ki kendőket az ősz színeiből és 

képzeld el magadban, hogy mi vagy? (kismadár, vagy egy kis fa) szabad 

mozgás improvizáció a zenére. 

 

4. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „ Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki tudott új dallamot 

összerakni a hangolt csengőkkel?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök 

rajzot, körülötte a gyermekek jelével.” A gyermekek véleménye alapján egy 

gyermek jele a Tücsök rajzra kerül. 

 

4. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a műhelymunka során készült fényképekből. 
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II: MODUL:  

A modul címe: Őszi hangulatok a zenében: „Ősz szele zümmög” 

 A modul fejlesztési területe: A zene iránti érzékenység kialakítása a közös zenélés, 

éneklés során, zenei játékokkal. A művészetek komplexitása. 

 

 

II: MODUL: /5. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. november 14. 

Célja: Késő őszi hangulat megéreztetése a zene csodájával. 

Dalanyag: Gryllus Vilmos: Ősz szele zümmög (m-r-d- l-s) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: a dallam és ritmusmotívumok felismerése 

és gyakorlása. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: sikerélményhez jutás mindenki számára, a 

dal közös éneklésével, gitár kísérettel (Vendéget is lehet hívni) 

➢ Kreativitás fejlesztése: A közösen gyűjtött színes falevelekkel mozgás 

improvizáció kitalálása 

 

5. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ A dal bemutatása, gitár kísérettel, vagy furulyával, vagy metallofonon. Közös 

éneklés és mozgás improvizáció az együtt gyűjtött falevelekkel. 

 

 

5. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Játékos ujjgyakorlatok színes léggömbökkel. 

➢ Tiszta éneklésre törekvés: mutatjuk térben a dallamot. Motívumokra bontva 

visszaénekeljük.(Dallamvisszhang.) A kis Tücsök szeretett báb megsimogat és 

bátorít.  
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      b.Erős pontok fejlesztése: 

 

➢ Ritmushangszereket választhat mindenki és a dalhoz ritmusjátékot komponálunk 

közösen. (metallofon, hangolt csengők, fadobok, alt metallofon hangok) 

 

 -Hangszer játékkal: 

 

➢ A dal gyakorlása a metallofonon a hangszer színeivel azonos színkottáról, 

párokban. 

 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Falevél nyomatok készítése, miközben hallgatjuk Vivaldi: Négy évszak c. 

művének Ősz tételét. 

 

5. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „ Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a legjobb 

ritmust?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek 

jelével.  A gyermekek véleménye alapján egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül.  

 

 

5. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a falevél nyomatokból. 
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II. MODUL: /6. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. 11. 21.  

Célja:  

➢ Késő őszi hangulat megéreztetése a zene csodájával.  

➢ A dal gyakorlása, elmélyítése  zenei játékokkal. 

Dalanyag: Gryllus Vilmos: Ősz szele zümmög (m-r-d- l-s) 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: a dallam és ritmusmotívumok felismerése 

és gyakorlása, örömteli éneklés 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: sikerélményhez jutás mindenki számára, a 

dal közös éneklésével, gitár kísérettel. 

➢ Kreativitás fejlesztése: A közösen gyűjtött színes falevelekkel újabb mozgás 

improvizáció kitalálása. 

 

6. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Színes kendők jelképezik az őszi faleveleket, a lassan pihenő természetet 

jelképező zenére találunk ki közösen mozgást. ( Messenet: Meditáció) 

 

6. 2.A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Játékos ujjgyakorlatok 

➢ Zenekart alakítunk: Ritmushangszereket választhat mindenki tetszés szerint 

és a dalhoz ritmusjátékot komponálunk közösen. (metallofon, hangolt 

csengők, fadobok, alt metallofon hangok) Egy ügyes gyermek elvezényelheti a 

zenekart. 
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  b.Erős pontok fejlesztése: 

➢ Ének versenyt rendezünk. A bátor gyermekeket a Tücsök szeretett báb 

megsimogatja.  

- Hangszer játékkal: 

➢ A dal első motívumának gyakorlása, a metallofon színeivel azonos színkottáról, 

vagy metallofon sémáról párokban, majd egyénileg. 

 

  c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Paganini-Liszt Ferenc: La campanella: A mű hangulatának felidézése festéssel: 

Ecsetnyomokat hagyunk a lapon, egyéni elképzelés szerint. 

 

6. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „ Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a legjobb 

mozgást?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek 

jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül.  

 

6. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Fényképek elhelyezése és a zene hangulatát megjelenítő festmények 

elhelyezése a szülők híradóján. 
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II: MODUL: 7. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. 11. 28. 

Célja: Késő őszi hangulat megéreztetése a zene csodájával. A dal gyakorlása zenei 

játékokkal. 

Dalanyag: Gryllus Vilmos: Ősz szele zümmög (m-r-d- l-s) 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: az ének és a hangszerjáték gyakorlása 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: sikerélményhez jutás mindenki számára, a 

dal közös éneklésével, gitár kísérettel: együtt zenélünk. 

➢ Kreativitás fejlesztése: A közösen készített hangszerek kipróbálása  

7. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Egyszerű hangszereket készítünk természetes anyagokból, a gyerekekkel 

közösen. (Kövek, dió, dióhéj, mákgubó) 

    7. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Játékos ujjgyakorlatok 

➢ A közösen készített hangszerek kipróbálása, ritmus improvizálása. 

 

b.Erős pontok fejlesztése: 

➢ A közösen készített hangszerekkel átismételjük a dalt. (Ősz szele zümmög), 

zenekart alakítunk. 

- Hangszer játékkal: 

➢ A dal gyakorlása metallofonon, séma segítségével. 

➢ A dal gyakorlása metallofonon, színkottával. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Liszt Ferenc: La campanella c. művének hallgatása közben pálcikával rakjuk ki a 

témát. „Ha visszatér a téma, akkor ugyanolyan színű pálcikát tegyél.” 
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7. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki készítette a 

legeredetibb hangszert? Ki találta ki a legjobb ritmust?”Faliújságunkon 

elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek jelével. A gyermekek 

véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül.  

 

 

7. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Kiállítást rendezünk a közösen készített hangszerekből.  
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III. MODUL: 

A modul címe: Adventvárás: A bűvös csengettyű 

A modul fejlesztési területe: A zene csodájának átélése, Mozart muzsikájának 

megismerésével. 

 

III. MODUL:/ 8. műhelytevékenység: 

 

Időpontja: 2018. 12. 05. 

Célja: Adventváró hangulat megteremtése Mozart: Bűvös csengettyű c. titokzatos 

zenéjével 

Dalanyag: Mozart: A bűvös csengettyű 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: zenei emlékezet, ritmuskészség 

fejlesztése 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése:  

➢ érdeklődés felkeltése érzelmi ráhangolással, adventi gyertyagyújtásra készülünk, 

és ezzel az ünnepi dallal ajándékozzuk meg az óvodásokat, az óvónői 

kamarakórussal közösen. 

➢ Kreativitás fejlesztése: a dallam motívumokra bontása és kirakása metallofon 

lapokból. 

 

 8. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ „Egy képet hoztam nektek, egy zeneszerzőről, aki már „óvodás” korában zenélt 

és csodagyereknek hívták. Mesélek nektek róla” Ma az ő zenéjét hallgatjuk meg.” 

(Mozart: A bűvös csengettyű) Óvónő előadása metallofonon. 

 

8. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Zenét hallgatunk. Zenei képességfejlesztés, hallásfejlesztés: „Szerintetek mi a 

különbség a hallott két zene között? (magas-mély hangok női hang, férfi hang) 

A varázsfuvola c. operából Sarastro áriája és Az éj királynője áriája.  
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➢ Játékos ujjgyakorlatok 

b.Erős pontok fejlesztése: 

➢ A meghallgatott (A bűvös csengettyű) zenei részlet ritmusának motívumokra 

bontása ritmusvisszhang játékkal.  Minden gyermek egy zenei részletet 

gyakorol.  

➢ A nehezebb részletet a két pedagógus játssza el. Így áll össze a zenekar. 

- Hangszer játékkal: 

➢ A dallam óvónői bemutatása és hangjainak kikeresése a metallofonon, 

ritmusának gyakorlása testjátékkal. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ A varázsfuvola története, röviden. 

➢ Mozart: Varázsfuvola: A bűvös csengettyű: a zene meghallgatása 

8. 3. Értékelés, hatáselemzés: 

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki tudta legjobban 

megfogalmazni a gondolatait?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, 

körülötte a gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján egy, vagy több 

gyermek jele a Tücsök rajzra kerül.  

8. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ A műhelymunka során készült fényképek elhelyezése. 
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III. MODUL: /9. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. december 12. 

Célja:  

           A zene csodájának átélése, Mozart muzsikájának megismerésével. 

           Dalanyag: Mozart: A bűvös csengettyű (F-dúr) 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: rövid motívum elsajátítása hangszeren, 

váltakozva a két műhelyvezető hangszeres játékával. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése:  

➢ a zene szépségének megéreztetése a metallofon csengő hangján keresztül, 

szereplésre készülünk. 

➢ Kreativitás fejlesztése: a zene rövid motívumának megjegyzése. 

 

9. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Bűvös csengettyű kirakós játék (puzzle) 

➢ „Hang országba utazunk, a szélvihar összekeverte a hangokat, egyik hangszer 

sem találja a testvérét.” Hangszer párok megkeresése, hangszínük alapján. 

 

9. 2.  A tevékenység tartalma: 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ A bűvös csengettyű dallam hangjainak megkeresése hangolt csengővel az óvónő 

dallam dúdolása alapján. 

➢ A zenei részlet ritmusának motívumokra bontása, ismétlés.  

➢ Dallammotívumok kirakása koronggal, majd elhelyezése a hangszeren.  

b.Erős pontok fejlesztése: 

➢ Mindenki megjegyzi a saját dallamrészletét. 

-Hangszer játékkal: 

➢ Minden gyermek saját dallamrészletének kirakása korongokkal, majd a 

dallamrészek gyakorlása és összefűzése egésszé. 

 

c.Kiegészítő tevékenység: 
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Zenei részlet meghallgatása a Varázsfuvolából. 

 

9. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?”Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb?”  Faliújságunkon 

elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek jelével.  A gyermekek 

véleménye alapján, egy jele a Tücsök rajzra kerül.  

 

 

9. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Kiállítás: Mozart életének pillanatképeiből. 
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III. MODUL: /10. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2018. december 19.  

Célja:  

A bűvös csengettyű c. zenei részlet elmélyítése változatos módszerek gyakorlásával. 

Dalanyag: Mozart: A bűvös csengettyű (F- dúr) 

A műhelymunka feladatai: 

➢  Átlagon felüli adottságok fejlesztése: zenei emlékezet fejlesztése 

gyakorlással. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: az együttzenélés örömének megéreztetése: 

(Az óvónői kamara kórus is bekapcsolódik.) 

➢ .Kreativitás fejlesztése: rövid zenei részlet megszólaltatása hangolt poharakkal. 

 

10. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Az adventi hangulat megteremtése ajándék zenével. 

➢ Handel: Halleluja kórus a Messiás c. oratóriumból, gyertya körbeadása. 

 

10. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Játék a hangolt poharakkal, párokban. 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszer játékkal: 

➢ Az egyes zenei részletek összekapcsolása, váltakozva a két pedagógus 

hangszerjátékával. 

➢ A hangok pontos helye a hangszeren: gyakorlás. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Leopold Mozart: Szánkázás Zenehallgatás, gyönyörű képillusztrációval 

(Megbeszéljük, hogy ő volt Mozart apukája és ő is gyönyörű zenéket írt.) 

➢ (Dvd -részlet megtekintése: https://www.youtube.com/watch?v=LE6tcAo46yA) 

➢ „Tudnátok ti is ilyen szép téli tájat alkotni?” (Festés ecsetnyomokkal, szivaccsal.) 

 



 24 

10. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „ Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat:„Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki festette a 

legeredetibb képet?”Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével. A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

10. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő a műhelymunka fényképeiből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MODUL:  
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A modul címe: „Itt a farsang, hív a tánc!” Táncok a zenében 

A modul fejlesztési területe:  

➢ Régi korok táncainak megismertetése játékos zenei feladatokkal. 

➢ Lakóhelyünk „medvés” hagyománya. 

 

IV. MODUL: 11. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. január 09.  

Célja: A zene sokszínűségének megismertetése a táncokkal. 

Dalanyag: Magyar tánc 1562- ből 

           A műhelymunka feladatai: 

➢  Átlagon felüli adottságok fejlesztése: zenei hallás fejlesztése 

hangszerfelismeréssel. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: az együttzenélés örömének megéreztetése, 

érdeklődésük felkeltése zenehallgatással. 

➢ .Kreativitás fejlesztése: ritmuskíséret kitalálása. 

 

11. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ „Meglepetés kosárral érkeztem ma. A kosárban hangszerek képét rejtettem el. 

Emeld magasra annak a hangszernek a képét, amelynek a hangját felismered a 

zenében!” (https://www.youtube.com/watch?v=TuVDKkOSCgk) 

 

11. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Táncmozdulatok kitalálása közösen a zenére. Törekedjünk esztétikus, 

harmonikus mozgásra. (Egyenletes járás, taps, szökellő mozdulatok, a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő mozdulatok kidolgozása.) 

            b.Erős pontok fejlesztése:  

➢ Hangszereket válogatunk: fadobok, csörgődob, dobok, metallofon, alt metallofon 

hangok, köcsögduda. A hangszerekkel ritmusjátékot játszunk. Egyenletes 

lüktetés, egyszerű ritmus játszása, ki mit választ. 

 

- Hangszerjátékkal: 
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➢ A dallam gyakorlása, lejátszása motívumonként, metallofon sémáról. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Édes rózsám, szívem kedvese c. dal előadása: az óvónő éneke, furulya játéka. 

11. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a legjobb 

táncmozdulatot?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy vagy minden gyermek 

jele a Tücsök rajzra kerül. 

 

11. 4. Szülők tájékoztatása: 

➢ Visszatekintő a műhelymunka fényképeiből. 
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IV. MODUL: /12. műhelytevékenység 

 Időpontja: 2019. január 16.  

Célja: A zene sokszínűségének megismertetése a táncokkal. 

Dalanyag: Magyar tánc 1562-ből 

A műhelymunka feladatai: 

➢  Átlagon felüli adottságok fejlesztése: zenei emlékezet fejlesztése 

gyakorlással. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: az együttzenélés és táncos mozgás 

örömének megéreztetése 

➢ .Kreativitás fejlesztése: az eddigi ötletek továbbgondolása, gyakorlás 

 

12 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Táncmozdulatok kitalálása, kidolgozása, először külön az állandó párok, majd 

közösen a zenére. Az elmúlt alkalommal kitalált mozdulatok finomítása. 

„Törekedjünk esztétikus, harmonikus mozgásra.” (Egyenletes járás, taps, szökellő 

mozdulatok, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő mozdulatok 

kidolgozása. 

 

12. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Játékos ujjgyakorlatok 

b.Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszerjátékkal:  

➢ Reneszánsz, szöveg nélküli dallam gyakorlása, motívumokra bontva 

metallofonon, korongok és séma segítségével. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Korabeli zenekar hangszereit összeválogatjuk és tablót készítünk. 
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12. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán:„Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a legjobb 

mozdulatot?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

12. 4. Szülők tájékoztatása: 

➢ Visszatekintő a műhelymunka fényképeiből. 

➢ A korabeli hangszerek tablóját is elhelyezzük. 
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IV. MODUL: 13. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. január 23.  

Célja: A zene sokszínűségének megismertetése a táncokkal. 

Dalanyag: Magyar tánc 1562- ből 

A műhelymunka feladatai: 

➢  Átlagon felüli adottságok fejlesztése: zenei emlékezet fejlesztése 

gyakorlással. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: az együttzenélés örömének megéreztetése, 

gyakorlással. 

➢ .Kreativitás fejlesztése: közösen kitalált tánclépések továbbgondolása 

 

13. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ A meglepetés kosaramban korhű hangulatot idéző szoknyákat, mellényeket, 

fejdíszeket rejtek el. Beöltözünk és az előző alkalommal kitalált táncot eltáncoljuk 

jelmezekben. 

 

13. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ A táncdallam dallamvonalának lerajzolása papíron, a műhelyvezető dallam 

dúdolása alapján. 

➢ Ezt követően együtt dúdoljuk és mutatjuk térben a dallamvonalat. 

➢ Játékos ujjgyakorlatok 

 

b.Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszerjátékkal: 

 

➢ Az eddig korongok és séma segítségével gyakorolt dallam felidézése 

emlékezetből. „Te már emlékezetből is tudod?”(Akinek szükséges elővarázsolom 

a korongokat és a sémát.) 
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c.Kiegészítő tevékenység: 

 

➢ Reneszánsz kórusmű meghallgatása: Orlando di Lasso: Asszonyom, édes 

úrnőm: (Matona mia cara) (www.youtube.com/watch?v=lmf2H7IxNDY) 

 

 

13. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Kinek a tánca volt a 

legszebb?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

13. 4. Szülők tájékoztatása: 

➢ Visszatekintő a műhelymunka fényképeiből. 
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IV. MODUL: /14. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. január 30.  

Célja: A zene sokszínűségének megismertetése lakóhelyünk „medvés” hagyományával.  

Dalanyag: Mackó, mackó ugorjál (m-r-d) 

A műhelymunka feladatai: 

➢  Átlagon felüli adottságok fejlesztése: zenei emlékezet, zenei hallás fejlesztése 

zenei játékokkal 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: maci ujjbábokkal, zenehallgatással, közös 

énekléssel. 

➢ .Kreativitás fejlesztése: dallam rögtönzése a metallofonon a gyermekdal három 

hangjából. 

14. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ „Ajándékot hoztam nektek a kosaramban.” ( maci ujjbábokat) 

➢ Toponár „medvés” hagyományának felelevenítése. (Bármilyen mese is jó.) 

Meghallgatunk Bartók Béla: Magyar képek: Medvetánc c. művéből egy részletet. 

https://www.youtube.com/watch?v=vJkWrisEAtI 

➢  „Táncoltassuk meg a maci ujjbábokat a zenére.” 

➢ „Állatok hangját halljátok, ha a mackó hangját halljátok, akkor tapsoljatok egyet.” 

 

 

14. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Bartók Béla: Gyermekeknek: részletek.  „Emeld magasra annak a hangszernek a 

képét, amit hallasz!”(zongora) 

➢ A dal óvónői bemutatása, majd eljátsszuk játékával és sokszor elénekeljük együtt. 

Páros munka:  

➢ „Keresd meg az állandó párodat!”: 

➢ A dal három hangjának kirakása metallofon lapokból. 

➢ A mackó, mackó ugorjál c. dal, három hangból álló hangkészletéből dallam 

rögtönzése a hangszeren. 
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➢ A dal ritmusának kirakása mackó formájú ritmuskártyákkal. 

➢ Játékos ujjgyakorlatok: mindenki együtt végzi. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszer játékkal: 

➢ A dal motívumonkénti gyakorlása, korongokkal és metallofon sémával. 

➢ A dal egészének gyakorlása a hangszeren, közösen (párokban) és egyénileg. 

➢ Három gyermek hangszer játékát, három gyermek ritmus osztinátóval kíséri. 

 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Grieg: Peer Gynt: A hegyi király barlangjában.”Utánozzátok annak az állatnak a 

mozgását, mely eszetekbe jut. (”Maci?”) 

 

 

 

14. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?”Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Melyik mackónk volt 

a legeredetibb mozgása?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, 

körülötte a gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján egy gyermek jele 

a Tücsök rajzra kerül. 

 

14. 4. Szülők tájékoztatása: 

➢ Visszatekintő a műhelymunka fényképeiből. 
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V. MODUL: 

A modul címe:  

Néphagyományok és Kodály Zoltán munkássága, értékes és érzelem gazdag zenével. 

A modul fejlesztési területe: 

Zenei adottságok komplex fejlesztése a magyar népi hagyományok ötvözése Kodály 

Zoltán munkásságával. 

 

 

V. MODUL: /15. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. február 06.   

Célja: A hangszer és ritmusjáték örömének megéreztetése: a két óvónő bemutatójával. 

Dalanyag: Kodály Zoltán: Ének és kopogós: Kis kece lányom: ritmus osztinátóval.(m-r-

d-t-l) 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: zenei hallás, ritmus és 

hangszerjáték összekapcsolása 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: érdeklődés felkeltése a magyar népi 

hagyományok iránt, Kodály Zoltán bemutatása 

➢ Kreativitás fejlesztése: Közös párnás tánc kitalálása a dalra. 

 

15. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ A dal közös éneklése, egyenletes lüktetéssel, majd ritmusával. 

➢ Hófehér gyertya meggyújtása 

➢ „Hófehér párnákat hoztunk nektek, találjunk ki közösen erre a dalra egy 

párnás táncot!” 

➢ A két óvónő bemutatja az új dalt, metallofonon, ritmus osztinátóval.  

„Több meglepetéssel készültem a mai napra!”(Hófehér párnák, gyertya, szép zene.) 

„Énekelni szeretnék nektek egy szép magyar népdalt, (de előtte meggyújtom a 

gyertyát), melyhez Kodály Zoltán írt egy kopogós ritmust, ezzel együtt szeretném 

nektek bemutatni. Lazítsatok és figyeljétek meg a dalt.” A hófehér párnákkal és a 

gyertyával találjunk ki közösen mozgást és közben énekeljük a dalt! Találjunk ki mi is 
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kopogóst és a lábunkkal is dobbantsunk.”(pl: egyenletes járás körben, páros forgás 

körben…) 

(Először megbeszéljük a kitalált mozgásformákat az egyes részekhez, majd előadjuk. 

Közben elsajátítják a szöveget és a dallamot is.) 

 

15. 2. A tevékenység tartalma: 

➢ A.gyenge pontok fejlesztése 

➢ Csuklólazító ujjgyakorlatok színes léggömbökkel.  

➢ (Elhelyezkedünk a térben, álló helyzetben játszunk, egyénileg és párokban.) 

➢ Játékok: 

➢ Lazító gyakorlat: játékos ujjgyakorlatok színes léggömbökkel, szabadon 

egyénileg és párban.  

➢ Léggömb ütögetése felfelé néző és lefelé mutató tenyérrel. „Ujjaitokkal 

egyesével, majd egymás után.” 

➢ „Színes léggömbökkel fogunk játszani, először váltakozva lefelé és felfelé tartott 

tenyérrel ütögessétek felfelé folyamatosan. A következő játékban ujjaitokkal 

egyenként ütögessétek a léggömböt.”  

➢ (Zenei munkaképesség gondozás: ortal.hu/site/?f=3&p=38&n=546  
➢ Dr. Pásztor Zsuzsa: A zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája: a Kovács-

módszer 
 

b. Erős pontok fejlesztése: 

A dal gyakorlása ritmusjátékokkal: 

➢ A dal első két motívumának gyakorlása ritmusával és dallamával:                                                                                             

➢ A „tá” jelölése: testük mellé helyezett kéz. A „ti-ti” jelölése: tapssal történik. Majd 

párosan: a párok egymással szemben ugyanezt a mozgást végzik, csak párjuk 

kezébe tapsolnak, vagy párjuk vállát fogva ütik a ritmust, közben együtt 

énekeljük a dalt.   

➢ A játékhoz állandó, hasonló képességű párokat jelölök ki. 

➢ „Álljatok egymással szembe, egymás tükörképei vagytok. Énekeljük el a dal 

első két sorát (motívumát) és játsszuk el a ritmusát. Ha „tá”, akkor a testetek 

mellé helyezzétek a kezeteket, ha „titi”, akkor tapsoljatok.” 

 

-A dal első két motívumának gyakorlása csak ritmusával: 
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➢ A dal első motívumának ritmusát játssza el („Kis kece lányom, fehérbe 

vagyon…”) a párok egyik fele, majd a másik felét a párok másik fele játssza el: 

„fehér a rózsa, kezébe vagyon”), majd együtt a két csapat. „Észrevettél-e 

különbséget a ritmusban?” 

- Ritmuskártya játék és dallamkirakó: 

➢ Majd következik a dal első két motívumának kirakása ritmuskártyákkal, egy 

kisasztalon. Fontos, hogy a két motívum ritmusképe egymás alá kerüljön, 

hiszen így fedezik fel a gyerekek, hogy a kettő ugyanaz.”Észrevettél-e 

különbséget a ritmusban? 

➢ Majd a ritmuskártyákat úgy helyezzük el, hogy kövesse a dallamvonalat. És 

közösen megállapítjuk, hogy a két motívum dallama és ritmusa is ugyanaz. 

”Hallasz különbséget?” 

 

-Hangszer játékkal: 

➢ Az első motívum dallamának mutatása térben.  

➢ A dal első motívumának kezdő hangja, piros koronggal jelöljük a hangszeren. 

➢ A dal első motívumát piros koronggal jelöljük a hangszeren. „Merre 

kanyarodik a dallam? Hogy hallod? Annyi korongot tegyél, ahányszor hallod! 

(l-m-m-m-r Kis kece lányom) 

➢ Ujjunkkal mutatjuk és énekeljük. 

➢ Levarázsoljuk a korongokat, most ütővel, közösen, majd egyénileg, a többiek 

az ujjukkal mutatják és éneklik a dallamot. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ „Szeretnénk nektek bemutatni egy híres magyar zeneszerzőt: Kodály Zoltánt, aki 

a magyar zenét az egész világon híressé tette.” 

➢ Kodály Zoltán: Háry János c. művének meséjét olvasom.  

➢ „Figyeljük meg az azonos zenét! Rakjuk ki a témát színes pálcikákkal!” Az 

ismétlődés ugyanolyan színű legyen!” Kodály Zoltán: Háry János: Intermezzo 

 

 

 

15. 3. Értékelés, hatáselemzés:  
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➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Szerintetek ki találta 

ki a legeredetibb mozgást a hófehér párnákkal?” Faliújságunkon elhelyezünk egy 

Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, 

egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül. 

 

15. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Képek Kodály Zoltán életéből, amit a szülők és a gyerekek közösen gyűjtöttek. 
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V. MODUL: /16. műhelytevékenység 

Időpontja: 2019. február 13. 

Célja: A dal első két sorának gyakorlása, összekapcsolása és gyakorlása. 

Dalanyag: Kodály Zoltán: Ének és kopogós: Kis kece lányom, ritmus osztinátóval(m-r-d-

t-l) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: a zene szépségének megéreztetése a 

zenehallgatással. Párnatánc megtekintése. 

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: dallam és ritmus összekapcsolása a 

hangszeren. 

➢ Kreativitás fejlesztése: újabb tánclépések kitalálása a dalra. 

➢ Interperszonális képességek fejlesztése: Egymásra figyelés, egymás bíztatása, 

segítése a hangszeres játék során. 

16. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Párnatánc megtekintése: (https://www.youtube.com/watc) 

➢ „Találjunk ki újabb tánclépéseket a dalra!” 

16. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢  „Figyeljük meg az azonos zenét! Rakjuk ki a témát színes pálcikákkal!” Az 

ismétlődés ugyanolyan színű legyen!” Kodály Zoltán: Háry János: Intermezzo 

➢ Háry János: Bécsi harangjáték: Hallgassuk meg a zenét és utána válaszd ki, 

annak a hangszernek a képét, amelyiket hallod, majd nevezd meg!” 

b.Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszerjátékkal: 

➢ Az első motívum éneklése és ritmusának eltapsolása. 

➢ Az első motívum kirakása, metallofon lapokból, majd dallamának eljátszása. A 

második motívumot ugyanígy gyakoroljuk. A két következő motívum ugyanaz, 

összekapcsoljuk az előző zenei sorral, és ezt a két részt együtt gyakoroljuk. 
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c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ „Fessük le a történetet! Milyennek képzeled Háry Jánost? Milyennek képzeled a 

Bécsi harangokat?”Képalkotás: fantáziával, vagy a könyv gyönyörű 

illusztrációjának segítségével! 

 

16. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki festette a 

legeredetibb képet?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

16. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése: fényképekből 
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V. MODUL:/17. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. február 20.  

Célja: A dal első két sorának ismétlése, utolsó két sorának gyakorlása  

Dalanyag: Kodály Zoltán: Ének és kopogós: Kis kece lányom ritmus osztinátóval(m-r-d-

t-l) 

A műhelymunka feladatai: 

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: zenei emlékezet fejlesztése 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: érdeklődés felkeltése a szép zenei 

részlettel. 

➢ Kreativitás fejlesztése: dallam kitalálás a Háry János mesekönyv illusztrációjára 

(Pécsi Géza-Uzsalyné Pécsi Rita) 

 

17. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Dvd- részlet megtekintése: Kodály Zoltán: Háry János: Intermezzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-SfIUXvwKlo 

 

17. 2. A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Dallamkitalálás a Háry János könyv gyönyörű képillusztrációjára. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszer játékkal: 

➢ A dal eddigi részleteinek ismétlése, metallofon sémával, párokban. 

➢ A dal utolsó két sorának gyakorlása, motívumonkét: „Mondom, mondom, fordulj 

ide mátkám asszony”. 

➢ Az egész dal gyakorlása, közösen és egyenként. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ A mese folytatása és zenehallgatás. 
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17. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a legjobb 

dallamot?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek 

jelével.  A gyermekek véleménye alapján,egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül. 

 

17. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a műhelymunka fényképeiből. 
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V. MODUL:/18. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. február 27.  

Célja: a ritmus osztinátó gyakorlása és összekapcsolása a dallal. 

Dalanyag: Kodály Zoltán: Ének és kopogós: Kis kece lányom (m-r-d-t-l) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: zenei hallás, ritmusérték, zenei 

emlékezet fejlesztése, gyakorlással. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: a ritmus osztinátó gyakorlása 

visszhangjátékkal. 

➢ Kreativitás fejlesztése: a ritmus osztinátó megszólaltatása egyéni módon 

választott hangszerekkel. 

18. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Ritmus osztinátó gyakorlása ritmusvisszhang játékkal, először tapssal, majd 

egyénileg választott hangszerekkel. Gyakorlás testjátékkal. 

 

18. 2. A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése:  

➢ A ritmusosztináto és a dal összekapcsolása motívumonként. Két csoportot 

alakítunk, a két pedagógus vezetésével. Egyik csapat a dallamot, másik csapat a 

ritmust játssza. Motívumonként haladunk a gyakorlással. 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszerjátékkal: 

➢ „Kodály Zoltán ritmus osztinátót írt a dalhoz. Ti is tudnátok kitalálni 

ritmuskíséretet?” (Lábdobbantás, taps) 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Befejezzük Háry János történetének olvasását és hallgatjuk hozzá a zenét. 
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18. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: Hogy éreztem 

magam? Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a legjobb 

kopogós ritmuskíséretet?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, 

körülötte a gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele 

a Tücsök rajzra kerül. 

 

 

18. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

Visszatekintő elkészítése a műhelymunka fényképeiből. 
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VI. MODUL:  

A modul címe: Felelgetős ritmusok és dallamok a zenében 

A modul fejlesztési területe: A gyermekek zenei adottságainak komplex fejlesztése 

 

 

VI. MODUL:/19. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. március 06. 

Dalanyag: Ránki György: Kopogós (F-dúr) 

Célja: pontos hangszerjáték és a közös zenélés örömének átélése. 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: a ritmus pontos gyakorlása, zenei 

emlékezet, kitartás fejlesztése. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: a közös zenélés örömének átélése 

Kreativitás fejlesztése: ritmushangszer választása a kopogóshoz. 

19. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Az eredeti zene meghallgatása: Az eredeti művet a szerző zongorára írta: c-

dúrban: https://www.youtube.com/watch?v=R8ywuShxzC0 

19. 2. A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ a dal ritmusképének eltapsolása motívumonként, párokban, felelgetve.  

➢ „Találd ki, milyen hangszerrel szeretnél ritmust rögtönözni?” 

 

b.Erős pontok fejlesztése 

-Hangszer játékkal: 

➢ A zenei darab gyakorlása, séma és korongok segítségével. először soronként, 

majd összekapcsolva folyamatában. Mindenki ugyanazt a részletet gyakorolja, 

így áll össze a zenekar. A második szólamot a pedagógusok átvállalhatják. 

➢ Keressük meg a kezdő hangot. 
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➢ Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra.  Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!  

➢ Mutassuk az ujjunkkal!  

➢ Korongok nélkül játsszuk el.  

➢ Így haladunk motívumonként az óvónő dúdolása alapján. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Kodály Zoltán: Kállai kettős: dvd részlet megtekintése 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=TQ26FW06pHk 

 

19. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?”Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a 

legjobb ritmust?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

 

19. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a fényképekből. 
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VI. MODUL: /20. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. március 13.  

Célja: Játékos gyakorlás a metallofonon, zenés utazás a Péter és farkas c. zenés 

mesében 

Dalanyag: Ránki György: Kopogós (F-dúr) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: pontos zenei emlékezet a gyakorlás 

során. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: a zene játékosságának érzelmi többlete 

➢ Kreativitás fejlesztése: Originalitás felfedezése a zenéről készült rajzokban. 

 

20. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

  

➢ „Ajándék zenét hoztam nektek, hozzá hangszerek képeit. (Prokofjev: Péter és a   

farkas)„Elmesélem nektek röviden Péter és a farkas meséjét, majd meghallgatjuk 

ezt a történetet a zene nyelvén. Ismerkedjetek meg Péter, a kismadár, a kacsa, a 

nagypapa, a farkas, a vadász témájával. Emeljétek fel annak a hangszernek a 

képét, mellyel a zeneszerző az adott szereplőt jellemzi.” 

20. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Becsapós taps játék. Körben ülünk, elindítunk egy tapsot. Két tapsnál ellenkező 

irányba fordul a kör. 

➢ Hangszerjáték előkészítése: a kopogós ritmusának eljátszása testjátékkal, majd 

tapssal, majd kövekkel. 

        b. Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszerjátékkal: 

➢ „Keressük meg a kezdő hangot!” 

➢ Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra.  „Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ „Mutassuk az ujjunkkal!” 

➢ „Korongok nélkül játsszuk el.” 

➢ Így haladunk motívumonként az óvónő dúdolása alapján. 
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c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ A történet kifejezése rajzban. 

 

20. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán:„Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Kinek a rajza a 

legeredetibb?”Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

20.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a műhelymunka során készített rajzokból.  
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VI. MODUL:/21. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. március 20.   

Ránki György: Kopogós 

 Célja: A zene iránti szeretet elmélyítése az összetartozás érzésének megerősítése a 

közös gyakorlás során. 

Dalanyag: Ránki György: Kopogós (F-dúr) 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: zenei hallás, ritmusérzék és zenei 

emlékezet fejlesztése a dal hangszeres gyakorlásával 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: fogékonyság ébresztése a szép zene iránt.  

➢ Kreativitás fejlesztése: Leplek válogatásával, szabad mozgással, egyéni 

önkifejezés. 

21. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ „Fedezzük fel a Péter és a farkas zenéjét! (Prokofjev), bújjunk a szereplők bőrébe. 

Milyen kendőkkel, leplekkel, és milyen mozgással jellemeznéd az egyes 

szereplőket?” 

 

21. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ A zene ritmusának gyakorlása, ritmusvisszhang játékkal, testjátékkal, 

ritmuskártyákkal. 

➢ Kiválasztjuk a megfelelő ritmushangszert. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszerjátékkal:  

➢ A kopogós gyakorlása metallofonon.  

➢ A felelgetős részek kidolgozása életkoruknakMegfelelő tempóban.  

➢ Egymásra figyelés, a közös zenélés öröme. 
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c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Szimfonikus nagyzenekari tabló elkészítése. „Ismerjétek meg a hangszerek 

helyét a nagyzenekarban” Gyurma ragasztóval elhelyezzük a kivágott képeket a 

megfelelő helyre. 

 

21. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán:„Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki jellemezte 

legjobban a szereplők mozgását?”Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, 

körülötte a gyermekek jelével. A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele 

a Tücsök rajzra kerül. 

 

 

21.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a fényképekből. 

➢ Nagyzenekari tabló elhelyezése. 
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VI. MODUL: 22. műhelytevékenység 

        

Időpontja: 2019. március 27.  

 Célja: A mű dallamának és ritmusának gyakorlása a közös zenélés öröme. 

Dalanyag:  Ránki György: Kopogós (F-dúr) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése. zenei hallás, ritmusérzék és zenei 

emlékezet fejlesztése. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: fogékonyság ébresztése a szép zene iránt.  

➢ Kreativitás fejlesztése: ritmus rögtönzése. 

 

22. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ „Rögtönözzünk ritmust, szabadon választott hangszerekkel. Próbáld meg kirakni 

pálcikával. Próbáld meg lerajzolni!” 

 

22.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ A mű dallamhangjainak kirakása metallofon lapokkal. 

➢ A dallamvonalat térben mutatjuk az óvónő dúdolása alapján. 

➢ Motívumokat gyakorolunk. 

➢ Megjegyezzük az ismétlődő részeket. 

 

b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszerjátékkal: 

➢ „Keressük meg a kezdő hangot!” 

➢ Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra. „Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ „Mutassuk az ujjunkkal!” 

➢ „Korongok nélkül játsszuk el!” 

➢ Így haladunk motívumonként az óvónő dúdolása alapján. 
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c.Kiegészítő tevékenység:   

➢ „Fedezzük fel Chopin varázslatos zongorajátékát!” (Grande Valse Brillante 

részlet) Az ismétlődő részeket ugyanolyan színű pálcikával rakjuk ki. 

 

22. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Ki volt ma a legötletesebb? Ki rajzolta le legjobban a 

ritmust?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek 

jelével. A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül. 

22.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a műhely során készült ritmusrajzokból és 

fényképekből. 
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VII. MODUL:  

A modul címe: Tavaszi hangulatok a zenében (első rész) 

A modul fejlesztési területe:  

Zenei képességek komplex fejlesztése, hangszerjátékkal, játékos mozgással, 

zenehallgatással. 

 

 

VII: MODUL: /23. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. április 10. 

Célja: a gyermekek zenei adottságainak komplex fejlesztése a tevékenység során. 

Dalanyag: Jöjj ki napocska (m-r-d) 

 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: Zenei emlékezet, zenei hallás 

ritmusérzék fejlesztése 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: érdeklődés felkeltése a zenei játékkal és az 

új dallal. 

➢ Kreativitás fejlesztése: Játékos ritmikus mozgás kitalálása a dalra. 

23. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Napocska báb köszönti a gyerekeket. 

➢ „Dörög az ég, kopog a jég, villámlik, lecsap, kisüt a nap.” Erre a mondókára 

találunk ki játékos, ritmikus mozgást. 

 

23. 2. A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése_ 

➢ Az új dal gyakorlása változatos módokon: egyenletes lüktetéssel, ritmus és 

dallamvisszhang játékkal. 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

 

 

 

b.Erős pontok fejlesztése: 
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-Hangszer játékkal: 

➢ Az első motívum éneklése és ritmusának eltapsolása. 

➢ Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra.  „Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ „A felfelé kanyarodó hangokat kék koronggal jelöld! Hányszor hallod? Énekeljük 

és mutassuk az ujjunkkal!” 

➢ „Korongok nélkül játsszuk el és énekeljük az első részt! A második rész 

különbözik –e valamiben? A többi rész különbözik –e? Hányszor ismétlődik 

ugyanaz? Számoljuk össze!” 

➢  „Majd énekeljük és játsszuk el az első motívumot, majd a másodikat, 

kapcsoljuk össze a kettőt.  

➢ A dal utolsó két sorát, ugyanígy gyakoroljuk. 

 

c. Kiegészítő tevékenység: 

 

Vivaldi: Négy évszak: Tavasz c. tétele, hangulati elemek festése. 

 

23. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán.„Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki festette a legjobb 

tavaszi hangulatot?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a Tücsök 

rajzra kerül. 

 

23. 4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a fényképekből. 

➢ A festmények elhelyezése. 
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VII. MODUL: /24. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. április 17.   

Célja: Zenei adottságok elmélyítése a dal gyakorlásával 

Dalanyag: Jöjj ki napocska (m-r-d) 

     A műhelymunka feladatai: 

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: Zenei hallás, ritmusérzék, „hangszeres 

ügyesség” fejlesztése, esztétikai érzelmek alakítása 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: érdeklődés felkeltése zenei játékkal: zenei 

fogalom párok variálása: halk-gyors, hangos-lassú…(A játék humora) 

➢ Kreativitás fejlesztése: zenei fogalom párok variációival és mozgás 

improvizációval. 

 

24. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Ajándék zene érkezik: Schubert: A pisztráng c. műve: Érezzük meg a zene 

hangulatát. Ki volt Schubert? Megnézzük az arcképét és az adott kor képeit a 

zeneszerzés klasszikusai kiskönyv alapján! 

 

24. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ „Ma a kis Tücsök humoros kedvében van, azt súgta a fülembe, hogy 

nevetessük meg!”  

➢ (A dal éneklése úgy, hogy térdünkön ütjük az egyenletest és énekeljük, először 

halkan és gyorsan, majd hangosan és lassan.) Szerintetek még milyen variációt 

lehetne kitalálni? Pl.: Hangos-gyors, halk-lassú) 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

 

 

 

 

 

b.Erős pontok  fejlesztése  
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-Hangszer játékkal: 

 

➢ Az első és második motívum éneklése ritmus és dallamvisszhang, majd a 

hangszeres játék ismétlése  

➢ A harmadik motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra. „Annyi 

piros korongot tegyél, ahányszor hallod! Majd ujjunkkal mutatva a hangszeren,  

énekeljük el, majd korongok nélkül játsszuk el.” 

➢ A negyedik motívum gyakorlása: ritmus és dallamvisszhanggal, korongok 

elhelyezése a hangszeren:„a felfelé kanyarodó hangokat, kék koronggal jelöld! 

Hányszor hallod? Énekeljük és mutassuk az ujjunkkal!” 

➢ „Korongok nélkül játsszuk el és énekeljük a harmadik negyedik részt.” 

➢ „A második rész különbözik –e valamiben? Az utolsó rész melyikhez hasonlít? 

Hányszor ismétlődik ugyanaz? Számoljuk össze! „Majd énekeljük és játsszuk el 

az egész dalt!” 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Schubert: A pisztráng c művének hangulatához illő színes lepleket válogatunk, 

és mozgást improvizálunk. 

➢ Kiválasztjuk az adott hangszercsoporthoz illő színeket a leplekből és 

átváltozunk. Rövid történetet találunk ki a zenére.  

24. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. 

Az óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a 

legjobb történetet és mozgást?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, 

körülötte a gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek 

jele a Tücsök rajzra kerül. 

 

24.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a fényképekből. 
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VII. MODUL:/25. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. április 24.  

Célja: Az éneklés megszerettetése. 

Dalanyag: Gryllus Vilmos: Csipp, csepp csepereg (s-m-r-d) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: Tiszta éneklésre törekszünk.  

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: A tavaszi eső hangulati elemeinek 

kifejezése a zenében 

➢ Kreativitás fejlesztése: zene iránti érzések kifejezése rajzban. 

25. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Vihar effektusokat hallgatunk, majd vihar és eső hangokat varázsolunk 

testünkkel.”Tudnátok-e a testetekkel is eső hangokat előcsalogatni?” 

 

25. 2.  A tevékenység tartalma: 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Halk- hangos különbségét gyakoroljuk: Halk susogással utánozzuk a csendes 

esőt, hangos susogással, tapssal, dobbantással a zivatart, villámlást, dörgést. 

➢ Begyakoroljuk az éneket.  

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszer játékkal: 

➢ Kikeressük a dal hangjait különálló metallofon hangokon. Magasság szerint 

rendezzük. 

➢ Az első motívum éneklése és ritmusának eltapsolása. Az első motívum Az első 

motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra.  „Annyi piros korongot 

tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ A dal többi részét a következő alkalommal gyakoroljuk. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ „Tavasszal ébredeznek a katicabogarak. Nézzük meg Kodály Zoltán: Katalinka c. 

kórusművét! Utána kiszínezhetitek a katicabogarakat, olyanra, amilyenre 

szeretnétek.” 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=BHOWCeWYoME 
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25. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: „Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. 

Az óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb?  Ki találta ki a 

legjobb esőhangot?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a 

Tücsök rajzra kerül. 

 

25.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a rajzokból. 
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VII. MODUL: /26. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. május.  08. 

Célja: Tavaszvárás a zene szárnyán.  

Dalanyag: Gryllus Vilmos: Csipp, csepp, csepereg (s-m-r-d) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: ritmusérzék fejlesztése változatosan 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: Közös éneklés, zenélés öröme. 

➢ Kreativitás fejlesztése: közösen játékot találunk ki a dalra. 

26. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ „Találjunk ki közösen játékot a dalra!” 

 

26. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ A dal éneklése kánonban a két óvónő segítségével 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

-Hangszer játékkal: 

➢ Az első motívum éneklése és ritmusának eltapsolása. Az első motívum 

ritmusának kirakása pálcikákkal. 

➢ Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra.  „Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ „Korongok nélkül játsszuk el és énekeljük az első részt! A második rész 

különbözik –e valamiben? A többi rész különbözik –e ? Hányszor ismétlődik 

ugyanaz? Számoljuk össze!” 

➢ „Majd énekeljük és játsszuk el az ismétlődő részeket!” 

➢ „Játsszuk el az egész dalt!” 

Kiegészítő tevékenység: 

➢ „Ébresszük fel a tavaszt!” Beethoven: VI. F-dúr Pastorale szimfónia V. tétel 

(allegretto) részlet. 

➢ „Milyen érzéseket ébreszt bennetek a zene? Találjunk ki történetet a zenére. 

Játsszuk el!” 
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26. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: Hogy éreztem 

magam? Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a 

legjobb történetet?” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a 

Tücsök rajzra kerül. 

 

26.  4. Szülők tájékoztatása: 

➢ A kitalált zenei történet elhelyezése a szülők híradóján. 

➢ Visszatekintő elkészítése a fényképekből. 
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VIII. MODUL:  

A modul címe: Tavaszi hangulatok a zenében (második rész) 

A modul fejlesztési területe: Magabiztos, örömteli zenélés és éneklés: Együtt zenél 

a Tücsök zenekar 

VIII. MODUL:/27. műhelytevékenység 

I 

Időpontja: 2019. május 15.   

Célja: Az együtt zenélés és éneklés öröme, magabiztos hangszerjátékkal 

Dalanyag: Kodály Zoltán: Kis emberek dalai: „Száll a madár ágról ágra, száll az ének 

szájról szájra” (l-s-m-r-d) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli képességek fejlesztése: ritmusérzék és éneklési készség 

fejlesztése változatosan, az új dallal. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: érdeklődés felkeltése az új dal iránt.  

➢ Kreativitás fejlesztése: közösen játékot találunk ki a dalra. 

 

27. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ A dal bemutatása hangszerkísérettel.  

➢ Elhelyezzük a dal hívóképét. 

 

27. 2.  A tevékenység tartalma: 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ A dal sokszori eljátszása testjátékkal, párokban.  

➢ A dal ritmusának kilépése, mintha kirándulnánk az erdőben és így 

begyakoroljuk az éneket! „Találjunk ki rá játékot!” 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszer játékkal: 

➢ Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra. „Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ Énekeljük és mutassuk az ujjunkkal!” 
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➢ „Korongok nélkül játsszuk el és énekeljük az első részt! A második rész 

különbözik –e valamiben? A többi rész különbözik–e ? Hányszor ismétlődik 

ugyanaz? Számoljuk össze!” 

➢ Majd énekeljük és játsszuk el az ismétlődő részeket! 

c.Kiegészítő tevékenység: 

Zenehallgatás: Chopin: Tavaszi keringő:képekkel:ppt-vel 

27. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán:„Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. 

Az óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki találta ki a 

legjobb játékot?”  Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével. A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a 

Tücsök rajzra kerül. 

 

27.  4. Szülők tájékoztatása: 

➢ Visszatekintő elkészítése a festményekből. 
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28. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. 05. 22.  

Célja: Érzelmek, hangulatok kifejezése a zenehallgatás során. „Én már képes vagyok 

a hangszeren eljátszani az új dalt.” 

Dalanyag: Kodály Zoltán: Kis emberek dalai: „Száll a madár ágról ágra, száll az ének 

szájról szájra” (l-s-m-r-d) 

A műhelymunka feladatai:  

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: zenére való fogékonyság 

zenehallgatással, hangszeres játékkal. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: zene iránti szeretetük, szép érzékük 

fejlesztése, felelgetős játék kidolgozása, énekkel és hangszerekkel. 

➢ Kreativitás fejlesztése: A zenei részletre kitalált történet megkomponálása,  

 

28. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

➢ Vivaldi: Versenymű két trombitára és vonósokra. 

➢ Hangszerfelismerő játékot játszunk. Ha rájöttél melyik hangszert hallod, emeld 

fel a képét. (trombita) rövid zenei részlet. „Ki volt Vivaldi?” (A zeneszerzés 

klasszikusai kiskönyv cd alapján beszélgetünk röviden.) 

 

28.  2.  A tevékenység tartalma: 

 

a. Gyenge pontok fejlesztése:  

➢ A dal gyakorlása, énekelve, ritmusának gyakorlása testjátékkal. 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

b. Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszerjáték: 

➢ A dal első motívumnak gyakorlása: motívum éneklése és ritmusának 

eltapsolása. 

➢ „Az első motívum dallam korongjainak felhelyezése a metallofonra. Annyi piros 

korongot tegyél, ahányszor hallod!” 

➢ „Énekeljük és mutassuk az ujjunkkal!” 

➢ Használhatod a metallofon sémát!” 
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➢ Korongok nélkül játsszuk el és énekeljük az utolsó részt! Az utolsó rész 

különbözik –e valamiben az előzőktől?  

➢ Az előző motívumok eljátszása és összekapcsolása az utolsóval. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ A „Kedvenc zeneszerzőm” album folytatása. 

 

28. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

 

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: Hogy éreztem 

magam? Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. Az 

óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Kinek az albuma a 

legeredetibb,” Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a 

Tücsök rajzra kerül. 

 

28.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elkészítése a fényképekből és az elkészült albumok kiállítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. műhelytevékenység 
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Időpontja: 2019. május 29.  

 Célja: A dal gyakorlása egyénileg és közösen a közös zenélés öröme. 

Dalanyag: Kodály Zoltán: Kis emberek dalai: „Száll a madár ágról ágra, száll az ének 

szájról szájra” (l-s-m-r-d) 

A műhelymunka feladatai: 

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: ritmusérzék, hallás, pontosság 

összehangolása. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: érdeklődés és kitartás a zenélés 

során. 

➢ Kreativitás fejlesztése: Dallam rögtönzések. 

29. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás: 

 

➢ Kedvenc dallamom a metallofonon. Hívóképek alapján, szabad zenélés. 

➢ „Kis mesterek vagytok, önállóan, vagy a párotokkal közösen találjatok ki a 

metallofonon dallamokat!” 

29.  2.  A tevékenység tartalma: 

a.Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Játékos ujjgyakorlatok. 

b.Erős pontok fejlesztése: 

- hangszer játékkal: 

➢ A kis mesterek hangversenye: Mindenki bemutatja azt a dalt, amit elő 

szeretne adni. 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ Az egész évben tanult dalok éneklése, hangszerekkel, gitárral. 

29. 3. Értékelés, hatáselemzés:  

➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán: Hogy éreztem 

magam? Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. 

Az óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb? Ki volt a 

legjobb előadó?”Faliújságunkon elhelyezünk egy Tücsök rajzot, körülötte a 

gyermekek jelével.  A gyermekek véleménye alapján, egy gyermek jele a 

Tücsök rajzra kerül. 
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29.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ A fényképek elhelyezése. 
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30. műhelytevékenység 

 

Időpontja: 2019. június 5.  

 Célja: Az egész évben tanult dalok ismétlése, hívóképekről 

Dalanyag: Cicukám kelj fel, Lipem, lopom, Mackó, mackó ugorjál, Kis kece lányom, 

Jöjj ki napocska, Csipp, csepp csepereg, Száll a madár ágról ágra, száll az ének 

szájról szájra 

A műhelymunka feladatai: 

➢ Átlagon felüli adottságok fejlesztése: hangszer játék, zenei hallás, 

ritmusérzék összekapcsolása. 

➢ Motivációs adottságok fejlesztése: Önfeledt éneklés és zenélés 

➢ Kreativitás fejlesztése: A tanult dalokkal tetszés szerinti zenélés. 

30. 1. Ráhangolás, hangulat megteremtése, légkörjavítás. 

„Mondd el a kis Tücsöknek a legjobb pillanatodat a műhelyben, az egész év élményei 

alapján! El is tudod énekelni?” 

30. 2.  A tevékenység tartalma: 

 

a. Gyenge pontok fejlesztése: 

➢ Játékos ujjgyakorlatok, léggömbökkel. 

b. Erős pontok fejlesztése: 

- Hangszerjátékkal: 

A tanult dalok eljátszása hangszeren emlékezetből. 

 

 

c.Kiegészítő tevékenység: 

➢ „Elbúcsúzunk a nyárra. A kis tücsök meséje visszatér a zenével 

együtt.Emlékeztek még a kis tücsök meséjére? Elevenítsük fel a történetét! A 

kis Tücsök elköszön tőletek a nyárra és végleg, hiszen iskolások lesztek!” 

Zenehallgatás: Mendelsshon: Ti völgyek messzi bércek c. kórusművének 

meghallgatása  

 

30. 3. Értékelés, hatáselemzés:  
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➢ Rajzos diagnosztika: önértékelés 3 fokú rajzos diagnosztikán:„Hogy éreztem 

magam?” Minden gyermek az alá a kép alá teszi a jelét, ahogy érezte magát. 

Az óvónők lefényképezik, majd az eredményt írásban rögzítik. 

➢ Kreativitás vizsgálat: „Szerintetek ki volt ma a legötletesebb?Ki fejezte ki 

legjobban élményeit, szóban, vagy énkelve?” Faliújságunkon elhelyezünk egy 

Tücsök rajzot, körülötte a gyermekek jelével. A gyermekek véleménye alapján, 

egy gyermek jele a Tücsök rajzra kerül. 

 

30.  4. Szülők tájékoztatása: 

 

➢ Visszatekintő elhelyezése: A Tücsök zenekar legjobb pillanatai az év során 

címmel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom 
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Nagy Jenőné: tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata felelős kiadó: ONME 
Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok 2012. 
Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból (O.N. M. E alternatív program. Útmutató a program 
megvalósításához) Második módosított kiadás 2002. 
Forrai Katalin: Ének az óvodában Edito Musica Budapest, 1995.  

➢ Cicukám kelj fel 
➢ Lipem lopom a szőlőt 
➢ Mackó, mackó ugorjál 
➢ Jöjj ki napocska 
➢ Gryllus Vilmos: Csipp, csepp, csepereg 
➢ Gryllus daloskönyv: Somvirággal, kakukkfűvel 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában Edito Musica Budapest, 1982. 
➢ Apor Lázár tánca 

Ittzés Mihály- Róbert Gábor: Ének- zene 4. osztály Tankönyvkiadó, Budapest 1982. 
➢ Ránki György: Kopogós  

Zenei olvasókönyv, szolfézs példatár: Edito musica, Budapest 
➢ Mozart: Varázsfuvola: Bűvös csengettyű 

Tanítóképző főiskolák: Ének-zene I. Készségfejlesztés alapfokú zeneelmélet óvodapedagógus 
jelöltek számára1982.  

➢ Kodály Zoltán: Ének és kopogós: Kis kece lányom 
A zeneszerzés klasszikusai Mester kiadó kft. Budapest, 2007. 

➢ Mendelssohn: e-moll hegedűverseny 
➢ Vivaldi: négy évszak: Ősz, Tavasz 
➢ Mozart: Varázsfuvola: Bűvös csengettyű 
➢ Mozart: Divertimento 3. tétel 
➢ Handel: Messiás: Halleluja kórus 
➢ Grieg: Peer Gynt: A hegyi király barlangjában 
➢ Schubert: A pisztráng 
➢ Prokofjev: Péter és a farkas 
➢ Chopin: Grande valse Brillante, no. 1., op.18. 
➢ Vivaldi: Versenymű két trombitára és vonósokra 

Pécsi Géza- Uzsalyné Pécsi Rita: Mese muzsikával cd melléklettel              
Kulcs a muzsikához-Deák kiadó Pécs 2004. 

➢ Kodály Zoltán: Háry János: Bécsi harangjáték 
➢ Kodály Zoltán: Háry János: Intermezzo 
➢ Kodály Zoltán: Háry János: Tiszán innen, Dunán túl 
➢ Tánc 1562-ből 

Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak Óvodásoknak szóló őszi témájú irodalmi alkotások 
gyűjteménye Gyűjtötte és összeállította: Kiss Éva óvónő 

➢ Bátori Irén: A tücsök hegedűje 
Kelemen Imre: A zene története 1750-ig: Nemzeti tankönyvkiadó Budapest 1998 
Dr. Pásztor Zsuzsa: A zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája: a Kovács-módszer (Zenei 
munkaképesség gondozás:http://www.papiruszportal.hu/site/?f=3&p=38&n=546 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


