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4.2. A DALANYAG KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

A tanítási anyag kiválasztását a gyermek életkori sajátosságai, valamint az oktatói és nevelői 
célkitűzések határozzák meg. Az anyag gerincét a népi énekes-mondókás játékok, az alkalomhoz 
fűződő gyermekdalok és a népszokásokat őrző gyermekjátékok alkotják. Kiegészíthetjük az 
anyagot kis hangterjedelmű, de nehezebb dallamfordulatokat tartalmazó dalokkal, a rokon és más 
népek gyermekdalaival és a zenei nevelésben hasznosítható műzenei alkotásokkal. 

A kisgyermek zenei tevékenységeiben a mozgás és a zene együtt jár. Amikor a tanításra alkalmas 
anyagot kiválogatjuk, a ritmikai, dallami és formai szempontok mellett a szöveg tartalmára, a 
dalokhoz, mondókákhoz tartozó játékra és mozgásformákra is figyelmet kell fordítanunk. 

a) A dalok kiválasztásánál annak hangterjedelmét, hangkészletét, haladási irányát és hang-
közeit vizsgáljuk. Kodály szerint a gyermekben a tiszta intonálás képességét a pentaton dallam-
fordulatokkal kell kialakítani. A gyermek könnyebben megkülönbözteti a nagyobb hangmagasságbeli 
különbségeket, mint az egészen kicsiket, ezért a tanítást a terc hangterjedelmű szó-mi hangkészletű 
dalokkal kezdjük. A lá-szó dalok tanítására 4–5 éves korban kerülhet sor. 

A fokozatosan bővülő hangterjedelmet a szó-mi, lá-szó-mi és szó-mi-dó hangkészletű dalok 
képviselik. A mi-re-dó hangcsoporttal csak a szó-mi-dó után foglalkozhatunk. A műdalok között nem 
ritka a mi-re-dó-lá-szó hangkészlet. Ennek a hangcsoportnak kisebb részletei is lehetnek egy-egy 
dallam építőkövei: mi-re-dó-lá, dó-lá-szó, re-dó-lá, re-dó-lá-szó. 

Legkönnyebben énekelhető a szótagonként ritmizált, kevés hangismétléssel járó, a motívum 
végén megálló dallam: 

 

 
 
A hosszan tartó hangismétlés kisgyermekeknek fárasztó: 
 

 
 
A nyolcadonként más fokra lépő dallam éneklése, tanulása szintén nagy gyakorlatot igényel. 

Ilyen nehéz feladatot csak jó énekes csoport elé állíthatunk: 
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b) A gyermekdalok ritmusa. 
A kisgyermek lüktető zenét kíván, mert ezt tudja játékos mozdulatokkal követni. A dalritmus, 

mondókaritmus a szöveg szerint tagolódik:     
 A gyermekek szövegmondása nem olyan tudatos, mint a felnőtteké, ezért alkalmazkodó ritmus 

helyett inkább a szinkópát alkalmazzák. Könnyebb az egyenletes lüktetést és a tempót tartani, ha a 
negyedértékek és nyolcadpárok arányosan váltakoznak, nehezebb, ha sorozatosan ismétlődnek: 

 

 
 
c) Az anyag kiválasztásakor figyelembe kell vennünk a játékdalok tempóját is. Más-más 

tempóban mozog és énekel a kisebb és a nagyobb gyermek, és más-más tempót kíván a különböző 
játékok, szövegek, dallamok előadása. 

d) A gyermekdalok szövegei a játéktevékenységgel (pl. hintázás, labdázás), a környezet 
élőlényeivel, jelenségeivel, a felnőttek munkatevékenységeivel foglalkoznak. A kisgyermek örömét 
leli a szótagok, a szavak játékos összecsengésében is. 

A műdalok szövegírói a mai gyermek életéből, érdeklődési köréből merítik témáikat. Igyekeznek 
a dalok szövegét és ritmusát a népdalokéhoz igazítani. 

e) A forma. Az egyszerű dalok egy ütemre kiterjedő motívum ismételgetésén alapszanak. Ezt a 
gyermekek könnyen megtanulják. Nehezíti a dal megtanulását, ha sok a motívum és a hozzájuk tartozó 
szövegsorok száma, vagy ha az előadás párbeszédes formát kíván. A felelgetős dalok között is vannak 
egyszerűbbek. Például: 

 

 
 
A kérdezők énekelve körbejárnak, vagy ülnek a padban. Egy gyermek – a „koszorú” – a kör közepén 

guggol (a 2. sorban egyedül énekel). Tarka koszorút tegyünk a fejére. (Ez menyasszonyi koszorút jelent, és nem 
temetésit.) Az óvónő intésére egy gyermek a guggoló mögé áll, és a gyermek hátát kopogtatva kérdi: 

Kipp, kopp kopogok, 
Találd ki, hogy ki vagyok! 

Ha eltalálja, akkor helyet cserélnek, és a játék újra kezdődik. 
 
Ha viszont ezek felváltva hosszabb-rövidebb szakaszokat alkotnak, nehezebb a folyamatosságot 

betartani. Például: 
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Párbeszéd a gazdasszony és a ludak között. A farkas lesben áll, és a dal végén a hazaszaladó ludak közül 

ahányat tud, megfog. (A ludaknak csak akkor szabad futni, ha elhangzik: „kis cica farkára”.) Ezek is farkasok 
lesznek. Az lesz az új játékban a farkas, akit az előző játékban a farkasok nem fogtak meg, és a ludak közül 
egyedül maradt. 

 
A könnyű népdaloknál és a gyermekdaloknál gyakori a periodikus építkezés (pl.: Cifra palota). 
A műzenében is ezzel a formával találkozhatunk, például Kodály: Fut, szalad a pejkó című 

dalában: 
 

 
 
Más népek dalaiból, felnőttek népdalaiból, műdalokból is elsősorban olyanokat kell 

kiválasztanunk, amelyek ismétléssel építkeznek, pl.: Járdányi Sándor napján című dalát: 
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2. Már közhírré szétdoboltatik, 
    Minden kislány férjhez adatik, 
    Szőkék legelébb, aztán feketék, 
    Végül barnák és a maradék. 

 
A kiválogatás szempontjai között szerepelhet a helyi hagyomány ápolása is. Igyekezzünk 

felkutatni a helyi szokásokat, hagyományokat őrző dalokat, énekes játékokat és építsük be ezeket a 
foglalkozásokba. 

f) Játék, játékos mozgás 
A megtanításra kiválasztott játékoknál vegyük figyelembe az egyes korcsoportoknak leginkább 

megfelelő játékformát. A játékok legpozitívabb nevelő hatása a közös éneklés öröme, a játék élvezete, 
közös átélése. 

A kiscsoportban eleinte maga az óvónő játszik és énekel, a gyermekek hallgatják, esetleg 
játékmozdulatokkal kísérik az éneket. Tehát olyan játékokat kell választani, amit a felnőtt játszik a 
gyerekkel. A gyermekek számára először olyan játékokat válasszunk, amelyeket körbesétálás nélkül, 
állva vagy ülve is el tudnak játszani, később az év végéig körbejárni is megtanulnak. A 3–4 éves 
gyermek mozgásának leginkább a játékos utánzó mozgás, egyszerű körséta, guggolás vagy könnyű 
szerepcserejáték felel meg. 

A középső csoportban az egyszerű körjáték bonyolultabb mozgásokkal (guggolás, taps, 
visszafordulás, páros körbejárás) bővülhet. Az utánzó mozgások még ugyanúgy alkalmazhatók, mint a 
kiscsoportban, de változatos sorformákat, vagy csiga- és kígyóvonal sort alakító játékokat is fel lehet 
használni. 

A nagycsoportban több szereplővel, komplikáltabb mozgással nagy térben mozgó játékokat is 
választhatunk. Az egyszerű szerepcserén túl a párválasztás, két körforma, csoportos fogócska, 
sorgyarapodó, hidas-ludas játékformákat is alkalmazhatjuk. 

A gyermekjátékokat eredetileg kis létszámban játszották. Az óvodában viszont kicsinyeknek, 
nagy létszámú csoportokkal játszuk ugyanezeket a játékokat. A játék eredeti formáját és a 
játékmozdulatokat lehetőség szerint meg kell tartanunk, de változtathatunk is rajta. 

A körjátékoknál, hogy mindenki sorra kerüljön, nem egy, hanem több gyermeket állítunk a kör 
közepére. Pl.: Fehér liliomszál. A kétszemélyes játékokat (Csip, csip, csóka) az egész csoporttal 
játszhatjuk úgy, hogy párosával egymás felé fordulnak a gyermekek. A Zsipp-zsupp eredeti formája 
például az, hogy két nagyobb gyermek egy kisebbet kezénél, lábánál fogva meglóbál, és a végén a 
földre ejt. Ezt az óvodában vagy babával (leejtés nélkül), vagy két kart összefogva párosával játsszuk, 
de végig lehet játszani a Zsipp-zsupp dalt utánzó mozdulatokkal is (karlendítés, mosás, szövés, varrás). 
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4.3. A DALTANÍTÁS FOLYAMATA 

A gyermek a játékban való személyes részvétele folytán tanulja meg a dalt, a szöveget, a mozgást 
és a játék szabályait. 

Kisgyermekkorban tudatos figyelemről még nem beszélhetünk, a tanulás a dal és a játék ösztönös 
utánzásán alapszik. 

Az énektanítás mozzanatai: 

a) Bemutatás 

Az énekes anyag közlése bemutatással történik. A bemutatásnak olyannak kell lennie, hogy 
élményt jelentsen a gyermek számára, és felébressze benne a megtanulás vágyát. Az első bemutatás 
döntő jelentőségű, mert az első benyomás hat legmélyebben a gyermekre. Ezért a bemutatásnak 
mintaszerűnek kell lennie. A hangmagasságot úgy kell megválasztani, hogy azt a gyermek 
éneklésével könnyedén tudja követni. Olyan tempóban kell énekelni, ahogy a begyakorlás után a 
gyermekektől is elvárhatjuk. 

Ha énekes-játékot tanítunk, lehetőség szerint játékos mozgással mutassuk be a dalt. Vannak olyan 
játékok, amelyeknek bemutatásakor értelmetlen volna a dal és a játékos mozgás különválasztása. 
Például: 

 

 
 
Beszélve: „Töröld meg magadat valaki kötényébe!” 
A gyermekek körbe állnak, egy kör közepén a „liliomszál”. Utánzó mozgással megjátsszák a dal szövegét. 

„Töröld meg”: a kör közepén álló odamegy az egyik gyermekhez, és kötényében megtörli kezét, ezzel választja 
őt liliomszálnak. Helycserével folytatódik a játék. 

 

 
 
Két nagyobb gyerek megfog egy kicsit középen, hintáztatják, és a végén gyengéden leteszik. Játszhatjuk 

úgy, hogy a párok kézfogással szemben állnak: karjukat jobbra-balra lendítik a dal ütemére. 
Vagy: a gyermekek kézfogással körbe állnak, és előre-hátra lendítik a karjukat. 
Vagy: egy mackót fog középen két gyerek és azt hintáztatják. 
Vagy: különböző utánzó mozdulatokkal eljátsszuk a kenderkötél vagy kendervászon áztatását, szövését, 

fonását. 
 
Másoknál viszont a mozgás bemutatása lehetetlen, mert a játékot több gyermek játssza, és az 

énekesek helyzetüket változtatják. Például: 
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Lányok, fiúk vegyesen körbe állnak, megfogják egymás kezét. Oldallépéssel jobbra haladnak (vagy simán 

körbejárnak). „Sűrű, sűrű” dallamára előreszökdelnek a kör közepe felé, miközben karjukat vízszintesen előre 
tartják. A másodszori „sűrű, sűrű”-nél hátrafelé lépkednek vissza a helyükre. A „raff-raff-raff”-ra mindkétszer, 
amikor a kör összeszűkül, és amikor kitágul, hármat dobbantanak. 

 
Bemutatás közben ne járkáljon az óvónő, mert akkor a gyermekek nem tudják eléggé megfigyelni 

az éneklést, a szövegmondást. Ilyen dalok mellé mindig kapcsoljunk valamilyen egyszerű ritmikus 
mozgást, hogy a gyermekek megérezzék a zene lüktetését. Kendős játékhoz például lengessünk 
kendőt, apró ritmikus kézmozdulatokkal. 

A tanulást nagymértékben motiválja a játékos mozgás és az eszközök alkalmazása. A látható 
ritmikus mozgásra a gyermekek ösztönösen ritmikus mozgásba kezdenek. Ha együtt játszunk velük, 
könnyebben érdekeltté is tesszük őket, bekapcsoljuk őket a tevékenységbe. Pl.: „Hintáztassuk meg a 
babádat” (Hinta, palinta). Érdekeltté tehetjük őket a szerepjátszással is. Ha az óvónő bemutatja a 
Fehér liliomszál c. játékot, utána a legtöbb gyermek várja, hogy ő is eljátszhassa a szerepet. 

Sok játéknak tartozéka valamilyen eszköz. Például a szembekötősdinek, a kendős táncnak és 
tűzvivő játéknak a kendő, másikhoz botot, hajlós ágat, gyűrűt használnak. 

Vannak olyan játékok, amelyek eszközei a szabadba valók (hinta, labda), állatok (katicabogár, 
gólya), növények (gyermekláncfű), vagy éppen a nagyobbak kezében a kisebb gyermek. Ezeket az 
eszközöket babával, mackóval, papírból készült figurákkal, szemléltető képpel vagy csak a mozgás 
jelzésével játsszák a gyermekek. Például lehet hintáztatni, karon ringatni a babát, mackót, később 
azonban elég az elképzelt babát hintáztatni, ringatni. Például a Hinta palinta című dalra. Ugyanígy 
reptethetjük az élő katicabogarat, ezután papírból készítettet, végül csak a tenyerünkre képzeljük azt. 
Pl.: Katalinka szállj el című dallal. 

A gólyanótát a gólya képe előtt énekeljük, azután a lépését utánozzuk: 
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A körbesétáló gyerekek a békák. A körön belül járkál egy gólya, aki „a tengeri tóba” motívumot egyedül 
énekli (ügyes nagycsoportosoknál). A végén másik gólyát választ. Lehet gólyalábbal is játszani, akinek átadja, az 
az új gólya. 

 
A gyertya pedig lehet a feltartott mutatóujj vagy a kör közepén – feje fölött csúcsban összezárt 

kezekkel – álló gyermek. (Ég a gyertya, ég). A naphívogató szavára hurkapálcára erősített papír 
napkorong bújik ki a paraván mögül: 

 

 
 
Tavasszal a gyerekek a napot ezzel a dallal csalogatják ki. 
 
Kicsoportosok körében még abban az esetben is indokolt az eszközök készítése, ha az eredeti 

játék nem kívánja. Nagyobbak között azonban csak addig alkalmazzunk eszközt, amíg a megértéshez 
vagy a tanuláshoz szükséges. Például a „komatálat” az új anyag közléséhez elkészítjük, később 
azonban a szereplő csak mutatja, hogy körbeviszi: 

 

 
 
Egy gyermek a körön belül jár, kezében a „komatál”. A dal végén odaáll egy gyermek elé, átadja a tálat, és 

azt mondja: „Tiszteltet...” (saját nevét mondja). Aki átveszi, azt mondja: „Köszönöm szépen”. 
Népszokásból lett gyerekjáték. Karácsony előtt „kóstolót” küldenek egymásnak a „komák”. Az üres tálat 

finom falatokkal küldi vissza a megkínált. 

b) Megfigyeltetés 

A megtanuláshoz nem elég a dal és a játék egyszeri bemutatása. Aszerint, hogy milyen nehéz az 
anyag, és a gyermekek képességei mennyire fejlettek, még 2–5-ször újra be kell mutatni a játékdalt. 
Az ismételt bemutatások alatt végezhetünk szövegmagyarázatot, utalhatunk érdekes szójátékokra, 
szövegritmusokra, szokatlan dallamfordulatokra, a játékos mozgás részleteire. 

Kisebb gyermekek páros játékait sorra játsszuk a csoport tagjaival, ezalatt a többi gyermek 
egymással játszhat. A helyzetet változtató játékok tanításához körbe vagy sorba állítjuk a 
gyermekeket. Minden újabb bemutatásnál máshogy állunk be a körbe, vagy máshová állunk a sorral 
szembe, hogy az előadást minden gyermek egyformán láthassa. 
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Szövegmagyarázatkor hivatkozhatunk közös élményeinkre, ismeretekre, felhasználhatunk 
szemléltető képet, eszközt, rokon értelmű szavakat. A szemléltetés, a magyarázat, a beszélgetés 
rövid legyen! Ha hosszabb lélegzetű ismertetésre van szükség, azt végezzük el szabadidőben, játék, 
séta alkalmával. A foglalkozáson elég csak hivatkozni ezekre az így megszerzett ismeretekre. 

A megfigyeltetés során alkalmazott eljárások tulajdonképpen magukban rejtik a motivációk 
további sorozatát is.  

A gyorsabban pergő ritmust és mozgást nem tudja követni a gyermek, azért a többszöri bemutatás 
alatt valamivel lassúbb tempót kell választani. A gyakorlás során igyekezzünk kialakítani az eredeti 
előadás tempóját. 

c) Gyakoroltatás 

Megfelelő számú bemutatás után a gyermekeknél ösztönösen megindul a látottak és hallottak 
utánzása.  

A gyakorlás során fontos feladatunk a hibák javítása, a hibás részlet kiemelése, a dal újbóli 
bemutatása és gyakoroltatása, a bemutatás mellé játékos magyarázatot és szemléltetést is 
alkalmazhatunk. Például: a hibásan mondott szövegrészletet röviden megvilágítjuk, esetleg 
szemléltetéssel érthetőbbé tesszük; vagy a dallam haladásának irányát kézzel a levegőbe rajzoljuk. 

A helyzetet változtató játékokat azután ismertetjük, amikor a dalt – óvónői segítséggel – már 
elfogadhatóan jól éneklik a gyermekek. Az énekes rész gyakorlása alatt azzal a ritmikus mozgással 
énekeljenek, amivel az óvónő bemutatta a dalt (kendőlengetés, tánclépés helyben). A játék ismertetése 
elbeszéléssel, magyarázattal, bemutatással történhet. Legtöbbször kombináljuk ezeket a 
módszereket. 

Egyszerű körjátékokat, gyakran előforduló tánclépéseket a dallal együtt gyakorolhatnak a 
gyermekek, pl. körjáték guggolással vagy irányváltoztatással, 

 

 
 
A gyerekek körbejárnak, a dal végén leguggolnak, és visszafelé folytatják a járást. 
 
Hosszabb játékdalt két részletben taníthatunk. Gyakorlás közben minden újabb eléneklés előtt 

serkentsük a bátortalanokat, figyelmeztessük a hangosan és hamisan éneklőket. 
A gyermekek általában nem tanulják meg a dalos játékokat egyetlen foglalkozáson. Az új anyag 

tanítását követő gyakorló foglalkozáson mintaszerű bemutatással kezdjük a további tanítást. Ezt követi 
a játék közös gyakorlása. 

Bonyolult mozgásforma gyakorlása előtt énekeljék el a dalt néhányszor az óvónővel együtt. 
Ezután következzék a játék felidézése. Nagyobb gyermekek között a felidézés beszélgetés 
formájában is végbemehet, de a magyarázat és a bemutatás módszerének alkalmazása se maradjon 
el. A gyakorló foglalkozáson fokozottan kell törekednünk a tiszta éneklésre, a jó szövegmondásra és a 
játékos mozgások szép megformálására. 
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Több versszakos dalt első alkalommal mutassunk be végig. Az újrabemutatás során azonban 
már csak az első szakaszt énekeljük el. Az új anyagot feldolgozó foglalkozáson egy versszakot 
gyakoroltassunk. A gyakorló foglalkozáson újra bemutatjuk az anyagot végig, azután az első 
versszakot gyakoroltatjuk tovább, és amikor már jól megy, akkor újabb bemutatásokkal hozzá-
kapcsoljuk a többi versszakot vagy következő részletet.  

A gyakorlást a gyermekek körében általában maga a játék motiválja. A gyermekek szívesen 
tanulnak új játékot, szeretik, szinte vég nélkül képesek ismételgetni, vagyis gyakorolni. Azért úgy kell 
közölnünk az anyagot, hogy szívesen és sokat játssza a csoport.  

d) Megszilárdítás 

A teljesen felszabadult, élményt jelentő előadáshoz még további ismétlések szükségesek. Az 
ismétlések során megy végbe a végleges megszilárdítás. Kiscsoportosokkal mindvégig együtt játszik, 
együtt énekel az óvónő. A középső csoportosok között a megszilárdítás során kívülről irányítja a 
játékot: éneklésben is igyekszik önállóságra nevelni csoportját. Csak ott segítsen, ahol szükséges.  

A megszilárdítás lehetővé teszi azt is, hogy a gyermekek kisebb együttesekben (2–4 gyermek) és 
egyénileg is előadják a megtanult énekes anyagot. 

Amikor megtanulták a gyermekek az énekes játékot, felhasználhatják a dalt ritmusképző és 
hallásfejlesztő gyakorlatokhoz. Erre azonban csak a betanítást követő foglalkozások valamelyikén 
kerülhet sor. 

A képességfejlesztő játékoknál a már elsajátított dalok egyes elemeit használjuk fel, például a 
halk-hangos, magas-mély, dallamos és ritmikus visszhangjáték gyakoroltatásánál. Ezáltal fejlődnek ki 
a gyermekek zenei képességei. A képességfejlesztő játékokkal készítjük fel őket az iskolai tudatos 
éneklésre, zenei írás-olvasásra. 

 
Ismétlésre minden egyes foglalkozáson kell időt fordítanunk. Ismétlést jelent az óvodai 

oktatásban több azonos hangkészletű dal megtanulása, a motívumok gyakori ismétlődése, azonos 
dallamtípusok, játékos mozgások és játékszabályok ismétlődése. Ha valamelyik dallamlépést nem 
tudják tisztán intonálni a gyermekek, ezt több dalon, zenehallgatási darabon gyakorolják újra. 

 
A gyermekeknek akkor válik aktív dalkincsévé az óvodában megtanult énekes anyag, ha az előző 

évben tanultakat folyamatosan tovább ismétlik. A mondókás, dalos és képességfejlesztő játékokkal 
tehát nemcsak abban az esztendőben foglalkozunk, amelyikben új anyagként szerepelnek. Például a 
középső csoportban sorra kerülő szó-mi-re-dó hangkészletű dalok megtanítása előtt egy foglalkozás 
keretében ismételjük át az előző évben megtanult szó-mi-re-dó dalokat; vagy a nagycsoportosoknál 
hangsúlykiemelő játék előtt ismételjük át a korábban tanult, gyakorolt változatokat; a nagyok könnyű 
kiscsoportos dalokkal végezzenek dallambújtatást, ritmustapsolást, gyors-lassú járást. A különféle 
játékos és képességfejlesztő gyakorlási alkalmak ügyes kihasználásával a régebben tanult anyag sem 
merül feledésbe. 

e) Ellenőrzés 

Ellenőrzést attól a pillanattól kezdve folytatunk, amikor a gyermekek elkezdenek énekelni, 
játszani. Az ellenőrzés egyik módja a megfigyelés. A megfigyelés ad lehetőséget a hibák javítására. 

Ellenőrzés céljából az új dalt, mondókát újra elénekeltetjük a foglalkozás befejező részében vagy 
később, a nap folyamán, bármikor. Ebből az előadásból állapíthatjuk meg, hogy milyen mértékben 
tanulták meg az új anyagot. 
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A kisebb együttesek (fiúk, lányok, néhány gyermek) előadása és az egyéni éneklés, a játék 
elmondása, valamint a dalok, mondókák felismerése szintén az ellenőrzés egy-egy formája. 

A gyermek tevékenységeinek értékelésénél nem jó, ha mindig dicsérünk, de az állandó bírálat 
sem hasznos. Inkább azt mutassuk meg, hogyan lehet még szebb az előadás. A rendszeres értékeléssel 
hozzájárulunk az esztétikus előadás megformálásához, ugyanakkor sikerélményhez juttatjuk a 
gyermeket, ami képességeinek kibontakozását segíti elő. 


