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 A GYERMEKHANGSZEREK AZ ÓVODÁBAN 

A gyermekek a zenét különféle eszközök segítségével tanulják megérteni. Zenei képességeik a 

gyakorlati tevékenységek során tökéletesednek. A leghatásosabb és legszórakoztatóbb eszköznek már 

az óvodában is a gyermekhangszerek bizonyulnak. Ezek céltudatos, módszertanilag helyes 

alkalmazásával a gyermekek zenei képességeit hatékonyan fejleszthetjük. 

A hangszerek használata közben megfigyelhetjük a magas-mély hangok, gyors-lassú tempó, halk-

hangos közötti különbségeket. Hangszeres játék közben fejlődik a gyermek alkotókészsége, 

emlékezőkészsége, formaérzéke, belső hallása. Hangszeres tevékenység közben számtalan 

tapasztalatra tesznek szert. 

 
A hangszerjáték előnyei 
 

– a hangforrás látható; 

– a hangképzést a hangszeren maga a gyermek idézi elő; 

– a melodikus hangszerek hangolása pontos, ezért segítik a gyermek dallamalkotó képességének 

fejlődését. 

 

A gyermekhangszerek használata a zeneileg kevésbé fejlett gyermekek számára is lehetőséget 

nyújt az aktív zenéléshez. Már J. A. Comenius is hasznos tanácsokat ad a családon belüli zenei nevelés 

irányításához az Orbis pictus (A látható világ) című könyvében. Szerinte fontos, hogy a gyermekek 

már a családban hallgassanak hangszeren előadott dalokat, zenedarabokat és maguk is tanuljanak 

valamilyen hangszeren játszani. 

A gyermekhangszerek egész készletének tudatos alkalmazására hívja fel a figyelmünket Carl 

Orff, osztrák zeneszerző is. Pedagógiai munkájában, a Schulwerk-ben a ritmus aktív átélését 

szorgalmazza. Szerinte „a sajátos gyermekhangszerekkel végzett élményszerű társas zenélés, valamint 

a közös éneklés kialakítja a gyermekben – a sikerélmény nyomán – a hangszertanulás igényét, s ez a 

legjobb út a zeneművészet múltjának és jelenének nagy remekműveihez”. Orff zenepedagógiai 

művének fő jellemzői: 

– a ritmika uralkodó jellege; 

– a rögtönzés módjainak változatos alkalmazása; 

– a hangszerek változatos hagszíngazdagsága; 

– első zenei élménynek – mint Kodály – a pentatóniát javasolja. 
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A gyermekhangszerek felosztása 

Orff az ütőhangszereket ajánlja az óvodáskorú gyermekek hangszeres játékához. Ezek két 
csoportba oszthatók: 

 
Ritmushangszerek:        Melodikus (dallamjátszó) hangszerek: 
 

 
 
Az első csoportba tartozó hangszerek a ritmushangszerek, amelyeket az egyenletes lüktetés 

érzékeltetésére, a dal ritmusának kiemelésére és állandóan ismétlődő ritmuskíséret (ostinato) 
alkotására használunk az óvodában. 
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A ritmushangszerek jellemzése és gyakorlati alkalmazása: 

Ébenfapálcák – egy pár rövid botocska alkotja, a száraz fa hangját keltik, ha egymáshoz 
ütögetjük őket. Kétféleképpen játszhatunk rajtuk: a kisebbek számára könnyebb az a játékmód, amikor 
a jobb kéz ujjai között tartott botocskát a bal kéz ujjai között levőhöz ütögetjük. A másik játékmód a 
nagyobbak számára ajánlatos, mert igényesebb. Itt a bal tenyéren medret alkotunk, ebbe helyezzük az 
ébenfa botot, a jobb kézben lévővel pedig ütögetjük. A különbség a hangszínben figyelhető meg. 

Csörgő – hosszúkás fa fogólapon kerek fémlapocskák találhatók, melyek szabadon mozognak, 
így egymáshoz és a fához ütődve csörgő hangot hallatnak. A csörgő fa részét fogva, a levegőben 
csörgetve, vagy a másik kezünkhöz ütögetve szólaltatjuk meg. 

Rumbatök – műanyagból készült, tök alakú, belül üres test, golyócskákkal ellátva és fa nyélre 
erősítve. A tenyerünkhöz ütögetve vagy a levegőben csörgetve használjuk kíséretalkotásra. 

Triangulum – acélháromszög, melyet madzag segítségével a bal kezünkben tartunk. 
Acélpálcával ütögetjük a háromszöget, vigyázva arra, hogy kezünkkel ne érjünk a hangszer fém 
részéhez, mert így nem hangzik szépen. Hangja hosszú, fényesen csengő. 

Dob – fa keretben kifeszített hártya; Fa- vagy plüssvégű ütőkkel dobolunk a hangszeren. Az ütőt 
elhagyva az ujjainkkal is megszólaltathatjuk a dobot. 

Tamburin – olyan, mint a dob. A fakereten szabadon mozgó fémlapocskák találhatók. A tompa 
dobolás és a csörgés együttes hangja adja a hangszer jellegzetes hangszínét. A tamburint ütővel vagy 
az ujjainkkal is üthetjük. Az igényesebb játékmód az, amikor a tenyerünkhöz, combunkhoz ütögetjük a 
hangszert, vagy a levegőben csörgetve szólaltatjuk meg. 

Réztányér ütővel – különböző nagyságú, tányér alakú hangszer. Plüssvégű ütővel szólaltatjuk 
meg (tompább hangzás). Hosszú hangot hallat, melyet rövidíthetünk, ha ujjainkkal a hangszerhez 
érünk. 

Réztányérok – az előző hangszert párban is használhatjuk, bőr fogón tartva egymáshoz ütögetjük 
a tányérokat. Erősebb, érdekesebb hangzást érünk így el. Állványra is erősítetők. 

Ujjréztányérok – kisebb réztányérok, posztó fülecskékkel ellátva. Ezeken fogjuk a hangszert. A 
gyerekek az ujjaikra is ráhúzhatják. A tányérok széleit egymáshoz ütögetve kellemes, csengő hangot 
szólaltathatunk meg általa. 

Hengerdob – fából készült, henger alakú, két oldalán üreges, középen keskenyebb hangszer. 
Mindkét fele más hangmagasságban szólal meg. A hengerdobot középen fogjuk meg, és ütővel 
ütögetjük, felváltva a két felét. 

Fadob – belül üreges, felső része domború. Ütővel játszunk rajta, vagy a jobb kéz mutatóujjával 
kopogunk. Rövid, szép hangszíne van.  

Csengő – alakja gombára emlékeztet. Fogója fa, teteje fém. Fém ütővel szólaltatjuk meg. A 
triangulumétól lágyabb, csengő hangja van. 

Száncsengő – a hangszer patkó alakú testére több, kisebb méretű csengő van erősítve. Fa 
fogójánál tartjuk, megcsörgetve vagy a tenyerünkhöz ütögetve szólaltatjuk meg. 

A ritmushangszerek használatakor ne feledjük, hogy az énekszóé az elsődleges szerep, míg a 
hangszereké a másodlagos, azaz kísérő funkció. A hangszerkíséret kellemes, esztétikus legyen és 
hangsúlyozza a dallam karakterét. Egyszerre ne használjunk sok hangszert, mert rendbontáshoz 
vezethet. A hangszerek kiválasztása tudatosan történjen, mindig a dalok hangulatát, ritmusát, tartalmát 
figyelembe véve. 

A második csoportba a melodikus (dallamjátszó) hangszerek tartoznak. Felhasználásuk 
sokrétűbb. Alkalmasak úgy dallamjátszásra, mint dallamkíséret és harmonikus kíséret alkotására is. A 
hangszerek alapját a fából készült rezonáló láda alkotja, ezen fém- vagy falapocskák találhatók, 
hangmagassági sorrendben. Az elrendezés lehet diatonikus vagy kromatikus. A lapocskák levehetők, 
ezzel is könnyítve a gyermekek hangszerjátékát. 
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A gyermekharangjáték fém lapjai színesek, diatonikusan elrendezve. Egy vagy két fa végződésű 
ütővel a lapok közepét ütögetjük. Az ütőket lazán tartjuk. 

A metallofon lapjai szintén fémből készültek, amelyek hangmagasság szerint, kromatikusan 
vannak elrendezve. Fa végű ütővel játszunk rajta. 

A xilofon lapjai fából készültek és diatonikusan vannak elrendezve a rezonálóládán. 1–2 
plüssvégű ütővel játszunk a hangszeren. Az ütőket most is lazán tartjuk. Tompa, bársonyos hangszín 
idézhető elő általa. 

A hangolás magassága szerint az imént felsorolt melodikus hangszerek három fajtáját ismerjük: a 
szopránt, az altot és a basszust. 

A hangszerkíséret tanításának fokozatai 

A hangszeres játékot előzze meg a deklamálással egybekötött egyszerű mozgáskíséret (taps, 
paskolás, dobbantás, csettintés). 

A deklamált szöveget a kívánt kíséret ritmusa alapján választjuk meg. Alkalmasak erre a célra a 
különböző hangutánzó, munkafolyamatot, a környezetet utánzó szavak. Ugyanakkor a gyermekek 
nevei vagy állatok, virágok megnevezése, vagy a gyermekek által jól ismert mondóka egy részlete is 
megfelel a kívánt kíséret begyakorlására. Például: 

– egyenletes lüktetés begyakorlására:  
 

 
vagy: 

 
 

– egyenletes lüktetés nyolcadokkal való kísérete: 
 

 
 

– ritmuskíséret betanítására:  
 

 
 

– ostinato (állandóan ismétlődő ritmuskíséret):  
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– a gyakorlatokat ismételjük többször egymás után; 
– a kiválasztott kísérethez mondjuk hangosan a hozzátartozó szöveget; 
– a szövegmondást fokozatosan halkítjuk, majd suttogjuk, végül elmarad; 
– kellő gyakorlás után a szöveget már csak gondolatban idézzük, a megfelelő kíséretet pedig 

mozgással kísérjük. 
Ha az egyszerű mozdulatokkal az előbbiekben felsorolt gyakorlatokat biztosan végzik a 

gyermekek, adjunk kezükbe hangszert. Hasonló gyakorlatokkal és az előbbi eljárás szerint a deklamált 
szöveget most már hangszeren kísérjük. A végső cél a mondóka vagy ének hangszeren való kísérete az 
előre meghatározott, vagy a gyermek által alkotott (kigondolt) kíséretfajta szerint. 

 

 
 
Ha a kiválasztott dalhoz, mondókához egyféle kíséret tartozik (lehet többféle hangszeren), 

egyszólamú kíséretről beszélünk. A hangszerkíséretek tehát mint szólamok képzelhetők el. Ha 
többféle kíséret tartozik egy dalhoz vagy mondókához (pl. egyenletes és ritmuskíséret), akkor 
többszólamú a kíséret. 
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Két vagy többszólamú kísérettel a nagycsoportban próbálkozzunk. Többszólamú kíséretnél 
osszuk fel a gyermekeket csoportokra. Minden csoport külön begyakorolja a saját szólamát. Külön 
csoportban lehetnek az énekesek, így a hangszeresek csak a kíséretre figyelnek, és pontosabban végzik 
azt. Ezután minden szólam külön – külön kíséri az éneket (motívumonként is váltakozhatnak a 
szólamok), majd két szólam együttes kísérete szól, végül egyenként csatlakoznak a többiek is. 

Érdekes feladat a dalokat, mondókákat hangszeres kísérettel alkotott előjátékkal, közjátékkal és 
utójátékkal kiegészíteni. 

 

 
 

A melodikus hangszerek alkalmazása 

A melodikus hangszeren való játék már igényesebb feladatot jelent az óvodások számára. A 
gyermekek először csak ismerkednek a hangszerekkel: 

– a gyermekek által ismerős hangoknak, zörejeknek megfelelőt (hasonlót) keresünk a hangszeren, 
és ezt ütögetjük (egy hangon történő játék) – pl.: az eső kopog a párkányon; csipog a madárka; kelepel 
a gólya, a kalapálás utánzása; 

– megfigyeltetjük a dallam emelkedését és ereszkedését, majd egyszerű példa segítségével a 
hangszeren is bemutatjuk (szaladjunk felfelé a lépcsőn, lefelé a lépcsőn): 3–5 lapot hagyunk a 
harangjátékon és ezeket emelkedő, majd ereszkedő sorrendben ütögetjük; 

– két lapot hagyunk a hangszeren, és visszhangjáték formájában dallammotívumokat játszunk. 
Pl.: a kakukk hangját, a harangok hangját utánozzuk; 

– kérdés – felelet, játék formájában – az óvónő kérdésére (a hangszeren tetszés szerinti motívum 
megszólaltatása) a gyermekek rögtönzött motívumokkal válaszolnak. 

Óvodáskorban a melodikus hangszereken ne tanítsunk dalokat, hanem a melodikus és harmonikus 
kíséretalkotást próbálgassuk! 

A melodikus hangszeren történő kíséret fokozatai 

– Ismert dalt, mondókát kísérünk egy hangon. A hangszeren egy lapot hagyunk, a hang 
magasságát a dal hangneme szerint választjuk meg (általában az első fokra épített kvintakkord hangjai 
közül választunk egyet). 
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– Két hangon alkotott kíséret: a hangszeren a kísérethez szükséges két lapot hagyjuk. Ha a 

lapokat egy ütővel egymás után ütögetjük, melodikus kíséretet kapunk, ha pedig két ütőt használva 
egyszerre ütjük a hangokat, harmonikus kíséretről beszélünk. A hangokat az első fokra épített 
kvintakkord hangjaiból választjuk (a dal hangneméből indulunk ki). A hangok sorrendjét és ritmusát 
kedvünk szerint, ill. a dal sajátossága szerint választjuk meg. A harmonikus és melodikus kíséreteket 
egy dalon belül is kombinálhatjuk. 

 
Melodikus kíséret 
 

 
 
Harmonikus kíséret 
 

 

Vázlatminta 

A foglalkozás típusa: Képességfejlesztő anyagot gyakorló foglalkozás (kíséretalkotás 
ritmushangszereken). 

Korcsoport: 4–5 évesek. 
Időpont: ősszel. 
A foglalkozás anyaga: Kipp, kopp, kalapács; 

Éni, péni, jupiténi; 
A környezet hangjai; 
Lánc, lánc, eszterlánc; 
Kőketánc, kőketánc; 
Elvesztettem zsebkendőmet; 
Elvesztettem páromat; 
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I. Mondókázás: Kipp, kopp, kalapács – a kalapács utánzása egyenletes mozdulattal; Éni, péni – 

körben állva egyenletes tapsolással kísérjük a mondókát, majd kiszámoljuk, ki kapja a 

hangszert; egy gyerek dobon egyenletesen játszik, a többiek körbejárnak. 

 

II. A környezet hangjainak az utánzása: (körben ülnek a földön, az óvónő középen) óraketyegés 

(tikk-takk), harangozás (bimm-bamm), kalapálás (kipp-kopp) stb.; az óvónő ritmus-

hangszereken is végzi a hangutánzást (ébenfapálcák, dob, triangulum), a gyermekek 

egyenletes mozdulatokkal kísérnek; az óvónő egyesével középre hívja a gyermekeket, most 

ők fognak hangszeren játszani; 

 Lánc, lánc – körbejárás kifordulással (egy gyermek középen dobon játszik); többször 

eljátsszuk, a hangszereket váltogatjuk; 

 Kőketánc, kőketánc – csigavonal be- és kitekerése; egyenletes kíséret játszása; 

 Játékismétlés: Elvesztettem zsebkendőmet – a második versszakra egyenletes tapsolás és dobolás; 

 

III. 1. Ritmuszenekar kialakítása: – három csoportra osztjuk a gyermekeket; az első csoport 

dobot, a második ébenfapálcákat, a harmadik triangulumot kap; egy-két gyermek játszik 

minden csoportban a hangszereken, a többiek utánozzák a hangszerjátékot; a bevezetőben és 

a főrészben elhangzott mondókákat, dalokat felváltva kísérik a csoportok; 

 2. Zenehallgatás: Elvesztettem páromat – ének, majd furulyajáték. 


