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A hangszínérzék fejlesztése 

A hangszínérzék fejlesztésének egyik feladata a hallás finomítása, a másik 
az értelmes zenehallgatásra nevelés. Hozzá kell szoktatni a gyermekeket, hogy 
ne csak a dallamra, a ritmusra vagy a szövegre figyeljenek, amikor zenét hallgat-
nak, hanem az előadó énekes, illetve hangszer hangjának a minőségére, 
tartalmára is. 

A tárgyak és zörejek hangszínének megfigyelését tervszerűen illesztjük a 
nevelőmunkába. Ennek lényege, hogy a gyermekek a látott-hallott és megneve-
zett hangot csak hallás alapján, vizuális inger nélkül is felismerik és megnevezik.  

Hangszínfelismerés kiscsoportban 

Azokból a megfigyelésekből indulunk ki, amelyeket a gyermek pici 
korából magával hozott, de igyekszünk tapasztalatait tudatossá tenni. Például:  

– zörejhangok felismerése alapján a zörejt keltő tárgyakat nevezik meg 
használati néven: fa- és üvegtárgy, fa- és porcelántárgy, fa-, üveg- és fémtárgy; 

– a ritmushangszerek – dob, triangulum, cintányér – hangjának 
megismertetése ritmusjáték közben (az óvónő játszik a hangszereken); 

– a ritmushangszerek megnevezése hangjuk után: a hangszereket egymás 
után szólaltatjuk meg a következő párosításban; illetve összeállításban: dob–
triangulum, dob–cintányér, triangulum–cintányér, dob–triangulum–cintányér; 

– a dallamjátszó hangszerek ismertetése zenehallgatással (ismert 
dalokon): hegedű, furulya, metallofon, esetleg xilofon; 

– a dallamjátszó hangszerek felismerése és megnevezése hangjuk után, két 
vagy három hangszer megszólaltatásával. 

Hangszínfelismerés középső csoportban 

– közeli színezetű zörejhangokat keltő használati tárgyak megnevezése 
hallás után. Ezek az eszközök készülhetnek minőségüket tekintve hasonló 
vagy azonos anyagból; 

– hasonló anyagú például két- vagy háromféle fémtárgy: rézmozsár, tálca, 
evőeszköz; 

– azonos anyagból készült tárgyak: két vagy három, különböző 
használatra készült üvegtárgy, cseréptárgy, porcelántárgy stb. hangjának 
megismerése; 
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– egymás beszédhangjának felismerése játék keretében: Koszorú, 
koszorú vagy Hej, a sályi piacon – a szerepcsere a kérdező gyermek 
hangjának felismerésével történik; 

 

 
 
Az almaárus előtt, szembe vele, guggol egy gyerek, az az alma. A dal végén 

egy gyereket az almaárus odaint, aki az alma háta mögé áll. 
Vevő: „Hogy az alma?” 
Almaárus: „Egy garas.” 
Vevő: „Ki veszi meg?” 
Alma: (megmondja a vevő nevét, anélkül, hogy látná, csak a hangjáról 

ismeri fel). 
 
– megfigyelik az óvónők, az óvodai dolgozók és egymás szüleinek 

hangját; kis kutya, nagy kutya és egyes madarak hangját; 
– megkülönböztetik a járművek okozta zajokat, közeledésüket, 

távolodásukat; 
– a hangforrás irányának, távolságának, egy közeledő vagy távolodó 

hangnak a megfigyelése.  
Például egy gyermekkel megbeszéljük, milyen messze menjen a teremben, 
mit énekeljen, mikor közeledjen, távolodjon. A többiek (ha lehet, jó közel 
egymáshoz) csukott szemmel mutatják a hang irányát, vagy megmondják, 
hogy gyorsan vagy lassan közeledett-e a hang. 
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Hangszínfelismerés a nagycsoportban 

– a környezet zörejhangjainak megfigyelése és megnevezése: eső, szél, 
égzengés közel és távol; járművek, méret és típus szerint; 

– állathangismeretük gazdagítása a lehetőségek szerint; 
– a csoporttársak és az óvónők énekhangjának felismerése; 
– emberi hangok felismerése különböző érzelmi tartalommal; 
– felhívjuk a figyelmet a hangszerek hangutánzó, hangulatfestő, jellemáb-

rázoló lehetőségeire (Prokofjev: Péter és a farkas; Saint-Saëns: Állatok 
farsangja); 

A hangszínfelismerő játék vezetése 

Az óvónő bemutatja az eszközt, közösen megnevezik használati nevén, 
utána az óvónő megüti, illetve megszólaltatja. Minden eszközt úgy kell 
megszólaltatni, hogy a hangja az eszközre jellemző legyen. Pl.: a fakockát 
elgurítjuk, a poharat nem fogjuk meg, hanem sima asztalra tesszük, hogy a 
kezünk, vastag terítő ne tompítsa a csengését. Egymás után két-, majd 
háromféle tárgyat mutatunk be. 

Az eszközöket többször bemutatjuk a megszólaltatással együtt. A 
gyermekek megfigyelik, utána megnevezik, hogy melyik szólt. 

A gyermekek hallás után nevezik meg, alapos megfigyelés után, hogy 
melyik eszközt hallották. Kiscsoportban paraván vagy tábla mögé rejtjük az 
eszközöket, de lehet úgy is játszani, hogy a gyermekek fordulnak el. Középső 
és nagycsoportosok befogják vagy becsukják a szemüket (önfegyelem, be-
csületesség), úgy mondják meg, mit hallottak. Játékosabb a gyakorlás, ha 
később a tárgyak és a hangszerek megszólaltatását gyermek végzi. 

Ne keverjünk egy foglalkozás játékába zörejhangot keltő tárgyakat, 
ritmushangszereket és dallamjátszó hangszereket! Egyszerre csak azonos fajta 
eszközök szerepeljenek! A nagycsoportosok összehasonlíthatják a különböző 
anyagokból készült dobok és más eszközök hangját, pl.: bőrdob, műanyag dob, 
fémdob, papírdob. A megismert hangszerek, állatok és gépek hangját hangfel-
vételről is felismertethetjük. A gyermekek maguk is készíthetnek hangszereket. 
Ezek meghallgatásával is bővül a hangszín iránti érzékük. Például: 

– kemény szélű dobozra vékony gumiszálakat fűzünk, melyek pengetve a 
megfeszítéstől függően különböző magasságú hangot adnak; 

– több pohárba más-más mennyiségű vizet teszünk; 
– kis papírdobozba különböző száraz terméseket vagy kavicsot teszünk; 
– termésekből, növényekből (száraz mákgubó, fűzfaág, kukoricacső) is 

remek hangszer lehet (például: fűzfasíp, kukoricahegedű). 
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Vázlatminta 

A foglalkozás típusa: Képességfejlesztést gyakorló foglalkozás (hangszín-

felismerés). 

Korcsoport: 4–5 évesek. 

Időpont: tavasszal. 

A foglalkozás anyaga: Tekeredik a kígyó; 

Kis, kis kígyó; 

Koszorú, koszorú; 

Süss fel nap; 

Esik az eső; 

Hej, a sályi piacon; 

Elvesztettem páromat; 
 

I. 1. Énekes játék: Tekeredik a kígyó – bevonulás kígyóvonalban; be-és 
kitekeredés (többször). 

 2. Zenehallgatás: Kis, kis kígyó – az óvónő furulyajátéka alapján 
felismerik, majd közösen eléneklik a dalt. 

II. 1. Egymás hangjának a felismerése: 

     Koszorú, koszorú – körjáték; a körben guggoló kitalálja, ki kopogtat 
a hátán, majd helycsere. 

 2. A furulya és a harangjáték hangjának az összehasonlítása: az óvónő 
az előbbi dalt eljátssza harangjátékon, majd furulyán; a gyermekek 
megfigyelik a hangszerek hangját 

 3. A hangszerek hangjának felismerése hallás után: Az óvónő a 
gyermekek által ismert dalokat játszik a hangszereken; a gyermek 
háta mögött áll, hogy azok ne lássák őt; a gyermekek kártya 
felmutatásával jelzik, melyik hangszert hallották 

III. Ritmuszenekar: Hej, a sályi piacon – körbejárás; dobon és 
réztányéron kíséretet játszunk. 


