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5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE 

A sikeres óvodai zenei nevelés feltétele a céltudatos, tervszerű nevelőmunka. Egy-egy 
zenei foglalkozás meghatározott zenei feladatot old meg, ehhez a legmegfelelőbb formát az 
óvónő választja meg. 

Az óvodai nevelés programja – három korcsoportra bontva – az egyes fejlesztési területek 
szerint határozza meg az óvodás gyermek zenei feladatait, és az év végére elérendő zenei 
fejlettség követelményeit. A program lehetőséget ad az óvónőnek, hogy a gyermek életkora, a 
zenei feladat, a csoport fejlettsége alapján maga dönthesse el, hogy mikor és milyen formában 
valósítja meg a gyermek zenei nevelését. 

5.1. A FOGLALKOZÁSOK FELÉPÍTÉSE 

A foglalkozások időtartama kiscsoportban 3–4 perccel indul, majd az év végére 10–15 
percre emelkedik. A középső csoport foglalkozásai 20–25 percre bővülnek. A 
nagycsoportosoknál év végére akár 30–35 perces foglalkozásokat is kialakíthatunk. 

A foglalkozások három részre tagolódnak: 
I. bevezető rész; 
II. főrész; 
III. befejező rész. 

A foglalkozásokat lehetőség szerint szervezzük egy téma köré. A nagyobb figyelmet 
igénylő feladatokat a foglalkozás első felében végezzük. A nehezebb feladatokat mindig 
váltsák egyszerűbbek. Egy foglalkozásra 3–5 dalt, énekes, mondókás játékot választhatunk 
tanulási, ismétlési, képességfejlesztési, zenehallgatási célra. 

A bevezető részben a foglalkozás fő feladatának előkészítését végezzük. Az énekes 
anyag előkészítése azonos hangkészletű dalok éneklésével történik. Ha a foglalkozás 
középpontjában játékos mozgás vagy képességfejlesztő játék áll, akkor játékkal vagy tánccal 
vezessük be a foglalkozást. 

A bevezető rész mindig tartalmazzon éneklést. Aszerint, hogy a fő feladat mozgást vagy 
nyugalmi helyzetet igényel-e, előtte alkalmat kell adni a gyermekeknek ellenkező természetű 
tevékenységre. A bevezető rész alakítja ki a foglalkozás játékos hangulatát, helyes 
motivációval felkelti a gyermek érdeklődését az új anyag iránt. 

A foglalkozások fő feladata az énekes játékok esztétikus előadásának a megtanítása. A 
főrészbe tehát az énekes, mondókás játékok tanítását állítjuk. Itt ismertetjük meg a 
gyermekekkel az új anyagot, itt gyakorolják, ismétlik tovább. Az új anyag tanítására a 
foglalkozás időtartamának kb. 1/3 részét fordíthatjuk. Az új anyag tanítását és gyakorlását 
midig kövesse játék. Ne szabjuk meg, hogy a gyermekek hányszor játsszanak el egy játékot. 
Általában 2–3 eljátszás kell ahhoz, hogy belelendüljenek a játékba, utána pedig ismételjék 
addig, amíg élvezetet jelent számukra. Egy foglalkozáson az oktatás után egy vagy két játékot 
ismételjenek a gyermekek. 
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Az énekes játékok lehetőséget adnak a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Az ülő 
és mozgásos feladatok többször váltsák egymást. A gyermekek a foglalkozások kb. 2/3 
részében mozogjanak. Ha új anyagként képességfejlesztés szerepel, tudnunk kell, hogy ez a 
feladat mélyebb begyakorlást igényel. Ezért a gyermekeknek a foglalkozáson belül többször 
kell találkozniuk ezzel a feladattal. Különböző formában gyakorolhatjuk a bevezető részben, a 
főrészben játékismétlés után, de hozzákapcsolhatjuk a zenehallgatáshoz is. 

Az énekes-mondókás anyagot megszilárdító, ismétlő foglalkozás fő részében 
képességfejlesztő gyakorlatokat végezhetünk. Ez lehet a halk-hangos bemutatása 
zenehallgatáson, új ritmusképletet tartalmazó dal ritmusának kitapsolása, új dallamfordulat 
begyakorlása, tempóváltás, hangmagasság-különbség érzékeltetése, dallambújtatás stb. 

A befejező részbe kerül a tanítás eredményének ellenőrzése, és esetenként a 
zenehallgatás. Ismétlés alkalmával énekes játék, tánc vagy ritmuszenekar fejezheti be a 
foglalkozást. Tehát a befejező rész ellenőrző és záró feladatot tölt be. 

A foglalkozások megtervezésében érvényesülnie kell a céltudatosságnak és a 
tervszerűségnek. A változatos érdeklődéskeltés és a tervszerű ismétlések lehetővé teszik, hogy 
a gyermekek zenei fejlettsége megfeleljen az előírt követelményeknek. Döntő szerepe van a 
kezdeményezés módjának. Ha helyesen választjuk meg a módszert, a gyermekek szívesen 
kapcsolódnak be a közös játékba. 

A kezdeményezés lehetséges módjai: 
– énekes vagy hangszeres zenehallgatás; 
– játékismétlés: énekes, mondókás játék, ritmusjáték, hallásfejlesztő játék ismétlése; 
– játékeszközök: báb, ritmushangszer vagy olyan eszköz, amit az énekes játékokhoz, 

ritmusjátékokhoz, hallásfejlesztő játékokhoz használtak; 
– rövid mese, vers, beszélgetés; 
– a témával kapcsolatos kép vagy jelenség szemléltetése; 
A kezdeményezés itt felsorolt módjainak a kombinációját is használhatjuk. 

5.2. A FOGLALKOZÁS TÍPUSAI  

Az óvodai zenei foglalkozások különböző énekes, mondókás játékot, ritmikus mozgással 
kísért dalokat, ritmus- és hallásfejlesztő játékos gyakorlatokat és zenehallgatási darabokat 
tartalmaznak. Egy-egy foglalkozáson a felsorolt feladatok közül némelyek új anyagként 
szerepelnek, más feladatokat a gyakorlunk vagy ismétlünk. A foglalkozások jellegét, típusát 
azok a feladatok határozzák meg, amelyek a foglalkozás során meghatározó jellegűek. Ennek 
alapján a következő foglalkozástípusokról beszélünk: 

– új ismeretet feldolgozó foglalkozás – új énekes anyag megtanítása, új képesség– és 
készségfejlesztő anyag feldolgozása; 

– ismeretet megszilárdító, gyakorló foglalkozás – egy már ismert anyag begyakorlása; 
– ismétlő foglalkozás – az elsajátított anyag megszilárdítása, rendszerezése. 
A sokrétű feladat miatt a zenei foglalkozások nagy része kombinált (vegyes) típusú. 

Tiszta típusú az ismétlő foglalkozások egy része, új anyagot feldolgozó pedig a kiscsoport 
néhány első foglalkozása. 

A gyakorló foglalkozáson a már megszerzett ismereteket mélyítjük el, rögzítjük. Pl.: a 
lassú-gyors mozgást, a Túrót ettem, a hangszínfelismerést pedig a Hej, a sályi piacon c. 
énekes játékok ismétlésével gyakorolhatjuk. 
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Az ismétlő foglalkozásokon sor kerülhet a hangkészlet, a ritmikai sajátosságok, a játék 
megszilárdítására, illetve bármilyen képességfejlesztésre. Eszerint megszilárdító és 
rendszerező ismétlésről beszélünk. A rendszerező ismétléshez az addig tanult dalokat 
azonosság alapján válogathatjuk össze. Például: azonos hangkészlet: 

 

 
 
A harmadik és hetedik ütem szó-dó ugrását feltétlenül kívánjuk meg, az iskolában is így 

tanulják majd! 
 

 
 

2. Jer ide párom, barna menyecske, 
    Azt akit szeret, azt ölelgesse. 
    Győr ide, Győr. 

 
Azonos kezdő motívum: 
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A gyermekek kézfogással körbejárnak és énekelnek, a dal végén leguggolnak. 
Lehet visszafelé fordulva „fiúkat” énekelni, újra fordulva lányokat. 

 
 
Azonos ritmus: 
 

 
 
 

Ütemesen ütögetjük öklünkkel a gyermek öklét, a végén odanyújtjuk neki a 
„kalácsot”, és megesszük. 
 

 
 
 

Egy gyermek a csősz, a kör közepén egy széken ül. Két-három gyermek incselkedik 
vele. A többiek körben állnak és éneklik a dalt. Ők a szőlőtőkék, ahonnan a gyerekek a 
szőlőszemeket csipegetik, és a kosárba teszik. Az incselkedők szőlőlopást imitálnak. A 
dal végén ezt kiáltják: „Tele a kiskosár!” Erre felébred a csősz, és szétkergeti őket, a 
háromból egyet megfog és az lesz az új csősz. Vagy ezt, vagy a „Lopják az úr” 
változatot tanítsuk meg. 
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Azonos (hasonló) játékforma:  
Kergetők 
 
 

 
 
 

A gyermekek kézfogással körbeállnak. A körön belül áll a bárány, kívül a farkas. A 
„Szabad vásár”-ra a kör magasba emelt karokkal kaput nyit. A farkas kergeti a bárányt. 
A „Hízik a bárány”-nál lecsukják, „Szabad vásár”-nál felnyitják a kaput. Ha a farkas és 
bárány különrekedtek, várni kell, míg ismét kaput nyitnak. Ha együtt kerülnek a körön 
kívülre vagy a körön belül, a farkas ez alatt az idő alatt megfoghatja a bárányt. A „Hízik 
a bárány”-tól addig ismétlik a dalt, amíg a farkas a bárányt megfogja. Ha kevés a hely, 2 
körben is állhatnak. 

 
 

 
 
 

A gyermekek kézfogással körbejárnak. A „gazdasszony” a körön kívül áll, a „cica” 
a körön belül guggol és nyalja a vajat. A dal végén a gazdasszony megkergeti a cicát. A 
körben állók felemelt karral kaput tartanak. Utána új cicát és új gazdasszonyt 
választanak. 
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Felelgetős 
 

 
 
A gyermekek kézfogással körbejárnak. Egy (vagy több) gyermek a kör közepén 

guggol. A dal végén így kiált: „Kútba estem!” A körben állók megkérdezik: „Ki húzzon 
ki?” A válasz” „Húzz ki Kati!” A megnevezett megfogja a guggoló két kezét, húz rajta 
egyet és felállítja; azután bennmarad helyette a körben, ő esik a kútba. 

Vagy: Azt is megkérdezheti a megnevezett: „Hány méterről?” 
A kútban guggoló mond egy számot (nem túl magasat), és a két gyerek összefogott 

kézzel annyit szökell, ahány métert mondott. 
 

 
 

A gyermekek körben állnak. Mindegyik elé egy másik gyerek guggol le. Ezek a 
csirkék, az állók a gazdasszonyok. Egy gyerek a körön kívül sétál, megáll egy 
gazdasszony előtt és kezdődik a játék. A végén a vevő a gazdasszony tenyerébe csap 
(„Az is úgy!”), a „Mindjár”-nál elszalad a csirkével. Ellenkező irányban egy kört 
szaladnak, ha a csibe áll be hamarabb, akkor a vevő más gazdasszonyhoz megy 
vásárolni, ha a vevő ér előbb a gazdasszonyhoz, akkor a csibe lett a vásárló. 

 



 
7

Guggolós 
 

 
 

A gyermekek körbejárnak, és a „hu”-nál leguggolnak. Guggolva vagy térdelve 
utánozhatják a szöveget, a végén tapsolnak a „hu”-nál. 

 

 
 

Aki nem kellő időben, vagy egyáltalán nem guggol le, a körbe megy s féllábon áll 
mindaddig, míg egy másik hibázó nem váltja fel. 

A feladat és a foglalkozás témája szerint a foglalkozások felépítésének következő 
változatait alakíthatjuk ki: 

 

a) új énekes-mondókás anyagot feldolgozó foglalkozás: 
I. képességfejlesztés; 
II. 1. új énekes-mondókás játék; 

2. játékismétlés; 
3. képességfejlesztés; 

III. 1. az eredmény ellenőrzése; 
2. zenehallgatás. 

b) új képességfejlesztő anyagot feldolgozó foglalkozás: 
I. énekes-mondókás játék; 
II. 1. új képességfejlesztő anyag; 

2. játékismétlés; 
III. 1. az eredmény ellenőrzése; 

2. zenehallgatás. 
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c) énekes-mondókás anyagot gyakorló foglalkozás: 

I.  képességfejlesztés; 
II. 1. énekes-mondókás játék gyakorlása; 

2. játékismétlés; 
3. képességfejlesztés; 

III. ritmuszenekar vagy zenehallgatás. 
 
d) képességfejlesztő játékot gyakorló foglalkozás: 

I. énekes-mondókás játék; 
II. 1. képességfejlesztő játék gyakorlása; 

2. játékismétlés; 
III. ritmuszenekar vagy zenehallgatás. 

 
e) énekes-mondókás anyagot ismétlő foglalkozás: 

I. képességfejlesztés; 
II. 1. játékismétlés; 

2. képességfejlesztés; 
III. 1. tánc; 

(2. zenehallgatás). 
 
f) képességfejlesztő anyagot ismétlő foglalkozás: 

I. énekes-mondókás játék; 
II. 1. képességfejlesztés; 

2. játékismétlés; 
III. ritmuszenekar vagy zenehallgatás. 


