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5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT 

A kiscsoportban az első két hónap a beszoktatás ideje. Ez idő alatt az óvónő feladata, hogy 
megszerettesse a gyermekekkel az új környezetet. A beszoktatáshoz jó segítséget nyújt a szép éneklés, 
a hangszerjáték és a „felnőttek játéka gyermekekkel” játéktípusok (altatók, arc-, kéz-, ujj-, lábjátékok, 
lovagoltatók). 

A gyermekekkel való játékokat a nap bármely szakaszában kezdeményezhetjük. A játékok alatt 
lehetőségünk nyílik arra, hogy megismerjük, felmérjük a gyermekek zenei képességeinek fejlettségét. 

A középső csoportosok mozgás- és éneklési biztonsága, gyakorlata lehetővé teszi, hogy egy 
foglalkozáson belül több feladatot végezzenek el. Foglalkozásaik pergőbbek. Az anyag begyakorlása 
után az óvónő már mind kevesebbet játsszon együtt a gyermekekkel, inkább csak kívülről irányítsa, 
vezesse a játékot. 

A nagycsoportosok egyre nagyobb önállóságra tesznek szert. Itt már az óvónő csak addig 
játsszon, énekeljen velük együtt, amíg a tanulás folyik. A jól elsajátított játék irányítását gyakran már a 
gyermekekre is rá lehet bízni. 

A foglalkozásokat mindhárom korcsoportban játékosan vezessük. A dal- és mondókaszövegek 
segítségével számos képességfejlesztő játékot alakíthatunk ki. Például: az Egyél libám dalt énekelve, 
játék után a gyermekek libasorban vonulnak a helyükre. Egy gyermek a libapásztor, aki vesszővel a 
kezében tereli a többieket. Egyszer sürgeti a libákat, gyorsan énekel, a libák is gyorsan mennek, 
énekelnek. Később a libák elfáradnak az úton, ezért lassan járnak, énekelnek. Amikor a helyükre 
ülnek, dúdolva éneklik a dalt, mert elálmosodnak. A gazdasszony li-li-li szótaggal hívja a libákat, a 
libák gá-gá-gá-t énekelve válaszolnak. 

5.4. FELKÉSZÜLÉS A FOGLALKOZÁSOKRA 

Az óvónő feladata a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése, a tudatos, tervszerű és 
folyamatos fejlesztő munka megszervezése. A foglalkozásokra tervszerűen, egy meghatározott zenei 
feladattal készüljön fel. A foglalkozásokat változatos módszerekkel, a gyermekek aktív részvételére 
támaszkodva szervezze meg. A foglalkozások menetét a zenei feladat és az anyag jellege, a gyermek 
fejlettségi szintje és érdeklődése, valamint az óvónő ötletessége, módszertani kultúrája határozza meg. 
Figyelmét irányítsa a gyermek képességének megfelelő zenei feladatokra és azok megvalósításának 
módjára. Kövesse a fokozatosság elvét a zenei anyag feldolgozásában. A játékok sorrendjében, a zenei 
képességek fejlesztésében is. 

A Program nem ír elő kötelező vázlatírást az óvónő számára. A felkészüléskor mindenki maga 
dönti el, hogy mennyit kell írásban rögzítenie. A tanulmányok alatt és kezdő óvónőként azonban 
ajánlatos részletes írásbeli munkát készíteni. Ezt nevezzük bő vázlatnak. 

A bő vázlat a foglalkozás levezetését leírásszerűen rögzíti. A felkészülés alkalmával 
megtervezzük a kezdeményezés módjait, kiválasztjuk a tanításra, gyakorlásra, ismétlésre szánt 
anyagot. 

A foglalkozás során nem kell mereven ragaszkodnunk a leíráshoz. Gyakran megesik, hogy a 
gyermekek maguk választják ki a játékokat, azok sorrendjét, ezáltal a kezdeményezés módja is 
megváltozik. A tanításra és képességfejlesztésre vonatkozó tervünket azonban végre kell hajtanunk. 
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VÁZLATMINTÁK 

A. 
 

A foglalkozás típusa: új énekes anyagot feldolgozó foglalkozás. 
Korcsoport: nagycsoport. 
Időpont: november vége, december eleje. 
A foglalkozás anyaga: 

1. Képességfejlesztő anyag: lassú-gyors mozgás. 
2. Új anyag: Szólj csengő. 
3. Ismétlés: Itt kopog; Egy, kettő, három; Tekereg a szél; Télapó itt van. 
4. Zenehallgatás: Száncsengő. 

Segédeszközök: melodikus és ritmushangszerek (triangulum, dob, ébenfapálcák, csengő), 
papírcsengettyűk. 

 
Bő vázlat  
Bevezető rész 
Nemsokára megérkezik hozzánk a Télapó. Emlékeztek még, milyen járművön szokott érkezni? 

Miről tudjuk, hogy az ő szánja érkezik? A gyermekek felelete után bemutatom a nagy és a kis csengő 
hangját, hangszeren: 

– a nagy csengő (triangulum):  

– a kis csengő (csengő):  

Melyik csengő szólt gyorsabban, melyik lassabban? Újból bemutatom – a gyermekek az 
elhangzott motívumok után válaszolnak. Mindenki kap egy kicsi és egy nagy papírcsengőt, s az lesz a 
feladatuk, hogy azt a csengőt mutassák fel, amelyiknek a hangját hallják. 

Most próbáljuk utánozni, hogy hogyan mozog a nagy és hogyan a kis csengő: 
– a nagy csengő: negyed értékekre törzsdöntögetés jobbra-balra; 
– a kis csengő: nyolcad értékekre fejbólogatás előre-hátra. 
Énekeljük el az Itt kopog c. dalt, és először kísérjük a nagy csengő mozdulataival, majd a kis 

csengőével. 
 

 
 
Már tudjuk, hogyan mozognak a csengők, de hogyan „énekelnek”? Hallgassuk csak meg! – 

melodikus hangszeren bemutatom, majd eléneklem, utána a gyermekek is velem éneklik: 
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(Beéneklésként is énekelhetjük ezeket a motívumokat fél hanggal felfelé, ill. lefelé haladó 

kezdőhangokkal). 
Főrész 
Megtanultuk, hogy hogyan „mozognak és énekelnek” a csengők, most megtanulunk egy kis dalt a 

csengőről. 
Bemutatom a dalt. 
 

 
 
Az elhangzás után megbeszéljük a dal jellegét (szomorú, vidám, a csengő hangját utánozza). 

Újból eljátszom a dallamot, melodikus hangszeren, majd ismét eléneklem. A gyermekek fokozatosan 
bekapcsolódnak az éneklésbe. Addig énekeljük, amíg az érdeklődésük nem lanyhul. 

Bizony télen nagyon hideg van, gyakran erős szél fúj. Mi is ismerünk egy dalt a szélről. 
Énekeljük el! A Tekereg a szél c. dal éneklése közben kanyargó járással vezetem őket. 
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Lassú és gyors mondókázással a helyükre mennek. Az Egy, kettő, három c. mondókát mondják, a 
felét lassan a felét gyorsan. 

 

 
 
Majd ha megérkezik hozzánk a Télapó, a Télapó itt van c. dallal fogjuk őt köszönteni. Énekeljük 

el közösen! 
 

 
 

2. Két szarvas húzta 
    Szán repítette, 
    Gömbölyű szákját 
    Százfele vitte. 
    Zsák, zsák, teli zsák 
    Piros alma, aranyág. 

 
Hogy a Télapó meggyőződhessen róla, hogy ti milyen ügyesek vagytok, alakítunk egy 

ritmuszenekart, ami kísérni fogja az énekünket. 

„X” a dal első részére dobolni fog:  

„Y” a dal második felét kíséri ébenfapálcákkal:  

„Z” a refrént kíséri triangulummal:  

Minden hangszerkíséretet külön-külön bemutatok. A többiek közben tapssal kísérik az énekeket. 
 



 
5

Befejező rész 
Álljatok fel, és énekeljük el a Szólj csengő c. dalt úgy, hogy közben körbejárunk. Ritmikusan 

lépjenek és tartsák a körformát. Az utolsó énekléssel a helyükre vonulnak. 
Eléneklek nektek egy dalt, ami szintén a Télapó szánjáról és a csengőről szól: 
 

 
 

Szétmálló hangerdő – csing-ling-ling – száncsengő. 
Száncsengő – csing-ling-ling – tél öblén távol ring. 

 
B. 
 

A foglalkozás típusa: énekes anyagot gyakorló foglalkozás. 
Korcsoport: középső csoport. 
Időpont: április. 
A foglalkozás anyaga: 

1. Énekes játék gyakorlása: Fut, szalad a pejkó. 
2. Képességfejlesztés: ritmustapsolás, ritmus visszhangjáték. 
3. Ismétlés:  Nyisd ki, asszony; 

Bújj, bújj, itt megyek.; 
Azt modják, hogy a cipő; 
Egy üveg alma – énekes játékok. 

4. Zenehallgatás: Kinyílt a rózsa. 
 
Rövid vázlat  
Bevezető rész 
Állva: Egy üveg alma – labdázás páros kézzel és váltott kézzel. 
Labdázunk a dallal: motívumonként ritmustapsolással – visszhangjáték. Azt mondják, hogy a cipő 

első két motívumát szövegmondással visszatapsolják; felállnak, kört alakítanak kézfogás nélkül, 
egymás mögött. 

Főrész 
Fut, szalad a pejkó – gyakorlása énekkel körbejárásra, a játék gyakorlása: a „pejkó” és „Ferkó” a 

dal végén fogócskázik a feltartott karok alatt. Új szereplőket választanak maguk helyett. 
Ismétlés: Nyisd ki asszony – ketten kaput tartanak, a láncsorban utolsó kettővel váltanak szerepet. 
Bújj, bújj, itt megyek – szerepváltás kendővel. 
Azt mondják, hogy a cipő – furulyaszóra, kanyargó járás után helyrevonulás. 
Bújj, bújj, itt megyek – ülve ritmustapsolás. 
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Befejező rész 
Zenehallgatás: Kinyílt a rózsa – a gyermekek nevével. 
 

C. 
 

A foglalkozás típusa: énekes anyagot ismétlő foglalkozás. 
Korcsoport: nagycsoport. 
Időpont: április. 
A foglalkozás anyaga: 
1. Hova mégy, hova mégy? – megszilárdító ismétlés. 
2. Képességfejlesztés: a hangterjedelem bővítése – éneklés megváltoztatott kezdőhanggal. 
Az ütemérzék fejlesztése: oldalzáró lépéssel két kör ellentétes mozgása. 
3. Ismétlés: Cifra palota; János úr készül – énekes játékok, Badacsonyi rózsafán – mondóka. 
4. Tánc: körbehaladás oldalzáró lépéssel, egyszer balra, egyszer jobbra. 
 
Rövid vázlat  
Bevezető rész 
Cifra palota – egyenletes ölbe ütögetéssel – megváltoztatott kezdőhanggal: a1, h1, c2 
Badacsonyi rózsafán – köralakítás 
Főrész 
Hova mégy, hova mégy? megszilárdítása – oldalzáró lépéssel: egy éneklés alatt jobbra, másik 

éneklés alatt balra. 
Cifra palota – belső kis kör áll, a külső forog. 
János úr készül – páros átvonulás kapusor alatt; tovább énekelve helyrevonulás. 
János úr készül – kezdősora e1, f1 és g1 kezdőhanggal visszhangjáték formájában.  
Dallamvonal rajzolása a levegőbe. 
Hova mégy? – első sorát ugyanígy. 
Befejező rész 
Hova mégy? – tánc – két párhuzamos kör oldalzáró lépéssel halad körbe, először jobbra, 

másodszor balra. 


