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6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 
 
A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei 

képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A rit-
musérzék gyökere a mozgásösztön. A mozgás az ember elsődleges életjelenségei 
közé tartozik. 

A ritmusérzék fejlesztése a zenei nevelés alapvető feladata. Célja az érzéke-
lési készség megalapozása, a spontán mozgásösztönök koordinálása, a mozgások 
harmonikussá tétele. Különösen fontos a ritmusérzék fejlesztése gyermekkorban, 
mivel a gyermek életeleme a mozgás, és ez számára játékosságot, felszabadultsá-
got, vidámságot, jó közérzetet jelent. 

Vannak bizonyos tevékenységi formák, melyek kialakítása, elsajátítása nél-
külözhetetlen a ritmuselemek megfigyeléséhez, tudatosításához: 

– egyenletes mozgások végzése éneklés, mondókázás közben (metrumér-
zék); 

– a zenei hangsúlyok kiemelése a metrikus mozgásokban (ütemérzék); 
– a dalok ritmusának hangoztatása éneklés közben; 
– az egyenletes lüktetés és a dalritmus egyidejű hangoztatása. 

6.1. A METRUMÉRZÉK FEJLESZTÉSE 

Az óvodai ritmusképzés alapja a metrumérzék fejlesztése. A metrumérzék 
lehetővé teszi a zene lüktetésének a megérzését, követését. Az óvodában használt 
zenei anyagban (mondóka, gyermekdal, népdal, műdal) ez a lüktetés szabályo-
san, egyenletesen fordul elő, ezért a gyermekdalokat, mondókákat kísérő egyen-
letes mozgások a szabályos negyed értékekre következnek. 

Az egyenletes lüktetés érzékelése nem velünk született adottság, hanem kö-
vetkezetes, türelmes és módszeres gyakorlás eredménye. Az óvoda három éve 
alatt el kell érni, hogy a gyermek megérezze, és mozdulataival követni tudja a 
zene lüktetését. Ez különféle módszerekkel történik: 

– a dalban, mondókában előforduló tevékenységeket utánzó mozdulatokkal 
(hajladozás, hintázás, karlendítés, repkedés, kalapálás, fűrészelés, diótörés stb.); 

– egyenletes lépegetés (helybenjárás, menetelés, körbejárás); 
– testhangszerekkel (taps, csettintés, paskolás, dobbantás, térdütögetés); 
– ritmushangszerekkel (dob, cintányér, triangulum stb.). 
Az egyenletes lüktetés érzékeltetése mindig mondókával, dallal összekötve 

történjen. Az énekes játékoknál a hozzájuk tartozó természetes mozgásformát 
(játékot) használjuk a gyakorlásra. 

Vannak olyan mozdulatok, amelyekkel a gyermek ösztönösen kíséri a zene 
lüktetését. Például: hintázva bólogat, s közben a megtanult dalt dúdolja. Az ilyen 
mozdulatokat bármelyik mondókához vagy dalhoz hozzákapcsolhatjuk. 
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Játékos feladatok a metrumérzék fejlesztésére 

Kiscsoport 
A legkisebbekkel az óvónő maga játszik. Ölbe veszi a gyermeket, vagy 

szembeül vele, így ő irányítja a mozdulatokat (Csip, csip csóka). 
 

 
 
Egy vagy két gyermeket bekapcsol a játékba, a lüktetés szerint vezeti a ke-

züket. A gyermekek lassan átveszik a lüktetést, és az óvónő segítsége nélkül is 
annak megfelelően mozognak. További feladatok: 

– bólogatás ülő helyzetben, hintázás: 
 
Hinta, palinta… 
 

 
 
– hajladozás jobbra-balra; ülve-állva; 
– egyik kinyújtott lábbal sarokkoppantás, ülve; 
– helybenjárás; 
– egyenletes járás kézfogás nélkül, egymás mögött, természetes karlendítés-

sel;  
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Aki nem lép… 
 

 
 

2. Nem megyünk már messzire, csak a világ végire. 
    Ott se leszünk sokáig, csak tizenkét óráig. 

 
– egyenletes járás kézfogással – sorban, párosan, körben; 
 
Sétálunk 
 

 
 
– egyenletes tapsolás ülve, állva és járás közben; 
– combra ütögetés ülve – egyik kézzel, páros kézzel és váltott kézzel; 
– combra ütögetés elöl vagy oldalt, páros kézzel – állva és járás közben; 
– egyenletes dobolás ülve és állva; 
– faeszközök összeütögetése ülve és állva. 
 
A zene lüktetését követő táncmozdulatok: 
– egyenletes térdrúgózás csípőre tett kézzel, vagy: a lányok kötény-, illetve 

szoknyafogással, a fiúk hátratett kézzel; 
– térdrúgózás kis jobbra-balra fordulással; 
– pici terpeszben a testsúly áthelyezése egyik lábról a másikra. 
 
Középső csoport 
A középső csoportban a gyermekek mozgása már rendezettebb, év végére 

már képesek körbejárni, és egymáshoz alkalmazkodni. A körbejárás sajátos test-
tartást igényel. A körbejáró jobbra fordul, és arccal félig az előtte járó felé néz. 
Ha ezt megszokták, kerek fomájú lesz a kör. Az egyenletes lüktetés megérzését se-
gíti, ha a mozdulatot „hallani” is lehet (taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés stb.).  

Az egyenletes lüktetésnél a szünet alatt is tovább kell tapsolni! 
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A nyolcadokkal induló daloknál vigyáznunk kell arra, hogy a kezdő tempó 
ne legyen lassú, mert akkor a gyermekek a nyolcadokat érzik egységnek és arra 
lépnek. 

 

 
 
Az ilyen daloknál a nyolcadpárok első tagjának enyhe hangsúlyozása segít 

megéreztetni a negyedlüktetést. 

Játékos ritmusgyakorlatok középső csoportosoknak 

– egyenletes kopogás begörbített mutatóujjal, széken, asztalon; 

– mérőütések lábbal: a jobb cipőtalp egyenletesen dobol a padlón, rögzített 
sarokkal; 

– mérőütések triangulumon és réztányér lapján; 
 
Ritmushangszereket utánzó játékok 

– dobolás kézzel – a jobb kéz mutatóujja egyenletesen a bal tenyérbe ütöget; 

– triangulumütés – a jobb kéz mutatóujja a bal kéz mutatóujjára ütöget (a 
hüvelykujj és az egyenes mutatóujj szöget képez); 

– kiolvasás mozdulata, repkedés, combra ütögetés váltott kézzel; 

– járás változatosabb térformákkal; 

– körbejárás: egymás mögött vállfogással, egymás mellett kézfogással, 
irányváltoztatással, kígyóvonalban. 

 
Nagycsoport 
 
A nagycsoportban fejlettebb mozgáskészséget jelent a taps és dobbantás 

nélküli járás. Az egyenletes lüktetést már esztétikus, egységes mozgással 
emelik ki a gyermekek. 

 
 



 
5

Játékos ritmusgyakorlatok 
 
Hangszerek utánzása: 
– furulya – a két kéz kinyújtott ujjai a hüvelykujjal negyedenként záró 

mozdulatokat végeznek; 
– zongora – a bal tenyérbe üt két szomszédos ujj, felváltva; 
– hegedű – a hangszer tartását jelezve a jobb kéz vonóhúzást utánoz, ferdén 

le-fel (súlyos-súlytalan); 
– gitár – a hangszer tartását utánozva a jobb kéz pengető mozdulatokat 

végez negyedenként; 
 

 
 

Járás változatos térformákkal: 
– a kör szűkítése és tágítása; 
– két kör ellentétes mozgása; 
– a párok szétválása, majd ismét találkozása; 
– csigavonal, labirintus, hurokszerű alakzat; 
– hullámvonal kapusor alatt és körön. 


