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 A TEMPÓÉRZÉK FEJLESZTÉSE 

A mozgások gyorsaságát és lassúságát játék közben nagyon sokféle tényező befo-
lyásolja. A dal jellege, a gyermekek mozgásfejlettsége, az óvónő egyénisége, a fáradtság, 
a szabad tér stb. 

A tempóérzék fejlesztésénél két feladatunk van. Az egyik: az egyes korcsoportokban 
ki kell alakítani az életkori sajátosságoknak megfelelő éneklő és mozgástempót, és ezen 
belül tempótartásra kell nevelni a gyermekeket. A másik feladat: a szokásosnál 
gyorsabb-lassúbb közötti tempókülönbség érzékeltetése, gyakorlatban való alkalmazása. 
A különbség szemléltetéséhez mindig éneklést és mozgást használjunk. Ha játékos 
eszközként bábot használunk, az is kövesse az ének, mondóka tempóját. 

 
Kiscsoportban elindítjuk, saját mozgásukkal irányítjuk a játékot, ezzel adjuk meg a 

tempót. 
 
Középső csoport 
A gyors és lassú különbségét csak a középső csoportban kezdjük megfigyeltetni, 

amikor már a kiscsoportban gyakorolt egyenletes tempó beidegződött. A gyermekek meg-
próbálnak lassan és gyorsan járni, játékos mozdulatokat végezni, tapsolni, dobolni. Mesé-
ből, bábelőadásból ismert alakok jellegzetes mozgását, beszédét, éneklését állítjuk szem-
be egymással, bábos megjelenítés kíséretében: 

– egyik lassú, másik gyors; 
– melyik járt (táncolt), beszélt (énekelt) lassan, melyik gyorsan – a gyermekek 

beszámolnak megfigyeléseikről; 
– a lassú-gyors ellentétpárt többféle játékon, több alkalommal szemléltetjük, hogy 

jobban megfigyeljék. A lassú-gyors mozgásokat, beszédet a gyermekek is bemutatják 
(Megy a kocsi): 

 

 
 

2. Vajon hova fut a kocsi három falun át? 
    Vajon hova fut a vonat völgyön, hegyen át? 
 
3. Kilitibe visz a kocsi rönköt, tűzifát, 
    Akaliba visz a vonat óbort, gabonát. 
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– egyszer végig lassú, egyszer végig gyors, egyenletes lüktető mozgás kíséretében 

(dombra megy a kocsi, és nehezen húzzák a lovak, simán vagy lejtőn megy a kocsi, és 
vígan szaladnak a lovak). 

A tempóváltást csak az előző feladatok biztos végzése után kezdjük megfigyeltetni, 
érzékeltetni. Hasonlóan járunk el, mint a tempókülönbség megfigyeltetésénél. Az ismert 
dalokat, mondókákat kétszer énekeljük végig; egyszer lassú, majd gyors tempóban és 
fordítva. A gyermekek kézfeltartással jelzik a tempóváltást. Amikor a tempóváltás helyét 
már könnyen felismerik, váltsunk gyakrabban, például a dal felénél, vagy soronként. Az 
így előadott dalokat, mondókákat a gyermekek egyenletes lüktetéssel is kísérhetik, így 
mozgásukkal ők is érzékeltetik, és magukon érzékelik a gyors és lassú tempót és a 
tempóváltást. 

 
A nagycsoport már az óvónő segítsége nélkül is tud tempót tartani, hangszerjátékra 

tempót váltani, a dalt gyorsabban és lassabban énekelni. 
A tempóváltást mondókán, dalos játékon, mozgással gyakoroltatjuk: 
 

 
 
– tempóváltás előre megbeszélt helyen, egyenletesen lüktető mozgással kísérve, 

mondóka vagy dal közepén, soronként; 
– a gyermekek éneklés vagy mondókázás közben járnak, tapsolnak, mozognak, az 

óvónő dobbal váratlanul tempót vált, és a gyermekeknek ebben a tempóban kell folytatni 
a játékot; 

– az óvónő énekel vagy hangszeren játszik egy dallamot, először végig lassan, végig 
gyorsan vagy fordítva, azután a dal felénél, majd soronként váltja a tempót, és a 
gyermekeknek az előadás lüktetése szerint kell lépniük, mozogniuk, tapsolniuk; 

– tempóváltás váratlan jelre: a gyermekek a mondókához vagy dalhoz járnak, 
tapsolnak, mozognak, és az óvónő dobütésére átváltják a tempót gyorsra, illetve lassúra; 

– zeneileg fejlett csoportban háromféle tempót is gyakoroltathatunk; 
– óvónő és óvodás számára egyaránt komoly feladat a fokozatos átmenet megoldása: 

a gyermekek éneklésének, mozgásának tempóját ilyenkor folyamatosan gyorsuló, illetve 
lassuló dobütésekkel, tapsolással kell irányítani. Gyorsulást kívánó gyermekdalok: 
Kocsit-kocsit komámasszony, Ángyomasszony kását főzött:  
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Vázlatminta 

A foglalkozás típusa: Képességfejlesztő anyagot ismétlő foglalkozás (a dalok 
tempójának meghatározása). 

Korcsoport: 4–5 évesek. 
Időpont: tavasszal. 
A foglalkozás anyaga: Kerekecske, dombocska; 

Nyuszi ül a fűben; 
Ilyen cica mellett; 
Tente, baba, tente; 
Elvesztettem zsebkendőmet; 
Aki nem lép egyszerre. 

I. 1. Mondókázás, tenyércsiklandozás – Kerekecske, dombocska. 
 2. Dalismétlés: Nyuszi ül a fűben – körbejárás lassú, majd gyors tempóban. 
II. A dalok tempójának meghatározása, a dalok jellegének felismerése után 

megbeszélés. 
 1. Ilyen cica mellett – az óvónő előadásában; 4 ütem lassan, 4 ütem gyorsan, 

együtt is éneklik, a dal felénél tempót váltanak. 
Tente baba, tente – az óvónő furulyajátéka; felismerés után közösen éneklik, 
ringató mozdulatot utánozva (lassan – altató). 

 2. Elvesztettem zsebkendőmet: dalismétlés táncolással, forgással (táncos jelleg – 
középgyors tempóban). 

 3. Aki nem lép egyszerre: az óvónő elkezdi a dalt gyors tempóban, dobon 
kíséretet játszik, a gyerekek bekapcsolódnak az éneklésbe (induló gyors 
tempóban). 

III. Ritmuszenekar: Aki nem lép egyszerre – ébenfa botokkal, egyenletesen kísér 
egy gyerek, a többiek dobbantással lassú kíséretet játszanak; dobon egyenletes 
kíséret, gyors tempóban. 


