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3. A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE AZ 
ÓVODÁBAN 

 
3.1. A zenei képességek fejlesztése az óvodában 

 
Az óvodába lépő gyermek éneklési képességének a fejlettsége attól függ, 

hogy milyenek a veleszületett hajlamai és hogy a szülői házban milyen minősé-
gű és mennyiségű zenei élménnyel találkozott eddig, vagy éppen gátlásokat ala-
kított ki benne környezete. 

A tiszta éneklés képessége gyermekenként más-más korban jelentkezik. 
Vannak gyermekek, akik már hároméves korukban tisztán énekelnek, és 
vannak, akik ezt csak lassú fejlődéssel, sok gyakorlással érik el. Az óvodai ének-
tanítás legfőbb célja, hogy gondos, türelmes munkával biztosítsa a szükséges 
fejlődés elérését. 

Hallási szempontból a gyermekeket az alábbi csoportokba osztjuk: 
– jó hallásúak, tisztán éneklők; 
– bizonytalan hallásúak, bátortalanul vagy hamisan éneklők; 
– gyenge hallásúak, morgósok. 
Az első csoportba tartozó gyermekek csoportban és egyénileg is tisztán éne-

kelnek. Azonban az ő éneküket is folyamatosan javítani, tisztogatni kell. Gyakran 
csoportos éneklésnél ők is hajlamosak a hamis éneklésre. A lefelé vagy felfelé into-
nálásnak az oka lehet a figyelmetlenség, fáradtság vagy az izgalom. 

A második csoportot azok a gyermekek alkotják, akik csoportban vagy 
biztos énekes mellett tisztán énekelnek, azonban egyedül hibásan vagy egyálta-
lán nem képesek énekelni. A hamis éneklésnek több kiváltó oka lehet: 

– gyenge emlékezőképesség; 
– gátlások; 
– a gyermek fejletlensége; 
– gyakorlatlanság. 
Türelmes, gondos gyakorlással és természetesen egyéni foglalkozással jó 

eredményt érhetünk el. Nagy segítséget nyújt ebben a gyerekdalok ismétlődő 
dallamvilága. Sokat segíthet az éneklés javításán a hamisan éneklő gyermek és a 
csoport jó kapcsolata. Ennek a jó viszonynak a kialakítása elsősorban az óvónő 
feladata. A hamisan éneklő gyermeknek tisztában kell lennie azzal, hogy ő 
„másképp” énekel, mint a többi. Ezt nem mint szégyent, hibát, fogyatékos-
ságot fogjuk fel, hanem mint átmeneti állapotot: nemsokára ő is tisztán énekel 
majd, mint a többiek. Ügyeljünk arra, hogy a csoport ne zárja ki a hamisan 
éneklőt, hanem támogassa, segítse. 

Mivel az óvónő hangszíne más, mint a gyermekeké, ezért adjunk 
lehetőséget arra, hogy a gyermekek együtt énekeljenek, az óvónő segítsége nélkül. 
Egymás énekét jobban hallgatják, könnyebben utánozzák, mint az óvónőét. Ha 
fejlődést tapasztalunk, a csoport előtt dicsérjük meg a gyermeket. Mindig éne-
keltessük együtt a csoporttal, így kedvet kap az énekléshez, és szívesen fogadja 
a javítgatást is. 



 4

Az egyéni foglalkozásnál üljünk a gyermekkel szemben, hogy az arcunk 
egy magasságban legyen, és egy jól ismert dalt énekeljünk együtt: lassan, tagolva, 
emeljük ki a magasabb és mélyebb hangokat. Éneklés közben ügyeljünk arra, 
hogy a gyermek laza testtartással álljon vagy üljön, ne mereven, görcsösen. 
Gyakoroljunk játékhelyzetben (pl.: baba – altatás), mert a természetes, barátsá-
gos viselkedés megnyugtatja, és az éneklés maga is feszültségoldó. 
Másik alkalommal énekeljünk egy kis dallamrészletet, amit a gyermeknek utánoznia 
kell. Bármilyen szöveget illeszthetünk a dallamhoz. Érdekessé, vonzóvá teszi a játé-
kot, ha a gyermek nevét énekeljük: 

 

 
A legkisebb eredménynél is buzdítsuk, bátorítsuk a gyermeket, de soha 

ne mondjuk, hogy szép és tiszta volt az előadása, ha hamisan énekelt. 
A gyenge hallásúak csoportjába tartoznak a gátlástalanul hamisan éneklő 

gyermekek. Ők nagy hangerővel énekelnek és nincsenek tudatába annak, hogy 
az énekük nem tiszta. Halk éneklésre kell szoktatni őket, valamint arra, hogy 
hallgassák a többiek tiszta énekét és próbálják összehasonlítani a sajátjukkal. Az 
ún. morgós énekesek bármilyen éneket 1–2 hangon adnak elő, nem érzékelik a 
hangmagasságot, vagy ha érzékelik is, nem tudják intonálni. 

Azoknál a gyermekeknél, aki 1–2 hangon morogják végig a dalt, először 
az énekhangot kell kialakítani. Ezt úgy valósíthatjuk meg, hogy beszédhangjuk 
magasságán mondókákat mondatunk velük: lassan, hosszan, elnyújtott hangon. 
A mondókázásnál általában a hangsúlyos szótagok magasabb, a hangsúlytala-
nok mélyebb hangon szólnak. 

Ha a gyermek beszédhangján már két különböző hangmagasságot 
„énekel”, akkor a következő lépés a szó-mi pontos intonálásának a pontos be-
gyakorlása. Ezek a gyermekek a csoportnak megtanított dalok közül csak minden 
dallamtípusból egyet-egyet tanuljanak meg, foglalkozáson kívül (egy szó-mi, egy 
lá-szó-mi, egy mi-re-dó, egy szó-mi-dó dallamot). Azok a „morgós” énekesek, 
akiknek lényegesen mélyebb az énekhangjuk a csoport átlagos hangma-
gasságánál, azok többnyire gyakorlatlan énekesek, vagy mélyebb hanghoz szok-
tatták őket. Ezeket a gyermekeket eleinte a hangmagasságuknak megfelelően 
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kell énekeltetni, majd hangterjedelmüket fokozatosan felfelé bővíteni, hogy 
elérjék a csoport átlagos hangmagasságát. 

Nagyon ritkán találkozunk az ún. „nyávogós” gyermekekkel. Ők az 
átlagosnál magasabban énekelnek. Velük hasonlóképpen kell foglalkoznunk, 
mint a morgósokkal, csak az ő hangterjedelmüket lefelé bővítjük, hogy elérjék a 
csoport átlagos hangmagasságát. 

 
3.2. Az éneklési készség fejlesztése 

 
Az éneklési készség az éneklésben résztvevő hangadó szervek helyes mű-

ködésén alapszik. Az óvodai zenei nevelés feladata a helyes éneklési szokások 
kialakítása és gyakorlása, valamint a helytelen éneklési szokások kiküszöbölése.  

Az óvodában az éneklési készség fejlesztése a gyermek utánzási vágyán alap-
szik, ezért a dalokat hallás után tanítjuk. A fejlődés egyik feltétele az óvónő helyes, 
példamutató éneke, másik feltétele a sokszori ismétlés és gyakorlás. A szép, tiszta 
éneklés szabályait is az óvónő jó példáján tanulják meg a gyerekek. 

Az óvónő feladatai: 
– a helyes légzés, test- és fejtartás szokásainak kialakítása; 
– a hangképzés és hangzóformálás szabályainak elsajátítása; 
– a hangterjedelem fokozatos bővítése; 
– a gyermek hangadó szerveinek megóvása (hangápolás). 
A légzés nemcsak élettani folyamat, hanem a tüdőből kiáramló levegő 

egyúttal a hangindító és állandó hangtápláló erő is: rezgésbe hozza a hangszala-
gokat, amelyek a hangot létrehozzák. Hogy hangunk midig csengő maradjon, 
szükségünk van a hangindító erő, a légzés gyakorlására. 

A kezdetektől fogva szoktassuk a gyermekeket a rekeszlégzésre, mert a 
rekeszlégzés biztosítja a legnagyobb levegőmennyiséget. Ezáltal az egész tüdő 
könnyedén megtelik levegővel, az izmok rugalmasak maradnak, a gége erőlkö-
dés nélkül működik. Már a zenei nevelés kezdeti szakaszában ezt kell a gyerme-
kekkel gyakoroltatnunk. 

A légzőgyakorlatot mindig állva végezzük, szellőztetés után. Mindkét 
lábra helyezzük a testsúlyt. A helyes légzés csukott szájjal, orron keresztül törté-
nik: gyors és mély belégzés, majd kilégzés nyitott szájon át. Játékosan felhívjuk 
a gyermekek figyelmét a vállak mozdulatlanságára (pl.: elképzeltetjük, hogy egy 
kismadár ül a vállukon, s ez a kismadár ijedtében elrepül, ha megmozdul a váll), 
majd a helyes kiáramoltatást is játékosan gyakoroltatjuk (például: megszagoljuk 
az illatos virágot, majd lefújjuk róla a bogárkát). A kilégzés különféle hangzók-
kal is történhet (például: sziszegünk, mint a kiskígyó; susogunk, mint a fákon a 
levelek stb.). 

Ha az óvónő bemutatja a légzőgyakorlatot, ügyeljen arra, hogy ne mutas-
son túl hosszú sziszegő hangot, mert a gyermekek utánozzák. Az ő kis tüdejük-
höz mérjük a be- és kilégzés mértékét! 
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Éneklésnél a ritmikailag tagolt helyeken veszünk lélegzetet: kiscsoportban 
motívumonként, középső csoportban motívum-páronként, nagycsoportban 
pedig soronként. A gyermekeket már pici korban a dalok levegővétellel történő 
helyes tagolására – frazeálására – szoktatjuk. Sokszori bemutatást és türelmet 
igényel a helyes mechanizmus kialakítása. 

A testtartás éneklés közben legyen laza, álló helyzetben is könnyed, 
minden merevségtől mentes. Kerüljük a vigyázzállást (-ülést). A kéz pihenjen az 
ölben, vagy lazán a test mellett helyezkedjen el. A fejtartás is laza legyen és 
kissé előredöntött. A nyak és áll előrenyújtása préselt hangot eredményez. 

A hangképzés feladata a természetes, nyugodt, nem erőltetett hangzás 
kialakítása, valamint a gyermek énekhangjának megóvása, ápolása és fejlődésé-
nek elősegítése. Ez a folyamat lassú és fokozatos, hisz az éneklésnek óriási sze-
repe van a helyes beszédkészség kialakításában, de ez fordítva is igaz. A hang-
képzés minőségétől függ a hangzás szépsége, a szöveg érthetősége. Mivel az 
éneklés elsősorban a magánhangzókon valósul meg, ezek helyes formálására, jó 
artikulációra kell törekednünk. A mássalhangzók helyes formálása és kapcsolása 
pedig az érthető beszéd és éneklés egyik feltétele. Fontos szabály, hogy a szájat 
mindig lazán, erőlködés nélkül fölfelé és lefelé nyitjuk („Úgy, mint a kismadár a 
csőrét”.), nem széltében. 

A hangzóképzés gyakorlására számos lehetőséget nyújtanak a gyermek-
játékdalok játékos szótagjai. Egy-egy ilyen szótaggal végigénekelhetjük az egész 
dalt: 

 

– csön-csön szótaggal: 
 

 
 
A játszók összetett kézzel ülnek. Egy társukat kiküldik hunyni, egy másik 

a gyűrűt osztva énekel. Amikor a dal végére ér, egy gyermek kezébe teszi a 
gyűrűt. 

Halk és hangos énekléssel segítsünk a hunyónak a keresésben. Akkor 
énekelnek a leghangosabban, amikor a hunyó az előtt áll, akinek a kezében van 
a gyűrű. 
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– pám-pám szótaggal: 
 

 
A gyermekek egy oszlopban egymás mögé állnak, az első a „nagyapó”, 

vele szemben áll a „sánta pipás”. 
A hangzóképzésre felhasználhatjuk még az éneklés lá-lá szótagját, a dú-

dolásét: donn-donn, természeti hangokat: pl. szél: fú-fú; eső: csepp-csepp; tár-
gyak hangját: bimm-bamm vagy bomm-bomm, hegedű: dű, autóduda és furu-
lya: tű, állathangokat: boci: bú, mú vagy bő, bárány: be, liba: gá, kacsa: háp, 
tyúk: kot, madár vagy csirke: csip, méhecske: zümm, egér: cin. 

Az óvodás gyermek hangterjedelmének kb. 4–5 hangja az, amely a leg-
természetesebben, legszebben hangzik. Ezek a hangok adják a szép, tiszta 
éneklés alapját. Ezt a szép és tiszta éneket megőrizve kell fokozatosan növel-
nünk a gyermekek hangterjedelmét. Ezt a feladatot a gyermekdalok segítségével 
tudjuk megvalósítani. 

Az óvodás dalok hangterjedelme kisterctől nagy szextig növekszik. Ez a 
növekedés megegyezik a gyermek hangterjedelmének természetes bővülésével. 
A zenei nevelés feladata elősegíteni ezt a természetes fejlődést. Mielőtt nagyobb 
hangterjedelmű dalokat tanítanánk, fel kell készítenünk a gyermekeket annak 
intonálására. Ezért először azon a hangmagasságon énekeltessük őket, ami a 
legszebben szól, amit megerőltetés nélkül használhatnak, hosszabb ideig tartó 
éneklésnél is. Ezután énekeltessük a begyakorolt dalokat egy hanggal magasab-
ban és egy hanggal mélyebben. Ezt minden újabb hangkészletű dalnál végezzük 
el. Így elérjük, hogy a gyermekek szép, természetes hangon éneklik a dalokat. 

Azzal, hogy a gyermek megtanulja a dalt egy fokkal magasabban és egy 
fokkal mélyebben énekelni, öntudatlanul változtatja a dal hangnemét, vagyis 
transzponál, fejlődik a tonális érzéke. Az a gyermek, amelyik jó tonális érzékkel 
rendelkezik, az például a C-dúr után hibátlanul elénekli a dallamot D-dúrban is. 

A hangnemváltást a következőképpen gyakorolhatjuk: 
– a gyermekek eléneklik a dalt a számukra legtermészetesebb hangmagas-

ságban; 
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– az óvónő hangszeren eljátssza a dalt a szomszédos hangnemben, utána 
elénekli; 

– a gyermekek is éneklik a dalt az új hangnemben. 
A hangnemváltás kiscsoportban játék közben, tudatosítás nélkül történik. 

Középső csoportban elég a kezdő motívumot, nagycsoportban elég a 
kezdőhangot megadni az új hangnemben. 

Az egyöntetű kezdés a közös éneklés alapkövetelménye. Fokozatosan 
hozzá kell szoktatnunk a gyermekeket az egyöntetű kezdéshez. 

Kiscsoportban még az óvónő együtt énekel a gyermekekkel, ő kezdi el az 
éneket, majd a gyermekek igyekeznek fokozatosan bekapcsolódni a közös 
éneklésbe. Középső csoportban az első vagy az első két motívumot előre 
elénekeljük, majd jelt adunk éneklő vezényszóval vagy intéssel és a gyermekek 
eszerint kezdenek énekelni. Az éneklő vezényszó lehet egy-, két- és három-
szótagú. 

Egy szótagú: „Rajt!”, „Most!”, „Kezdd!”, „És!”. 
Két szótagú: „Rajta!”, „Indulj!”, „Kezdjük!”. 
Három szótagú: „Kezd-het-jük!”, „In-dul-hat!”. 
A páros ütemű dalokat általában két szótagú, a hármas üteműeket pedig 

három szótagú vezényszóval indítjuk, melynek utolsó szótagját valamivel 
nagyobb nyomatékkal mondjuk. 

Nagycsoportban igyekezzünk a kezdőhang megadásával indítani. Először 
énekeljük a kezdőhangot, később hangszeren adjuk meg. 

Ha az egyes dalokat mindig ugyanabban a hangmagasságban 
énekeltetjük, akkor a gyermekek fokozatosan megszokják ezt a magasságot, és 
más alkalommal a kezdőhang előzetes megadása nélkül is ugyanazon a hangon 
kezdenek.  

Ha több jól ismert dalt énekeltetünk egymás után azonos hangnemben és 
hangkészlettel, akkor elég az első dal kezdőhangját vagy motívumát megadni. 
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