AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE
Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie:
o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben;
o abszolút hangok ismerete kis f-től kétvonalas g-ig;
o a dúr és moll hangsorokban való jártasság, legalább 3–3 keresztig és béig;
o legalább egy hangszeren játszani (hegedű, zongora, furulya);
o a gyermekhangszerek helyes használata;
o kb. 100–150 gyermekdal, mondóka, játékkal együtt;
o kb. 30–40 zenehallgatásra alkalmas dal;
o 10–15 hangszeres zenehallgatási darab.
A zenei neveléshez szükséges készségek és képességek
A helyes és sikeres óvodai zenei nevelés az óvónő következő képesség- és készségszintjét követeli meg.
Tudjon az óvónő:
o a mondóka vagy dal éneklése közben egyenletesen járni, tapsolni, az egyenletes lüktetés érzékeltetésére egyszerű mozdulatokat kitalálni;
o a mondókák és a dalok ritmusát mozgással, tapssal, ütőhangszerekkel érzékeltetni;
o az egyenletes lüktetést és dalritmust egyidejűleg hangoztatni;
o a dalok és mondókák hangsúlyait különböző módon kiemelni;
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o a gyermekdalokat, mondókákat, népdalokat ritmusról felismerni;
o könnyű, szöveggel mondott ritmusmotívumot kitalálni, a
ritmusokat a magyar beszéd ritmusához igazítani;
o könnyű ritmusosztinátókat tapsolni, éneklés közben;
o a gyermekdalt különböző hangmagasságon elkezdeni, valamint az állandóan használt kezdőhangot megadni;
o kis és nagy terccel induló gyermekdalokat egymás után intonálni (azonos kezdőhanggal);
o éneklés, mozgás, játék közben tempót tartani, különböző
tempókat megérezni, úgy énekelni és járni;
o tempóváltoztatás nélkül halkan és hangosan énekelni, beszélni, mondókákat mondani;
o a tempó és dinamikai különbségeket változatosan használni,
saját éneklését, mozgását aszerint irányítani (például halklassú, halk-gyors);
o dallammotívumokat szöveggel kitalálni, ismert dallamfordulatot új szöveggel, ismert gyermekdal szövegét új dallammal
énekelni;
o bármely ismert dalból egy belső vagy befejező dallamrészletet énekelni;
o énekelve beszélni;
o ismert dalnál a dallambújtatás hallható jelét megadni;
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o a magas és mély hangokat térben szemléltetni, a hangmagasság és tér összekapcsolására különböző játékos módokat kitalálni;
o népdalokat, műdalokat a dal jellegének megfelelően az óvodások számára játékosan előadni;
o a három óvodai korcsoport számára megfelelő dalanyagot
kiválasztani, évi zenei nevelési tervet összeállítani;
o korcsoportonként megfelelő zenehallgatási anyagot összeválogatni.
Az óvónőnek ismernie kell:
o a zenei nevelés általános alapelveit, az óvodai zenei nevelés
feladatait;
o a gyermekdalok sajátosságait: hangkészlet, ritmus, játék;
o a gyermekjátékok főbb típusait;
o a gyermek óvodás kora előtti zenei fejlődését és az óvoda
iskolaelőkészítő feladatait;
o az iskola 1–2. osztályos zenei nevelés tantervének követelményeit;
o más népek dalait, ezek jellemző zenei jegyeit.
Az óvónő hangszerei
Az óvónő hangszertanulásának célja, hogy zenei műveltsége
megszerzésében, állandó fejlesztésében segítse és, hogy zenehallgatás vagy más alkalmak során esztétikai élményben részesíthesse a
gyermekeket.
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Elvileg bármilyen hangszer használható óvodai zenehallgatás
bemutatására. A feltétel: megfelelő muzikalitás, hangszertechnikailag
jól kivitelezett és stílusos előadás.
Zenehallgatásra igen alkalmas hangszer a hegedű. Szépen zengő,
éneklő hangja nagymértékben hozzájárul a hallás fejlődéséhez. A
hallgatót szinte együtténeklésre készteti. A hegedűn hangoztatott
dallamot könnyű utánaénekelni. A vonó vezetése a ritmust látással is
érzékelhetővé teszi.
A furulya egyszerű játéktechnikáját könnyű megtanulni. Finom,
kellemes hangzása miatt a gyermekdalok, népdalok, műzenei szemelvények előadására egyaránt alkalmas. A furulya hátránya a hegedűvel szemben az, hogy a gyermekhangnak megfelelő hangnemeket egy oktávval magasabban lehet rajta megszólaltatni. A furulyának két változatát használjuk, az F alt és a C szoprán furulyát.
A metallofon ütéssel megszólaltatott hangja inkább ütőhangszer
jellegű, ezért ritmikus lüktetésű gyermekdalok és népdalok, táncos,
tréfás hangulatú műzenék előadására kiválóan alkalmas.
A gitár szép hangzású hangszer. Az akkordok, harmóniák gazdag világát szólaltathatjuk meg rajta. A magyar népdal és különösen
a gyermekdal nem kíván kíséretet, ezért az óvónő a gitárt csak zenehallgatásra használja, és ne kísérje a gyermekdalokat, azokhoz nem
illik a harmónia.
A zongora hangszeroktatásban a tanterv által előírt hangszer a.
Kodály Zoltán a Zene az óvodában című művében bírálja, és egyértelműen elutasítja a gyermekek kísérését zongorán éneklés közben. Szerinte „a temperált zongora, még ha minden nap hangolják is, nem
vezethet tiszta énekléshez.” Viszont zenehallgatás céljából az egyszerűbb tánc- és karakterdarabok előadására, valamint az egyes zenei
képességek (hallásfejlesztés, ritmusérzék) fejlesztésére alkalmasak.
A helyes hangszerhasználatnak sokféle lehetősége van az óvodában. Az egyetlen ellenérv, hogy ne szoktassuk a gyermekeket hangszerkísérethez, tanuljanak meg zenei támasz nélkül, önállóan is énekelni.
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A hangszerhasználat javasolt:
o a zenei fogalmak sokoldalú bemutatásához (halk-hangos,
gyors-lassú);
o zenehallgatáshoz, dalok, műzenei szemelvények ízléses, szép
előadásához;
o a ritmusérzék fejlesztéséhez, az egyenletes lüktetés érzékeltetéséhez, gyermektánchoz, tempó érzékeltetéséhez, az ütemhangsúly kiemeléséhez;
o hallásfejlesztéshez, dallamfelismeréshez, a magas-mély megfigyeléséhez.
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