
A gyakorlásról…
Csuka Tímea



Svéd kutatók szerint, ha hiányoznak a „zseni-
gének”, teljesen felesleges gyakorolni…

Tényleg?



Czeizel Endre (1935-)szerint

„Az örökletesség és a szerzettség
egymástól különválaszthatatlan, egymást
kiegészít  jelenségek, mivel a veleszületett
adottságok jelentik azt a hajlamot, amit a
környezeti hatások számottev en be-
folyásolnak: javítanak vagy rontanak.”



Renzulli-Mönks modell
(1978, 1997)



Czeizel 2x4+1 faktoros modellje
(1997)



+ a SORS



Az intelligencia fajtái Gardner
(1943-) szerint
1983

logikai, matematikai
nyelvészeti
testi-kinesztetikus (mozgási)
térbeli
zenei
interperszonális (egyének közötti, személyes
kommunikáció)
intraperszonális (önmagunk megismerése,
megformálása)

1998
Naturalista, spirituális, egzisztenciális





Mikor kezdjünk zenélni?
3-6 éves korig: mozgáskoordináció, a
személyiség kialakulása, döntés, tervezés
A ritmikai készségek 7 éves korra kialakulnak, a
fejl dés innent l lelassul.
A dallam észlelése és az azzal kapcsolatos
fogalomrendszer tudatos alkalmazása 11 éves
korra befejez dik. Innent l fejleszteni kell!
Az éneklési készség – ha nem fejlesztjük – 8
éves korban megreked!
6-13 éves korig: komplex nyelvi készségek,
memória, asszociációs gondolkodás



A tehetségek jellemz i általánosan
Kognitív (gondolkodásbeli) sajátosságok

szimbólumok és jelrendszerek gyorsabb elsajátítása,
használata
koncentráció, kapacitás
szokatlanul jó memória
mentális fejl dési el nyök
korai érdekl dés a beszéd iránt, korai nyelvfejl dés
kíváncsiság, tanulásvágy
önálló tanulásra való hajlam
sokrét  érdekl dés
kreativitás



A tehetségek jellemz i általánosan
Affektív (érzelmi, hangulati) sajátosságok

er s igazságérzet
érzelmi intenzitás
maximalizmus
sok energia
er s köt dés emberekhez, tárgyakhoz,
feladatokhoz



Érdemes elolvasni:

Dr. Grastyán Endre: A tanulás
optimalizálása ideg-fiziológiai ismeretek
tükrében
Dr. Acsády László: A zenetanulás
idegrendszeri háttere
Czeizel: Zeneszerz k-Gének-Csodák 2014.
Galenus Kiadó
Turmezeyné Heller Erika: A zenei tehetség
felismerése és fejlesztése



Révész Géza (1878-1955):
Bevezetés a zenelélektanba
Muzikalitást mutató teszt vizsgálati területei

Ritmusérzék (ritmusvisszhang, dallam ritmusának
visszaadása)
regionális hallás (adott hang keresése a zongorán)
együtthangzások elemzése (hangközök és harmóniák
visszaéneklése)
relatív hallás (hangköz transzponálása)
harmóniaérzék (hangköz és hangzat közötti különbség
megállapítása, rövid harmónialánc szólamainak éneklése
hallás után, moduláció érzékelése)
dallam megjegyzése és visszaadása hallás után
ismert dallam játéka zongorán „fül után”
a produktív fantázia keresése (dallamalkotás, ritmizálás…)



Dr. Gyarmati Éva (1958-):
A zenei tehetség
A zenei tehetség jellemz i – avagy akikr l a
zenetanárok álmodnak

Lehet zenei tehetség a zenéért rajongó zenehallgató,
a zenész és a komponista. Más-más zenei tehetségre
utaló tulajdonságok dominálnak mindben!
A zenei tehetség ügyes, okos, érzelmes és tele van
fantáziával!
Rendkívüli zenei memóriával rendelkezik.
Kiválóan felismeri a hangközöket, hangzatokat,
esetleg abszolút hallása van.
Rendkívül jól olvas kottát, azt rögtön játssza.
Könnyedén játszik, gyorsan tanul, önállóan javítja a
hibáit, magabiztosan ad el .



Önként transzponál, hangszerel, improvizál
Az improvizációs készségei nem állnak meg 5 éves
korában, mint egy átlagos gyereknek
Muzikalitását össze tudja kapcsolni kreativitásával és
érzelmeivel.
Birtokában van a felettes énnek és a bels
kontrollnak.
Nagy koncentrációs képességgel, kitartással és
energiával bír.
A magas intelligencia nem feltétlen követelménye a
zenei tehetségnek, de sok híres zenész átlagon felüli
intelligenciával bír!
A tehetséges zenészek körében gyakori a
kétkezesség! (Mindkét agyfélteke használata.)



A zenei tehetség felismerése – avagy
mire, vagy minek a hiányára figyeljünk

Már kétéves kora el tt tud dallamokat énekelni.
Családjában van zenész vagy zenerajongó.
Különösen érzékeny a hangokra.
Jó hallása van, könnyen azonosít hangokat, akkordokat.
Jó ritmusérzéke van.
A hanger sséget hatásosan tudja változtatni (érzi a zenei-
érzelmi hatását).
Könnyen emlékszik dallamokra.
Énekel vagy hangszeren játszik rendszeresen.
Kitartóan és nagy koncentrációval foglalkozik a zenével.
Szeret zenét hallgatni.
Saját dallamokat talál ki.
Könnyen átalakít egy dallamot, variációkat talál ki.



A tehetséges gyermekek
fejlesztésének f bb módszerei
Differenciálás

A tanítvány képességeinek feltérképezése

Milyen az új ismeretek feldolgozásához, ill.
alkalmazásához szükséges tudása, milyen
színvonalon állnak m veleti képességei?
Mennyire kész a tanulásra?
Képes-e az önálló munkavégzésre? (Feladatértés,
feladatmegoldó képesség, jártasság a hangszeren,
problémamegoldó készség, törekszik a javasolt
munkamenet megtartására, munkatempója
megfelel …)
Képes-e együttm ködni a tanárral?



Gazdagítás, dúsítás

Mélységében történ  gazdagítás. (Több
lehet ség - darabválasztási, szereplési,
zenehallgatási, internetes – biztosítása.)
Tartalmi gazdagítás
A feldolgozási képességek gazdagítása
A tempó gazdagítása (Ugyanannyi id
alatt több anyag végzése.)



Az általánosságban vett tehetségek tantervének speciális
alapelvei

Testreszabottság
Nyitottság (Tantervi elvárások elvetése.)
Függetlenség (Önállóság.)
Komplexitás (Elméleti is.)
Tárgyak között átível  tanulás
Döntéshozatal
Alkotás, újraalkotás
Id zítés
A tartalom akcelerált ütemezése
Gazdaságosság
Kihívás



Gyorsítás

Korábbi iskolakezdés
Osztályátléptetés
D-típusú (válogatott) osztályok
A tanulmányi id  lerövidítése, fels fok
korábban



A motiváció szerepe a zenei
tehetség fejlesztésében
A tanulási motiváció összetev i:

affektív-szociális /az elfogadottság
szükséglete
kognitív/az érdekl dés szükséglete
morális/felel sség, rendszükséglet,
lelkiismeret
presszióérzés/elvárások (egy ponton túl
negatív!)



A motiváció szerepe a zenei
tehetség fejlesztésében
A gyakorlást motiváló tényez k:

szül k/egy ideig…
tanár/minden életkorhoz másképp viszonyuló
zene
kudarcok, sikerek, hangversenyek, vizsgák…
célok/folyamat-és végeredménycélok (utóbbi
er s tudatosítása káros lehet!)



Mit fejlesztünk mi, zenetanárok?
Fejlesztési területek

Az éneklést, intonációt
A ritmuskészséget
A memóriát
Az írás-olvasási készséget
Fogalomhasználatot
Hangszerhasználatot, technikát
És az érzelmek?



Jegyezd meg a bet ket!

CEGFACGHDCEG



Jegyezd meg az ábécés hangokat!

CEG FAC GHD CEG



Dr. Kovács Sándor (1886-1918):
Hogyan gyakoroljunk
1. Cél

A t lem telhet  legjobbat! Nem árt tudni, hol tart a világ…
El adni a közönségnek kell, nem magamnak.
A nagy cél eléréséhez sok kicsi cél elérése vezet.

2. Akarat
3. Önbizalom, hit
4. Ellen rz  képesség

A küls  fül – önálló hibajavítás.
Mindig egyre jobban, ha lehet, hibátlanul.
Gondold át el re!
Koncentráció
El ször lassabban!

5. Néha pihentetni kell a darabot.
6. Fejben gyakorlás



A zenetanár magasabb célja
Képzel típusok kialakítása

látási-mozgási (ügyes, de akadozik)
hallási látási (muzikális, de nem elég
ügyes)
hallási-mozgási (ez lenne az optimális)

Képzelet, fegyelem, emlékezet, akarat,
kitartás, fegyelem, ízlés, ítélet…



A zenem  játékának fejlesztési
fokozatai

Formai és harmóniai elemzés
Memoriter hangszer nélkül
A képzetsor hallási-mozgásivá alakítása
Hogyan képzelte vajon a szerz ?
Nehéz részek gyakorlása
Játék lassan, hibátlanul, egészben
Részletmunka – tökéletességre törekvés
Hogy játszom majd koncerten?



A közönség elé felkészülten kell
lépni

Sokat játszani másoknak!
Otthon is hangversenyen képzeld magad!
Helyszíni próba
Nyugalom, biztonság, fesztelenség
Pihenj, aludj szereplés el tt!
Fellépés el tt 1-2 nappal már nem kell
sokat gyakorolni…



Gyakoroljuk a gyakorlást!
Csuka-kérdések és gondolatok…)

Az új anyag órai feldolgozása
Memoriter
Miért skálázunk?
Dinamikátlan et dök „kidekorálása”
Zenei karakterek és a sztorik
Mit kezdjek egy 6 évessel?
Mit írok a tájékoztatóba?
Hogyan értékelek?
Ki versenyezzen? Verseny és motiváció



Jó gyakorlást!

Lassan vagy gyorsan?
Kell-e metronóm?
A felszerelés, mint motiváló tényez
A terem légköre
Nagyok és kicsik együtt
Nahát, ugyanazt a darabot tanulom!
Kamarázzunk! Zenekarozzunk!
A blattolás varázsereje
Most gyakoroltam! Nem tudtam gyakorolni, mert…
Kedves Szül !...
Kedves szolfézs tanár!
Kedves hangszeres tanár!


