


Fejl dik a nyelvérzék és a logikus
gondolkodás, sikeresebbé válnak a tanulási
folyamatok.
Javul a térlátás.
Kreativitásra sarkall, segít az egyéni stílus
kialakításában.
Segíti az önkifejezést, a lámpaláz
leküzdését.
Er síti a közösséghez való tartozás élményét.
Megismertet más kultúrákkal, kinyitja a
világot.



Lelkiismeretességre, szorgalomra, a
tökéletességre való törekvésre tanít.
Tudatosítja a gyakorlás fontosságát.
Megismerteti velünk a harmónia fogalmát.
Megtanít figyelni és cselekedni egyaránt.
Segíti a kommunikációt.
Fejleszti a szépérzéket.



A nyelvi oktatásban
A matematika területén
Emlékezet és figyelem fejlesztésében
Mozgási képességek alakulásában
Az együttm ködés során
Egyéb képességek esetében



Nyelvi intonáció finom különbségeinek
megkülönböztetése
Beszédhangok elkülönítése
Hangzóformálás
Kiejtés
Figyelem
Csoportosítás
Kapcsolatok felismerése
Elvont fogalmakkal történ  manipuláció
Szimbólumok értelmezése



Az intonáció
A zenei mondat és egységei
A zenei formák
Az érzelmeket manipuláló funkciók és
szerkezetek
Minden zene egy történet
Mit kell tudni egy zeneszerz l



Szimbólum-egységek felismerése, megértése
Szimbólumokon belüli kapcsolatok felismerése

Példák:

törtek és ritmusok
a kottakép elrendezése
komplementer hangközök
hétfokúság
kicsi-nagy, rövid-hosszú – arányítás
kicsinyítés, növelés
ütemezés
helyiértékek rendszere, partitúra



Kinesztetikus, vizuális, auditív emlékezet
fejl dése
A koncentráció er södése

Példák:
- Hangversenyre készülés
- A kamarazenélés és a memória
- Ki hogyan jegyzi meg a zenedarabot?



Koordináció
Finom motorika
Írásfejl dés
Kreatív hobbik…
Tánc



Instrukciók pontos megfigyelése és követése
A közös munka szabályainak betartása
Önfegyelem, pozitív öntudat kialakulása
Önálló munkavégzésre való törekvés
Csoporton belüli személyes kapcsolatok
kialakulása
Csoporton belüli önkéntesség
A csoport céljainak átvétele



Zenepedagógiai reformok a 20. században
(Montessori, Steiner, Orff, Williams, Kodály)
A bölcs dei nevelés célja és feladata
A gyermeket körülvev  hangok – a zenei
nevelés anyaga
A zenei nevelés alkalmai, módjai
A gyermek fejl dése életkoronként
Zenehallgatás
Tervezés, egy nevelési év lehetséges anyaga



Éneklésre buzdítás, szorongások oldása –
tiszta intonáció.
Fontos az érzelmi nevelés fontosságának
tisztázása f ként a szül k felé!
Els  a játék és a játékosság.
Gyakorlás változatosan.
Zenei élménygy jtés – még tudatosítás
nélkül?
A zenélés öröm és boldogság!



10-15 mondóka, 20-25 nagy szextnél nem
nagyobb hangterjedelm  dal.
Ezek felét önállóan is tudja.
Szívesen vegyen részt énekes játékokban,
akár kezdeményezzen is!
Tudja követni a dalokat, mondókákat
mér ütéssel, éreztesse, a motívum-és
ütemsúlyokat, játssza a ritmust – változatos
formában.



Ismerjen fel dalt annak dallamáról.
Tudjon visszhangozni 2 ütemnyi ritmust és
dallamot.
Képes legyen dallamot/mondókát bújtatni.
Nyitott legyen a variálásra, improvizálásra.
Képes legyen zenét hallgatni.



Megfelel  értelmi fejlettség (érzékelés,
észlelés, képzelet,gondolkodás, beszéd)
Tartós figyelem
Alkotó tevékenység
Megfelel  tájékozottság, ismeretanyag
A környezet megismerésére törekvés
Szociális fejlettség
Szabályozott akarat és érzelmek
Önállóság, önfegyelem, stabil személyiség
Testi fejlettség, jó mozgáskoordináció



Emóciók és a zene
Dalos játék – nagymozgások (járás, guggolás, futás, forgás,
ugrás…)
Ritmus és egyensúlyérzék
Ritmusjátékok és finom motorika
A dallamkirakó a szó-mi ház és a térirányok
Dallamvonal és vizuális észlelés
A csendjátéktól a hangfelismerésig auditív észlelés
Az éneklés és a beszédhibák
A ritmusjáték és a szótagolás
Népi gyermekdalaink, igényes m dalaink és a szókincs
Ritmus-dallamvisszhang és emlékezet
Hasonló motívumok keresése, dallambújtatás és a gondolkodás
Mondóka éneklése és a kreativitás
A dalos játék és a szocializáció



Ének+játék+egyenletes járás
Kígyóláb (Tekeredik)
Körben csörg  – tenyérre ütés egyenletesen, akinél vége,
csere
Vállfogásos körben helyben járás, rugózás, láblóbázás,
ugrás…
Munkamozdulatok (A part alatt)
Térdelés, járás tenyérrel
Nyuszi tappancs
Széken láblóbázás váltva, egyszerre
Óriás óra
Hanyatt fekvés, lábemelés váltva, egyszerre (én éneklek
csak!)
Tenyér a földön, ujjemelés
Különleges taps, a két kéz közben nem távolodik egymástól



Három csörg n szerepl k, közben mindenki nyuszit., csere
Sor, derékfogás, ugrálás páros lábbal, fussnál guggolás
(Ecc, pecc…)
Körben, arccal befelé összefogott kezek lóbázása
Adogatás körben egyenletesen (labda, babzsák…)
Tánclépések, kéz csíp n, fogva, vállon, hátul összef zve
Párosan: só törés, térd rogyasztás, tenyér összeütése…
Indiánszökdelés (Én kis kertet…)
Játék hintáztatása akár párban is
Dülöngélés (Cini-cini)
Mér -torna: nyújtózkodás váltott kézzel, ugrás-guggolás,
homorítás-domborítás, karlendítés – ének csak én!
Cseng  mér ütés 4 hangszeren a Hull a hó-hoz felváltva.
Itt kopog – guggolva járás, csüccs
Szünet alatt is van mér ütés!



ütögetése az arcon, fejtet n, pocakon…
Ritmuskirakó kártya
Babatornáztatás
Motívumok érzékeltetése: négy ugrás körben
befelé, négy ki
Adogatás körben ritmusra, egy vagy több
eszközzel,
Azonos ritmussal kezd  dalok gy jtése
(képek), összefoglaláshoz!
Labdajátékok: feldob-elkap, egymásnak dob,
gurigat, ütöget, adogat…
Párosan: tenyér, hökkenés, rogyasztás, járás,
Kézszorítás



Ritmusvisszhang
Ritmusbújtatás
Dalok felismerése ritmusukról
Önálló ritmuskirakózás vagy ismert dal
elejét, vagy ritmusvisszhangot
Tá, ti
Sorjáték egymással szemben
Gyertyafújás szünetekre
Adogatás körben mér re, ellentétes irányból
Postás-játék



játék hangszereken, csere (el készítés, különböz
hangszín), hozzá ének
Járás közben nyuszit., tenyérbeütés…
Párosan: egyik a fejtet n mér ütés, a másik az arcon
ritmus…
Puszi-ritmus, pislogás-mér  (fordítva nem jó!)
Ritmuskíséret dalainkhoz.
Halk és hangos 34. o.
Két kéz: egyik kopogva a mér , másik ütve a ritmus
Antanténusz két vezet s ritmusjáték körben
Ritmusvonat
Szereposztás: csörg k=nagy, dobok=kicsi
Ritmusposta (4 ü)
Osztinátó ismert dalhoz
Körben egymás vállán ritmus, én dobon a mér ütés



Bumm-taps
Tánclépések



Dalok egyénenkénti éneklése is! Javítás!
Bels  hallás fejlesztése – dallambújtatás
Halkítás, hangosítás jelre
Dallamtorna
Dallamvonal érzékeltetése a ritmuskártyákkal
Dalok felismerése dallamukról, dallamvonalukról
Relációk
Dallamkövetés ének vagy hangszerhangra
Szó-mi ház (mese)
Kézjelezés
Kézvonalrendszer
Él  zongora
Ének kézjelr l
Kezd hang változtatása



Hangok megszemélyesítése ritmushangszerekkel
Ismerkedés a xilofonnal
Dallamkirakó, óriás kirakó
Szolmizációs hangok megszemélyesítése
mozdulatokkal
Szólj, síp – végig szolmizálva. Hogyan készítsük
el ?
Szolmizálás párban, egymás alkatrészeit érintve
Dallamvisszhang, megfejtés
Hangolt poharak
Daléneklés egyénenként, motívumonként
Dallamkövet  játék



z
Gyertyafújás
Csendkirály
Néma mozdulatsorok
Zörejek keltése, felismerése
Körte-alma átadása megbeszélt hangra, ami
nem látható
Halk-hangos zörejek gy jtése



Honnan jön a hang?
3 csörg , melyik melyik
Zajok a környezetben
Hangszerfogó
Rajz a dalról
Hangirányító két hangszerrel mér re
A tanár hangszerei…
Hettyem-pitty
A hangok tulajdonságai - csellón



Fegyelmezés
Daltanítás hallás után
Kicsi-nagy, ti-ti, tá
A magyar gyermekdalok ütemsúlyai
Intonáció javítása – türelem!
A ritmuskirakó használata
A mér  és dalritmus összekapcsolásának állandó
el készítése
Kiszámolás mondókával
A kérdés fontossága: többféleképpen kell tudni kérdezni
Értékelés
Ne állítsuk le az önkéntelen improvizációt!
Szolmizálás el tt: szövegelvonás, dallamtorna
Ritmus-és dallamvisszhang felépítése
A ritmus-és dallambújtatás el készítése



A zeni elemek tudatosításának feltételei
A dalanyagról
A zenei el készít  feladata
Körülmények
Relációk – szövegelvonás után
A dallamkirakózás menete
El adásmód, szöveghez alkalmazkodás
Az óravázlat
A foglalkozások felépítése
A gyakorlás fontossága



Kártyajáték
Nagy kotta (puzzle)
Ütemkártyák
Ritmusvonat
Ritmuskirakó
Dallamkirakó
Szó-mi ház



Ének-beszéd
Állathangok
Dallam improvizáció mondóka, vers ritmusára
Robot, lassított felvétel, monoton, atonális…
Szereplés rádióban, tévében, színházban…
Felelget s játék dallamának improvizációja
Ritmuskíséret, osztinátó
Ritmuskártyák húzása tetszés szerint, adott
magasságokba, pl. mondóka ritmusa
Hangutánzó szavak kitalálása ritmushangszereinkre,
zenekar ezekb l
Kérdésre felelet
A hanger  változtatása motívumonként jelre
Játék-improvizáció



A zenehallgatás célja, feladata
Milyen zenét?
Él  vagy gépzene?
Hagyományos zenehallgatási módszerek.
Sajátos zenehallgatás
Hangversenyen…


