
 
Gyermekirodalom, ének, zene, vizuális nevelés 

 
 

A bölcsődei zenei nevelés célja: és feladata: 
Cél: 

 Zenei érdeklődést felkeltse 
 Érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt 
 Minta az önkéntes utánzásra 
 Minta a spontán dúdolásra 
 Gondozónő az énekhez kapcsolódó ismétlődő játék mozdulatokkal összerendezett 

mozgásra késztesse a gyermeket 
 Ritmusérzék fejlesztése 
 Olyan légkör kialakítása, melyben a gyermeke jól érzi magát, feloldódik, gőgicsél 

 
Eredmény: 

 Elősegíti az érzelmi fejlődést 
 Gátlások oldása 
 Segíti a zenei hallás, éneklési készség elindítását 
 Segíti a beszédkészség kialak. 
 Segíti szép kiejtést 
 Segíti a szavak megértését 
 Gyermek örül a felnőttel való kapcsolatnak 

 
Gondozónő-ének: 
Ha énekel a gnő, derűt sugároz, nyugalmat, örömet ad a gyermeknek. Az énekes 
foglalkozásnak nincs szervezett ideje, a nap folyamán többször jelenik meg az éneklés és 
mondóka, mindig játékos mozgással. A dalok anyaga igazodjon az életkorhoz. 
 
A bölcsődei zenei nevelést irányító néhány alapgondolat: 

 Zenei anyag egyszerű legyen, de művészi értékű (pl. népdal) 
 Igazodjon a korcsoporthoz 
 Kisgyermek egyéni foglalkozást igényel 
 Gondozási művelet közben nem éneklünk, elvonná a gyerek figyelmét, más utasítás a 

fontos ezekben a helyzetekben 
 
A játék és énekelgetés fejleszti a képzeletet →játékhelyzet kialakítása pl.: kocka lehet kacsa, 
hajó lehet szappan, stb. 
A többszöri rövid énekelgetés a hatásos.  
A nevelés tudatos helyzetteremtést jelent azért, hogy a gyermek fejlődjön, magasabb szintre 
jusson. A gnőnek 1 évre érdemes megszerkeszteni a dalokat, játékokat, mely mindig a 
spontaneitásra, a gyermek érdeklődésére kell épüljön. 
 
 
 
 
 
 
 



A gyermek zenei fejlődése: 
 
A gyermek első nevelője az anya, apa, a szülői ház. Az énekelgető anya, nagyi érzelmileg hat 
a gyerekre. Örül a közös időtöltésre, kedvet kap az utánzáshoz. 
 
A gyermek zenei fogékonysága megnyilvánulhat: 

 Zene iránti fokozott érdeklődésben 
 Hosszabb, koncentráltabb figyelésben 
 Éneklési készség korai megnyilvánulásában 
 Zenére való ritmikus mozgásban 
 Hallott dallam spontán visszaadásában 
 Spontán dúdolásban 

 
0-3 éves korban a bölcsőde feladata az énekléssel kapcsolatban: 

 Felkelteni a gyermek zenei érdeklődését 
 Spontán hangadásra, dúdolásra késztetni 
 Zene révén kiegyensúlyozottabbá tenni 

 
E feladatokért a bölcsikben: 

 Felhasználják a néphagyományt (fontos, mert a zene üteme alkalmazkodik a szöveg 
ritmusához═prozódia) 

 Mondókát és dallamot játékkal kötik össze 
 Kicsiknek nincs énektanítás, csak spontaneitás 
 Nincs csoportos éneklés, csak 1-2 fő egyszerre, s csak néhány percig 

 
A gyermeket körülvevő hangok 
 
Hanglégkör: gyermek környezetének természetes hangjai (pl.: házi munka zörejei, rádió, 
közlekedés, stb.) 
 
Zörej→fontos tapasztalat→ismerkedés a külvilággal. Többszöri ismétlődés után a gyermek 
képes következtetni az eseményekre, pl.: tányércsörgés-étkezés, vízcsobogás-fürdés. Ha a 
felnőtt távolabb van a kicsitől, tevékenységének hangjai nyugtatóan hatnak a gyermekre, mert 
hallja, nincs egyedül. 
A gyerek, miután felfedezi a maga által keltett zörejt, ismételgeti azt, pl.: rács rugdosása, 
kopácsolás, stb. 
A gnő dolga felhívni a gyermek figyelmét a környezet hangjaira: esőcsöpögés, szélzúgás, stb. 
FONTOS, hogy a hangokat valós helyzetben, a látással, esetleg tapintással együtt érzékelje a 
gyermek. Magnóról nem helyes a tenger zúgását mutatni, mert nem látja magát a vizet, nem 
teljes kép alakul ki benne!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Beszéd: kapcsolat a gyermek és felnőtt között. Minden hangadás beszédnek minősül, mely 
jelentést hordoz. (többféle sírás- anya tudja, melyik mit jelent) 
 
Gőgicsélés: gyermek fekve játszik a hangjával, gégefőben játszik a nyálával, nyelvével, 
szájpadlásával. Indítéka: hangadás öröme. Kutatók szerint 8-9 hónaposan az anyanyelvükre 
jellemző hangzókat használják. 
 
Gagyogás: változatos hangokkal akar mondani valamit, nem értelmes szavakat használ még 



Gügyögés: felnőtt gyermekibb akar lenni, nem helyesen ejti a szavakat. NEM HELYES!!!!! 
 
„Dajkanyelv”: könnyen elsajátítható szavak, pl.: papa, mama, pápá. Bátorítják a gyermeket a 
nehezebb szavak ismétlésére. 
 
Optimális hanglégkör: Nem kell túlzott kímélés, suttogás, stb., de óvakodni kell a túl hangos, 
éles zajoktól. 
 
A bölcsőde zenei anyaga: 
Értékes, művésziesen szép és egyszerű legyen! 
 
Felnőtt játéka a gyermekkel: 
 
  mondóka   és   dal   egyenértékű 
  hangsúly      hangsúly 
  lüktetés      lüktetés 
  ritmus       ritmus 
  szöveg       szöveg 
  játék-mozgás      játék-mozgás 
  hanglejtés   MÁS   dallam 
 
A hangsúlyt és lüktetést a kapcsolódó játékmozdulat befolyásolja. A játékhoz tartozó mozgás 
lelassítja a természetes tempót. A mozgás lendülete segíti a mgh. és msh. pontos 
ejtését→segít az utánzásra épülő beszédtanulásban. 
 
Dalok játékforma és szövegtartalom szerint: 
 

I. Altatók 
II. Felnőtt játéka gyerekkel 

1. Fürdetés, állítgatás, kukucsjáték 
2. Ököl-, tenyér- (tapsoltató), ujj-játékok 
3. Kar. Láb, lépegetés, séta (guggolás) 
4. Arc, homlok, fej, füljáték 
5. Csiklandozás (tenyér, hónalj, pocak) 
6. Lovaglás, hintáztatás, táncoltatás 

III. Állatokról szóló dalok, mondókák 
IV. Ünnepek, évszakok 
V. Egyéb mondókák és dalok 

 
Gnő testtartása ének kezdeményezéskor: 

 Kicsi fölé hajol 
 Nagyobbat ölbe veszi 
 Arcával, kezével tapsoltat, gnő irányít 
 Mindig szembe fordulva, akármilyen a gyermek testhelyzete 

 
A szövegben a főszereplő a gyermek maga, ő a szita, csóka, almafa, stb. 
 
Éneklés játékeszközzel: 
Gnő tárggyal, játékszerrel, kendővel játszik éneklés közben. A játéktárgyat mindig a gyermek 
látóterében kell mozgatni!!!! 



Figyelni kell: 
 Mondóka, dal lüktetését kísérje mozgás 
 Szöveg és mozgás játékhelyzethez kapcsolódjon 

 
Mikor valamilyen tárgyat kinevezünk valaminek, az a képzeletet mozgatja meg. A szimbólum 
képzés korai szakasza 1,5-2 éves kor körül alakul ki. A képzelet fejlesztés fontos az esztétikai 
érzék fejlődéséhez. A szimbólumképzést segíti, mikor a gyermek maga a szimbólum tárgya, 
pl.: az ő keze a cipó. 
 
Ezekben a dalokban: 

 fontos testi kapcsolat 
 érdekes a mozgás 
 kevésbé fontos a szöveg 

 
Képzelete, beleélő képessége megnyilvánulhat úgy is, hogy a mondókát tovább játssza 
babájával, társaival. 
Magasabb szintű fejlődés, ha a konkrét tárgyat pontosan, helyesen illeszti a játékba, pl.: 
főzőcske játéknál fakanalat, lábast használ. 
 
Éneklés célja: 

 hangulatteremtés 
 éneklés figyelmes hallgatásához szoktatás 

 
 
Csecsemőkor: 0-12 hó 
0-6 hó: sok apró hangot ad, valamilyen mozgás kíséri. Fejét a hang irányába fordítja, 
végtagjait mozgatja 
6-12 hó: sokféle hanglejtés, felnőttől ellesett ritmus. A felnőtt próbálja utánozni a gyermek 
által kiadott hangokat, az majd arra reagál, mely leginkább hasonlít az általa kiadott hangra. 
Minél több mondókát hall, annál több féle hangot ad ki.  
10-12 hó: gőgicsélés visszafejlődik, áll, jár már, mely leköti és másféle hangképzést produkál 
majd. Ekkor a gnő feladata minél több mozgásos feladat tanítása, bemutatása. 
 
Tipegő: 12-24 hó fejlettebb mozgás 
12-18 hó: zenei fejlődés: változatos „blablákban” ismétlődő ritmus, változatos 
hangmagasságok. Ölbe ülős játékok→ének közben lüktető mozgás, hangsúly érzékeltetése. A 
szavakat még nem értik, de a gesztusokat, hanglejtést már igen. A beszéd mindig érthető és 
nyugodt legyen! 
18-24 hó: felismerhető a beszéd és ismert ének hangmagassága. Akarata van már, elveszi az 
autót, kiált, sikolt sírás helyett. Ilyenkor mondókával célszerű a figyelmét elterelni. 
 
Nagycsoport: 24-36 hó 
1-1 rövid dal már megy, sokat halandzsáznak. Gnő beszédét értik, maguk is értelmesen 
beszélnek. Ami otthon történik, visszajátsszák, eljátsszák. 
 
 
MESE: 
 
- sokrétű, gazdag, mély értelmű 



- úgy kínál megoldást, hogy azok kimondatlanok maradnak. A fantázián múlik, hogy tartalmát 
a befogadó hogyan vonatkoztatja magára. 
- A helyzeteket leegyszerűsítik, alakjaik világosan megrajzoltak, típusokat alkotnak, 
polarizálnak. A személyek jók/rosszak oly egyértelműen, ahogy a valóságban nem létezik. 
Csak később kell az emberi viszonyok összetettségét megérteniük. Iskolás korig nincs 
szükségük kétértelműségre, csak tiszta viszonyokra→ez köti őket szimpátiával a hősökhöz, 
akik küzdenek, harcolnak, de tudják, minden jóra fordul. A valóságban másképp van, de ezt a 
fájdalmat könnyebb majd feldolgozni, ha megélte, hogy a jó kiáll a gyengék mellett, a 
királylányt a legkisebb, a szegény is elnyerheti.  
- morális történetek, melyek segítik a gyermek önazonosságának kialakulását 
 
A meséléshez kell idő, erő, képesség. Elsősorban a szülők, nagyszülők mesélnek, de mesélhet 
a nevelő, a tanár vagy a testvér is. Lehet fejből, könyvből, képekről egyaránt mesélni. Nem a 
történet, hanem a felnőtt közelsége a fontos!!!! 
 
Mit tanulnak mesehallgatáskor? 

 Intenzíven mozognak belső világukban 
 Fejleszti azokat a szerveiket, melyekhez lelki életükhöz szükségük lesz 
 Bizalmat a jó erejében, bátorságot, szomorúságot, félelmet, csodálkozást, a 

gyönyörűség örömét, fantáziát, moralitást, emberek és dolgok mértékét, ítélő- és 
megfigyelőképességet 

 
Ami a mesében van az „itt” és „most” és „mindig” történik. A mesék mindig időszerűek. 
Először mindig erdőre találnak a mesékben→otthontól való elszakadást, annak kényszerét 
jelenítik meg. Rejtélyes, sötét és bizonytalan, csak a jó befejezéshez közel világosodik 
ki→megtalálják biztonságukat 
 
A harcoló hősök állatokkal találkoznak, melyek segítséget vagy kíméletet kérnek. Ennek 
üzenete: csak segítséggel érhető el a vágyott boldogság! 
 
Titokzatos segítők pl. öregasszony üzenete: hősök soha nincsenek egyedül, sok rejtett erő 
szunnyad bennük, a világban. 
 
Kegyetlenek-e a mesék? 
A mese szövege nem díszíti fel a kegyetlenséget, csak a felnőtt megélt tapasztalatai. 
 
Népmesék: érzelmekkel teltek, de nem érzelgősek. Ősképei az emberiség régi segítői, régen a 
mese felnőtteknek szólt, az ősi tudás továbbadását szolgálta 
 
A gyermek, különböző életkorban más-más mesét képes befogadni. Míg kicsi, egyszerű, egy 
szálon futó cselekményre van szüksége, később jöhetnek a bonyolultabbak. A mese 
kiválasztásánál segít, hogy mi magunk el tudunk-e mélyedni a mesében. 
Minél egyszerűbben, kevés mimikával kell mesélni, hogy a gyermek fantáziája minél 
nagyobb teret kapjon. 
 
Vers, mese: 

 Hat a gyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére. Fejleszti a beszéd, a 
gondolkozás, az emlékezet és a képzelet készségeit. 

 Érzelmi biztonságot eredményez, mely egyben kiindulási feltétel is 
 Fejlődik az emberismeret 



 Empátiás készség 
 Gazdagodik a gyerek szókincse 
 Segíti az optimista életfelfogás és az önálló véleményalkotás készségeinek 

kialakulását 
 Segíti a külvilág és a belső érzelmek megértését, elfogadását. 



 
 
 
 
 



~A gyermek ábrázolásának fejlődése, a fejlődés jellegzetességei: 
 
-> A firkálás foka:  az a sajátos tevékenység, amely során a 2-3 éves gyermek ismerkedik 

az ábrázolás anyagaival, a rajzolás eszközeivel és lehetőségeivel. A 
tulajdonképpeni firkálás akkor kezdődik, amikor a gyermek rájön a 
ceruza rendeltetésszerű használatára, és annak nyomát meglátja. Erre a 
felfedezésre vezetheti a lengő kéz mozgása, az ujjak, a pálca, amellyel a 
vizes homokba rajzol. Ezek a nyomok, pontok, elúszó, hosszabb-
rövidebb vonalak. A firkálásra ösztönzi a környezete: a felnőttek írása, 
rajztevékénységeinek utánzása. Ekkor fejlődik a szándékos mozgások 
finom vezérlése. A kisgyermek önkéntelen kézmozgásaiból az ismétlés, 
gyakorlás során szándékos kézmozgás lesz. -> 2. életévben következik 
be. 

 
-> A firkálás fejlődése: a firkálás időszakának áltlaános jellegzetessége, hgy a gyermeket sem    
                                      ábrázoló, sem díszítő cél nem vezeti. A kutatók a gyermeki firkálást   
                                      különböző megnyilvánulásai szerin több fokozatra osztották. 
 

1.) fokozat: bökdösés  
 

Jellemzői: el-elhúzó vonalak, a rajzeszközt marokkal fogó merev karral, derékban 
mozgó testtel firkáló gyermek. Az így firkáló gyermeknél átszakad a papír, a vonal 
nyoma nem egyenletes, az egészen halványtól erőteljesen vastagba megy át.  
 
2.) fokozat: lengő firka vagy lengővonalas firka 
 
A firkamozgást fokozatosan csak a kar végzi . A vállizületek fellazulása, még merev 
kar és egyenletesebb vastagságú vonalak jellemzik. 
 
3.) fokozat: körvonalas firka 
 
A firkálást a folyamatosan, megszakítás nélküli körvonalrajzolást a fellazuló váll és 
könyékizület is elősegíti. 
A gyermek még itt sem kapcsolja a firkát tárgyi formához. 
 
4.) fokozat: hurokvonal, hullámvonal, négyszög, körök 
 
Természetesen ezek csak emlékeztetnek ezekre a formákra, és tudnunk kell róluk, 
hogy a gyermek nem szándékosan hozza létre. A letisztuló firkamozgásban a fellazuló 
könyök- és csuklóizületek a gyermek fiziológiai fejlődése, valamint idegi fejlődése 
játszanak fontos szerepet. E szakaszból v.mennyi egészségesen fejlett gyermek 
átvezethető a firkából a rajzolásba.  

 
 
 
 
-> Átmenet a firkából a rajzolásba: 
 
A firka különböző szintjei:  1.) nem nevezi meg a firkákat 
    2.) firkaformáinak többféle nevet ad, de azoknak még nincsenek  



felismerhető jegyei 
3.) firkáknak van felismerhető jegye, és utólag nevezi meg 
azokat 
4.) ábráinak 1-2 valóságjegye van, de megnevezésében 
ingadoznak (óvodába lépéskor) 

 
~Nevelés, oktatás sajátosságai, értelmezése az ábrázolás és kézimunka területén 
 
-> A játékosság elve 
A gyermek számára az ábrázolás játék, amit mindig örömmel végez. Az ábrázolás érdekes 
témáival a gyermek figyelme fejleszthető. Élmények hatására érdeklődésük szélesedik, 
sikerélmények hatására ábrázolóképességük fejlődik. A gyermek egész személyiségének 
fejlődését elősegítik az olyan követelmény, amelyek az ő képességeihez igazodnak.  
 
-> Közösségi nevelés és az egyéni bánásmód elve 
A csoport különböző képességű gyermekei számára (fejlődési szint, egyéni tulajdonság) a 
gondozónő differenciálva támaszt követelményeket. Az erőfeszítéssel elért eredményt, még 
ha nagyon is kezdetleges is, ugyanúgy dicsérni kell, mint a jobb képességű munkáját. A 
megerősítésnek nagy szerepe van. 
 
-> Szemléletesség elve 
Az ábrázolótevékenység alapja a tárgyakról szerzett sokoldalú tapasztalat (fogdosás, tapintás, 
irányok, mozdulatokkal való utánzás, megfigyelés, anyagok, eszközök tulajdonságainak 
megismerése: puha, alakítható, sima, színes, ragad, görbe, szabályos, szakad stb.). 
 
~A gondozónő egész magatartása 
Egész mimikája, rajongása, szép és szemléletes beszéde, ahogyan feltárja a gyermekek 
számára a világ szépségeit. Mind-mind a szemléletesség elvének megvalósításának 
eredményét képezik. 
 
~A vizuális nevelés célja és feladatai 
A gondozónő keltse fel a gyermekekben a ceruzával, a festékkel  és más anyagokkal, 
eszközökkel való tevékenység vágyát. Juttassa a gyermeket az ábrázolás élményéhez. Keltse 
fel bennük az érdeklődést, elutasítást, csodálkozást, díszítőkedvet és -készségét, az alkotás 
örömeit, fejlessze emlékezetét és a természet utáni ábrázolást. Alakítson ki forma- és 
színképzeteket. Ismertesse meg a rajzolás, festés, mintázás egyszerű elemeit.  
A feladatok sikeres teljesítése hozzájárul a gyermek látási, tapintási, mozgási érzékelésének 
összerendeződéséhez, a vizuális élmények átéléséhez. Gazdagodnak képzeteik, fejlődik 
képzelőerejük. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Ajánlott irodalom: 
Forrai Katalin: Ének a bölcsődében 
Forrai Katalin: Ének az Óvodában 
 


