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Új kezdeményezés indult az óvodások 

zenei oktatására és a könyvek megszerette-

tésére a Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tárban Tatán. A Kincseskert Óvoda és a

Bartók Óvoda csemetéi tíz alkalommal

vendégeskednek nálunk a gyermekkönyv-

tárban október és december között. 

Paulovicsné Guoth Zsófia ének-zene

pedagógus dalos körjátékkal kezdi az is-

merkedést, majd a gyerekek megtanulhat-

ják, hogy nem csak hangszerrel lehet 

muzsikálni, hanem a kezükkel is utánozni

tudják a szél és az esõ hanghatásait. Ezután

igazi hangszereket ragadhatnak a kezükbe

a gyerkõcök, hiszen a könyvtár a TÁMOP-

3.2.13-12 jelû pályázat segítségével ovis

hangszerkészletet vásárolt a programhoz.

Ez a csomag olyan különleges hangszere-

ket tartalmaz, mint az ujjcintányér, a trian-

gulum, a csörgõdob, a nagy kézi csörgõ, a

kasztanyetta, a maracas, az agogo, a tam-

burin. A zenetanár megismerteti a gyereke-

ket a különbözõ hangszerekkel, zenei fo-

galmakkal: megtanulják, melyek az ütõs,

fúvós, pengetõs hangszerek. A gyerekek

több hangszert is kipróbálhatnak, így nincs

vita köztük, sõt lelkesen, jókedvûen állnak

az apró feladatokhoz. Különbözõ elõadási

stílusokat tanulnak: halkan, mérsékelten,

erõteljesen zenélnek. Amikor már minden-

ki belejött a muzsikálásba, a furulyán ját-

szó foglalkozásvezetõt kísérik a gyerekek

hangszereikkel. Végül meghallgatnak egy

dalt, melyet az énektanár írt számukra.

Hogy könnyen megjegyezzék a szöveget, a

táblán a vers képeit megjelenítõ illusztráció-

kat helyez el a tanár. Némi gyakorlás után

gitárkísérettel hallgatják meg újra a dalt,

õk pedig kísérik a dallamot, így részt vesz-

nek egy zenei produkció létrehozásában,

átélik az együttes zenélés örömét. 

A zenei program végén szánunk idõt

arra, hogy a gyerekek a könyvtárral és a

mesekönyvekkel is megismerkedjenek.

Szabadon válogathatnak a leporellók és 

a folyóiratok közül. Azt is megtanulják,

hogy mire jó a könyvõrzõ és hogyan hasz-

nálják. A legtöbben lázba jönnek a gondo-

lattól, hogy a megkedvelt könyveket haza

is vihetik, ha szüleikkel eljönnek hozzánk

beiratkozni.

A megzenésített versek, mondókák ha-

tására fejlõdik az óvodások ritmusérzéke,

éneklési és ritmuskészsége, nõ a szókin-

csük, fejlõdik memóriájuk, zenei ismeret-

anyaguk bõvül. A zene által a gyerekek ér-

zelmileg kiegyensúlyozottá válnak, belsõ

feszültségük feloldódik. A dalok segítségé-

vel színesebbé és változatosabbá válik ér-

zelemviláguk, és megtanulják kifejezni 

érzéseiket. 

A lezajlott foglalkozásokon az óvónõk

is aktívan részt vettek, és õk is nagyon

hasznosnak ítélték a programot a gyerekek

zenei nevelése és az olvasóvá nevelés

szempontjából egyaránt. ■

Hang és betû

✒✒    Dományi Zsuzsa
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