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„VAN-E SZEBB HIVATÁS, MINT ÚJ KERTBE AZ ELSŐ JÓ MAGOT VETNI?”

(NYILATKOZAT 1941)

→



„ A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz 

más szépségek iránt…”

(Bárdos Lajos)
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MATEMATIKA MŰVÉSZET

BESZÉD SZÍNHÁZ

TUDOMÁNY ZENE

GONDOLKODÁS TERMÉSZET

elemzés érzés

jelen/ múlt jelen/jövő

analizálás térlátás, vizualitás

részekre figyelés egészre figyel

logika kreativitás ,ötletek

időérzék                                                                      

kockázatvállalás

különbséget keres hasonlóságot keres

sorrendben dolgoz fel mozgás ,cselekvés

1 dolgot csinál                                    több dolgot csinál 

humor

„miért?”



„Minél hosszabb a gyermekkor, annál harmonikusabb és

boldogabb lesz a felnőtt élete.”

„Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”

(Énekes játékok 1937)

„Kezdeni már az óvodában kell, mert ott a gyermek játszva

megtanulja azt, ami az elemiben már késő…….

• .Amit ez a kor elront vagy elmulaszt, később helyrehozni

nem lehet. Ezekben az években eldől az ember sorsa

jóformán egész életére…….

• Ha a lélek parlagon marad hétéves koráig, abban már nem

terem meg ,amit csak a korábbi magvetés vethet el

benne…..

• A leggondosabb családi nevelés sem adhatja meg amit az

óvó nyújt :az emberi közösségbe való beilleszkedést….

• Amit itt tanul a gyermek, sohasem tudja elfelejteni: vérévé

válik. De nemcsak egyéni tulajdona lesz. Az egész ország

közízlésére kihat…..

(Zene az óvodában 1941)
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Ezért fordultam Weöres Sándorékhoz szövegekért, mint akik már több

gyűjteménnyel megmutatták, hogy tudnak a gyermek nyelvén, selypítés nélkül

(Bóbita ,Tarka forgó, Mesebolt, Üvegcsengő ).Gazdag Erzsi. A fiatalok közül

Csukás István hajlamos ilyenekre.

(Kis emberek dalai – Előszó 1961)
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„Mint egy nagy gyűjtőmedencébe, századokon át belefolyt a

magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a

magyarság minden lelki élménye, bölcsőjétől fogva: mert

kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar

nyelvvel egyidős.”

( A magyar népdal művészi jelentősége 1929)

„ A tudat alatti magyarság első talpköve a nyelv….a másik a

zene….Anyanyelve csak egy lehet az embernek, zeneileg is.”

(Zene az óvodában 1941)





kiforduló fogyó/gyarapodó

• szoknyafogó

• hidasjáték

szerepcserélő párcserélő

• táncok

színjáték

• pünkösdölés

zálogos alakítások

JÁTÉKOK -KERÉNYI



„SZÁZHANGÚ ORGONA a magyar népzene, mindenre van

hangja, a szelíd tréfától a tragédiáig.”…..A tűznek nem szabad

kialudni.”

(A magyar népzene 1925)





 



„Óvodáskorban a magyarság tudat alatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. Magyar

mivoltunknak alapjait itt kell lerakni. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb lesz az

épület….”

(Zene az óvodában 1941)

MAGYAR ZENEI ANYANYELVHEZ

„Az igazi népdal először is nagy művészi nyereség az egész ország zeneéletére. Terjesztésével eddig 

ismeretlen magyar remekműveket viszünk a köztudatba. Másodszor egymással szembenálló társadalmi 

rétegek kölcsönös megértését szolgálja, különösen  a városi lakosságban a parasztról élő hamis képet segíti 

megváltoztatni. Harmadszor: magyar öntudatot nevel olyan rétegekben ,ahol eddig szunnyadt, vagy meg 

sem volt.”

(A magyar dal jelentőségéről 1939)















„ Az ének felszabadít ,bátorít, gátlásokból, félénkségből 

kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára 

kedvet csinál. ,alkalmasabbá tesz, figyelemre fegyelemre 

szoktat. Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában 

minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a zenei 

műveltség alapját ,amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi egész 

életét.

„Aki 2-3 év alatt az óvodában 50-60 dalt megtanult, fejlettebb

hanggal és hallással került az iskolába, mint aki még életében

nem dalolt, s egyetlen dalt sem tud.

(Iskolai énekgyűjtemény- Előszó az I.kötethez 1943 )





„Talán ma már nem szükség magyarázni ,miért jobb a 

kisgyermeket előbb ötfokú zenén tartani.

1. Könnyebb félhang nélkül tisztán énekelni.

2. Jobban fejelődik a zenei felfogóképesség és hangtaláló 

készség ugrásokkal vegyes lépéseken, mint a diatonikus 

létramozgáson.

3. Csak így lehet magyar zenei öntudatra ,a magyar zene 

megértésére nevelni. Csak ha egy ideig kizárólagosan benne 

él, fogja a gyermek a magyar zene alapvető fordulatait 

természetesnek és szépnek érezni…..”.

(Kodály 100 kis induló 1947 augusztus 1)





„ A 3-5 éves gyermek benyomásai életre szólók, amit akkor

beléje oltanak ,élete fogytáig nem feledi…

.Az óvodában nem énekelnek szöveg nélkül (Ugyan nem értem

,miért, mikor a kisgyermek szeret dúdolni, szavak nélkül is,

Zenei hallása is gyorsabban fejlődik, ha nem szövegről, hanem

dallamról ismeri meg a dalokat.)

„A korán diatoniára szorított gyermek pedig sohasem

tanul meg tisztán intonálni. Finomabb fül mindig meghallja

,hogy a mi-fa tájéka ingadozik.(Persze a harsányan velük éneklő

óvónő nem hallja, még ha véletlenül tisztán énekel is.)De ha a

gyermek előbb megszerzi az öt pillérhang biztonságát ,könnyen

melléjük illeszti a félhangot akár alulról, akár felülről.

(Kis emberek dalai – Előszó 1960)





„A zene elemei külön-külön is értékes nevelő eszközök. A ritmus

figyelmet, koncentrációt, határozottságot ,beidegző képességet

fejleszt. A dallam az érzés világát nyitja meg. Az erőfokok

változása, a hangszín: hallószervünk élesítője. Az ének végül

olyan sokoldalú testi működés, hogy a testnevelő hatása is

felmérhetetlen - ha tán valakinek a léleknevelés nem volna

fontos…..”

(Zene az óvodában 1941)











1. Csoport Csukás István verse – negyedek

Dirmeg, dörmög a mord medve,

Nincsen néki semmi kedve.

2.     csoport Weöres Sándor verse – nyolcadok

Mackó brummog: Irgum ,burgum,

bundám rongyos, ez abszurdum! 













A jövő Magyarország zenészei pedig írjanak dalokat a 

kisembereknek, de nem kozmopolita hanem magyar zenei 

nyelven.

(Kis emberek dalai – Előszó 1961)









„ A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem

él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene

nélkül nincs .Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene

világít be.

A zene rendeltetése : belső világunk jobb megismerése,

felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni

eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait

értjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet

megismerni nem, csak sejteni lehet.

Nem minden zene ilyen. Sőt többsége annak, amit

naponta szerte a világban hallunk: a mindennapok

,hétköznapok ,emberi gyarlóságok zenéje-nem is érdemli a

zene nevet .A zenei önképzésnek és egymásképzésnek nem

lehet más célja, mint keresni az utat a jobbnál jobb zene felé s

ezzel szolgálni az egész nemzet lelki emelkedését.”

(Mire való a zenei önképzőkör 1944)
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