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Kodály útján – zenei nevelés az óvodában 
 

 

 

időpont: 2022. április 27. 10:00-14:30 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

létszámkorlát: nincs 

 

 

előadó: B. Horváth Andrea (Magyar Kodály Társaság társelnöke) 

 

 

a képzés leírása 

Az előadás tematikája a Kodály írásaiban – Visszatekintés I.II.III. – megtalálható, kiolvasható „üzeneteket” 

járja körbe: ezek a mai napig fontos és követendő utat mutatnak azok számára, akik gyerekekkel foglalkoznak. 

Kiemelt helyen áll az éneklés, az értelmi és érzelmi területek feltérképezésének legkézzelfoghatóbb területe. Ez 

az aktív zenélés legtermészetesebb formája, ezen keresztül alakul ki a zenei anyanyelv bázisa, ezzel egy időben 

pedig a beszélt anyanyelv is előtérbe kerül.  Ehhez a területhez kapcsolódik a ritmikai fejlesztés, melynek az 

egyenletes lüktetés az alapja, a szerepjátékok és testmozgások életkorhoz alakított formációk bevonásával. A 

spontán alkotókészség, az improvizáció, a kreativitás az óvónő szemléletében jelen kell, hogy legyen – ezt a 

zenei játékokon keresztül kell érvényesíteni. Ennek eredményeként a gyerekek is azzá válnak, természetes 

közegük lesz ez a gondolkodásmód – jelszó a JÁTÉK. Az aktív zenehallgatás anyagának megválasztása szoros 

összefüggésben van az adott tematikával, a lehetőségekkel – csakis akkor, ha nem háttérzene. Előadásomat 

példákkal támasztom alá – többek között a dalanyag kiválasztás és a feldolgozás lehetőségei –Weöres Sándor: 

Magyar etűdök (100 kis énekszöveg) felhasználásával. Kreatív közös gondolkodás a célom az egyszerűen 

megvalósítható ritmushangszerek, a terepen található eszközök felhasználására, elkészítésére, valamint az 

interneten található anyagok szűrési szempontjainak áttekintésére. 

 

 

a képzés felépítése 

• 10:00-10:05 – köszöntő, ima 

• 10:05-12:00 – előadás 

• 12:00-12:35 – ebédszünet 

• 12:35-14:25 – előadás 

• 14:25-14:30 – a nap lezárása 

 

Aki akadályoztatása miatt  nem  tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-

mailben  jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  

órás  továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  

Igazolást  a  részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap 

végén. 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  
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