TEHETSÉGMŰHELYBEN
MEGVALÓSULÓ
TEHETSÉGGONDOZÁS BEMUTATÁSA

Tehetségműhely bemutatása
„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és
foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak
a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk. „
(Kodály Zoltán)
Óvodai helyi nevelési programunk alapjául szolgáló művészeti programunk hármas pillérre a
mese, a vizuális tevékenység, és a zenei nevelés, mely kiemelt szerepet kapott nevelő, és
tehetséggondozó munkánkban.

Tehetségműhelyünk „Zenevelde” fantázia nevét, a zenei

érdeklődésű gyermekek hívták életre. Foglalkozásainkat heti rendszerességgel szervezzük, legfeljebb
egy óra időtartamban, 5. életévüket betöltött, „tehetség ígéretre” utaló, speciális személyiségjegyekkel
rendelkező, a zene-, és hangszerjáték iránt kiemelkedő érdeklődést mutató, 6-8 kisgyermek
számára. Beválogatásra kerülnek azok a gyerekek, akik kiemelkedő zenei készségekkel-, és
képességekkel rendelkeznek, adottságaik alkalmassá teszik őket egyéni improvizálásokra, kreatív,
önmegvalósító tevékenységekre, érzelmeik változatos kifejezésére. A zenei készségeken túl más
területeken is támogatjuk kreativitásukat. (drámajátékok, vizuális tevékenység, mozgás improvizáció,
kognitív képességek). Éves komplex tehetséggondozó programunk gazdagító, fejlesztő, és lazító
típusú foglalkozásokból épül fel.

Gazdagító típusú tevékenységeink megtervezésekor

változatos, új technikai-, és tartalmi elemekkel bővített, kihívást jelentő, egyéni erőfeszítéseket
igénylő, a gyermekek számára különböző nehézségi fokozatokban választható, gyermekek ötletein
alapuló projekt témák kialakítására törekszünk. Pozitív megerősítéssel, konkrét visszajelzésekkel,
dicsérettel, speciális eszközökkel, további egyéni lehetőségekkel biztosítjuk a gyermeki kreativitás,
problémamegoldó gondolkodás, önkifejezés kibontakozását. A zenei érdeklődésű gyermekeink
számára inspirációt jelent egy-egy koncerten-, szimfonikus zenekari próbán történő részvétel,
zenészekkel történő beszélgetés és közös zenélés, hangszerbemutatók alkalmával történő
élményszerzés, közös zenei improvizációink.
Fejlesztő típusú tevékenységeink legfontosabb tartalmi elemei a következők: éneklési
készség fejlesztése énekes köszönéssel, énekes megszólítással, beszélgetéssel, énekes kérdés- felelet
játékokkal, önálló énekléssel. Ritmusérzék fejlesztése ritmuskártyákkal, írott jelekkel, saját készítésű
hangszerekkel, képi rögzített kottákkal síkban-, térben rövidebb- hosszabb ritmusmotívumokkal,
tempóváltások improvizálásával, ritmuszenekar alakítással. Hallásfejlesztés visszhangjátékokkal,
zenei ellentétpárok alkalmazásával, kromatikus kezdőhangváltásokkal, dallam improvizációval,
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szokatlan hangszínek felismerésével. Mozgás improvizáció egyéni fantázia szerint, változatos stílusú
zenei felvételekre szabadon, eszközzel, eszköz nélkül. Hangszeres játék ismert és kitalált
dallamokkal metallofonon, xilofonon, hangolt- csengőkön, vízzel telt poharakon.
Lazító típusú tevékenységeink sokrétűek. Szívesen barangolunk a természetben, és
fogalmazzuk meg a természetben hallható hangok nyújtotta élményeinket a „természet kincsei”
segítségével (ágakból, virágokból, termésekből gyorsan elkészül egy-egy kotta). Örömmel
improvizálunk mozgást zenére, vagy öntjük rajzba zenehallgatás nyomán keletkező érzéseinket,
gondolatainkat. Sikeres partneri kapcsolatot ápolunk a Zeneiskolával, több művészeti általános- és
középiskolával. A szülőket is bevonjuk rendszeresen a projekt munkákba, az élményszerzési
lehetőségekbe. Több ismert és kevésbé ismert művésszel és művészeti csoporttal napi kapcsolatban
vagyunk, gazdagító tevékenységünk ez által válik tartalmasabbá, színesebbé.
Tanácsadás: a szülőkkel való együttműködés magába foglalja a tájékoztatást, a konzultációt
és tanácsadást, „tehetség ígéretet” mutató gyermekükkel történő bánásmóddal kapcsolatban.
Évente többször is lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy betekinthessenek a műhely
munkájába, ezen túl zene-, és hangszerjáték kiemelt területünkön, szívesen nyújtunk tanácsot
érdeklődő kollégáink, szakembereink számára.

Tanácsadó

munkánkat

igény

szerint

óvodapszichológus, pszichopedagógus, tehetségfejlesztési szakértő-, és tanácsadó, valamint
logopédus is segíti.
„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak
sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.” (Dr. Czeizel Endre)
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Életképek az „Zenevelde” tehetségműhelyünkből
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