TEHETSÉGMŰHELYBEN
MEGVALÓSULÓ
TEHETSÉGGONDOZÁS BEMUTATÁSA

Tehetségműhely bemutatása
Tehetségműhelyünk, a „Dúdolka” zeneműhely nevet viseli. Foglalkozásainkat heti
rendszerességgel szervezzük, legfeljebb egy óra időtartamban, az 5. életévüket betöltött,
„tehetség ígéretre” utaló, speciális személyiségjegyekkel rendelkező, a zene-, és hangszerjáték
iránt kiemelkedő érdeklődést mutató, 6-8 kisgyermek számára.
Éves komplex tehetséggondozó programunk gazdagító, fejlesztő, és lazító típusú
foglalkozásokból

épül

fel.

Célunk,

a

zenei

képesség

sokoldalú

fejlesztése

(kiemelten a népzene, a szimfonikus zene által,) a zene szeretetére nevelés értékközvetítéssel,
harmonikus személyiségfejlesztés a zene kifejező eszköze által.

Gazdagító

típusú

tevékenységeink során a gyermekek kiemelkedő képességeit támogatjuk. Olyan gazdag,
élménydús, kihívást nyújtó zenei tevékenységtartalmakat biztosítunk számukra, melyek segítik
a zenei képességek sokoldalú fejlesztését, magasabb szintre emelését. A gazdagon felszerelt
műhely inspirálja a gyermekeket a kreatív zenei önkifejezésre, közös zenélésre, új lehetőségek
kipróbálására. A műhelyben megtalálható a furulya, cimbalom, citera, xilofon, metalofon,
hangolt csengők, cserépdob, esőbot, köcsögduda és még sok-sok hangkeltő és ritmusjátszó
eszköz, melyeket a gyermekek szívesen használnak. Változatos módszerekkel, differenciált
feladatadással segítjük az egyéni képességek kibontakozását valamint az egyéni ütemben való
haladás lehetőségét. A „Zeneműhelyben” metallofon ütős hangszeren tanulhatnak a gyerekek.
Megalakítottuk a Zengő Bongó kisegyüttest. A zenekari kis „zenészekkel” műsor blokkokat
tanulunk karácsonyra és egy tematikus témára. A műhelyfoglalkozásokon érdekes,
néphagyományokhoz kapcsolódó projekt témákat dolgozunk fel, melynek élmény-alapját
elsősorban az óvodai helyi program-, valamint egyéb kiegészítő lehetőségek biztosítják.
Fejlesztő típusú tevékenységeink az eltérően fejlődő képességek kiegyenlítésére
irányulnak,

támogatják

a

gyermekek

harmonikus

személyiségfejlődését.

Játékosan

ismerkedünk a zenei hangokkal, ritmusokkal, elsajátítjuk a zenei írás-olvasás alapjait, saját
ritmuskottákat készítünk.

Lazító típusú tevékenységeink a feltöltődést, kikapcsolódást,

élményszerzést, a közösség építését szolgálják. Koncertekre, hangversenyre járunk,
kirándulunk, könyvtárba látogatunk…..és még sok-sok színes programot szervezünk, melybe a
szülőket is bevonjuk. Szívesen szerepelünk nyilvános felkéréseken, gála műsorokon, évzáró
műsorral lepjük meg a szülőket, mellyel erősítjük a gyermekek önbizalmát.
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Tanácsadás: 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.

"Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út.
De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyerek kezébe kapja
a jó zene kulcsát s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk,
ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át,
hanem virágos kerteken." (Kodály Zoltán)
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Életképek az „Dúdolka” tehetségműhelyünkből
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