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1.a  osztály 

emelt ének-zene 

 

Ezzel a kis köszönéssel kezdjük a gyerekekkel az énekórákat, első osztályban majd a napokat 

is. Ezt vallom én is: énekelni és élni jó! 

Már 14 évesen pedagógusnak készültem. Így lettem óvónő, tanító majd ének-zene szakos tanár. 

Dolgoztam is mindhárom területen és tudom, hogy óriási ugrás óvodából iskolába érkezni. 

Óvodások jönnek hozzám, s ennek megfelelően töltjük együtt az időt. Énekelünk, verselünk,  

játszunk, és mellesleg megtanulunk olvasni (kottát is), írni (kottát is),  számolni (kottát is ), 

és  egymásra figyelve, alkalmazkodva együtt lenni, együtt lélegezni, iskolássá és közösséggé 

válni. 

Három gyermekem van (20, 18 és 16 évesek), így saját tapasztalatból ismerem a 

gyermeknevelés örömeit és nehézségeit is. Így értem és ismerem a szülői oldalról felmerülő 

problémákat. Nehéz ma gyermeket nevelni…, de mikor volt könnyű? Rajtunk áll, 

gyermekeken, szülőkön és tanárokon-tanítókon, hogyan éljük meg az iskolás éveket, 

munícióként visszük-e tovább vagy teherként cipeljük a jövőben. 

Cél: élményeket és tudást szerezni, barátokra találni, nevetni, jókedvűnek lenni, kíváncsinak 

maradni, támogatást, bátorítást kapni, fejmosást, ha arra van szükség, egymástól tanulni, a 

helyeset választani (néha ennek ellenkezőjét), tapasztalatot szerezni, tiszteletet kapni és adni, a 

jelenben lenni…….  Ez csak közösen, együttműködve (tanár-gyerek-szülő) lehetséges. 

Mivel szeretek énekelni, közösen dalolni, így nem múlhat el nap zene nélkül.” A zene az életnek 

olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 

(Kodály Zoltán) Ugyanilyen szükséglet közösséghez tartozni, hisz magunkat is így tudjuk 

meghatározni. Nem csak az osztályközösséget, hanem a szülői közösséget is építeni kell, hogy 

a gyerekek egy védő, felnőtt közösség támogatásával biztonságban fejlődhessenek, 

gyarapodjanak testben, lélekben, tudásban. A közös éneklés, a kóruséneklés közösséget alakít, 

hiszen csak a másikra figyelve, vele lélegezve sikerül a csoda. 

Szövetségeseket keresek e nagy feladathoz! A zenei osztályba várom a dalolni szerető, kíváncsi, 

játékos kedvű kis apróságokat és szüleiket! 

 „A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem 

minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani 

önmagát.”(Müller Péter) 


