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Óraterv 

 

A pedagógus neve: Rápli Györgyi 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Ének-zene 

Osztály: 8. osztály (emelt szint) 

Az óra témája: J. Haydn: Évszakok /Tavasz – Simon gazda áriája (No. 4) 

 

Az óra cél- és feladatrendszere: éneklési készség fejlesztése a zenei kifejezés gazdagságával; ismeretek megerősítése és bővítése; sokszínű 

ritmikai fejlesztés; harmóniai hallás- és hangszínhallás fejlesztése; zenei olvasás gyakorlása; stílusismeret bővítése; formaérzék kialakítása; a 

kreatív zenei játékok során a szabálykövetés fegyelmének kialakítása. 

 

Az óra didaktikai feladatai: motiválás; ismeretek alkalmazása; új ismeretszerzés; megfigyelés; rögzítés; elemzés; megértés; memorizálás; 

változatos munkaformák, kooperációs technikák alkalmazása; szabálykövetés; értékelés.  

 

Kapcsolódási pontok: szövegértés, értelmezés; logika; mozgáskultúra; önkifejezés, érzelmek kifejezése; stílusismeret.  

 

Felhasznált források:  
Lukin László – Ugrin Gábor: Ének – zene 9.- 10. (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) 

CD és internet: J. Haydn: G-dúr „Üstdob” (op. 94.) szimfónia II. tétel; J. Haydn: Évszakok, Tavasz – Simon gazda áriája (No. 4) 

 

Eszközök: zongora, hangvilla, tankönyv, hangjegyfüzet, tanári prezentáció, szemléltető applikációk, CD, számítógép, projektor, internet.  

 

Budapest, 2016. 11. 15.   
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Óraterv 
 

Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Reflexió 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

3 perc 

 
 

Bevezetés: 

Lazító mozgások 
Beéneklés, intonációs gyakorlatok  

Tanári irányítás Frontális tevékenység: 

- légző gyakorlatok 
- beéneklő és 

intonációs 

gyakorlatok 

Zongora 

Hangvilla 

A légzéstechnika, a 

hangképzés, az artikuláció 
és az intonáció javítása 

folyamatos órai feladat. 

A beéneklő és intonációs 
gyakorlatok előkészítik az 

új anyag dallamfordulatait 

és tonalitásait. 
3 perc Népdalismétlés: 

Az ürögi faluvégen  

(kezdőhang: c’) 

Csoportos éneklés 

irányítása 

Népzenei kísérethez 

való alkalmazkodás 
 

Csoportos éneklés 

szöveggel: 

- egyenletes mérő 

hozzáadásával, 
járással  

- irányváltós vonulás, 

éles ritmusok 
kiemelése tapssal,  

a sorvégi szünetek 

felugrással 

Hangvilla 

Karaoke CD  

(népzenei kíséret) 

Kottakép – ppt. 
(1. sz. melléklet) 

A népdal kedvelt a tanulók 

körében.   

Hangneme, hármashangzat 

felbontásos motivikája 
illeszkedik az óra 

anyagához. 

2 perc Népdal - műdal összekapcsolása: 

Az ürögi faluvégen és  
J. Haydn: Induló részlete  

(kezdőhang: c’) 

Feladatmegoldás 

irányítása, 
ellenőrzése  

 

Többszólamú hallás 
fejlesztése 

 

Frontális munka: 

- Az ürögi… népdal 
éneklése dúdolva, és 

a tanár által énekelt 

dallamrészlet 
megfigyelése, 

azonosítása 

 

 

Hangvilla A „quodlibet megfigyelés” 

érzékeny többszólamú zenei 
hallást feltételez. 
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Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Reflexió 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

4 perc  Műzenei ismétlés: 
Joseph Haydn: Induló  

(kezdőhang: c’) 

Szemléltetés 
Irányítás 

 

Frontális és egyéni 
munka: 

- utószolmizálás 

- ritmizálás 

-  éneklés abc-s 
nevekkel  

-  transzformálás  

(C-dúr – c-moll) 

 

Kottakép – ppt. 
(2. sz. melléklet) 

 

Zongora 

 
 

A harmóniai támasztás 
(zongora) segíti a tiszta 

intonálást, a maggiore –

minore váltást.  

1 perc Új anyag előkészítése: 
J. Haydn: G-dúr „Üstdob” (op. 94.) 

szimfónia II. tétel (Téma) 

(kezdőhang: c’) 

Téma felismertetése 
Kottaolvasás 

irányítása 

Kiscsoportos éneklés: 
- dallamváz 

szolmizálása 

- szerző+mű 

megnevezése 

 

Táblakép / dallamváz 
térben elhelyezve 

(3. sz. melléklet) 

Kézjelek 

 

A térben elhelyezett 
betűkotta segíti a tiszta 

éneklést és szemlétessé 

teszi a harmóniai 

felbontásokat. 

4 perc Zenehallgatás és éneklés: 

J. Haydn: G-dúr „Üstdob” (op. 94.) 

szimfónia II. tétel (Téma) 
 

Zenehallgatás és 

kapcsolódó éneklés 

irányítása 
 

Figyelem a 

dinamikai árnyalásra 

Zenehallgatás a 

témaszakasz kifejező 

éneklésével  
(üstdobütés mozgásos 

érzékeltetése) 

CD 

Kottakép – ppt. 

(4. sz. melléklet) 
 

Ebben az óraszakaszban 

nem használom 

zenehallgatáshoz az 
internetes kivetítést, mert a 

látvány megmutatná a 

megoldást (üstdob 
megszólalása). 

3 perc Harmóniai hallásfejlesztés: 

dúr hármashangzatok és fordításaik 

azonosítása diktálás alapján 

(C-dúr) 

Pármunka szervezése 

 

Zenei diktálása 

 
Ellenőrzés 

 

Értékelés 

Pármunka: 

- hármashangzat 

fordítások 

felismerése, 
azonosítása 

- táblázat feltöltése 

- ellenőrzés 
- Dúr hármashangzat 

felbontások 

szolmizálása 

kézjelezve 

Zongora 

Pármunka táblázata 

(5. sz. melléklet) 

Zongora 
Táblakép 

(6. sz. melléklet) 

A párban végzett munka 

fejleszti a tanulói 

kooperációt. 
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Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Reflexió 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

8 perc Új anyag tanítása: 

Joseph Haydn: Évszakok című 

oratórium  
 Tavasz / Simon gazda áriája  

(No. 4) 

Csoportmunkák 

irányítása, 

ellenőrzése 
 

 

 

 
 

Ritmusjáték 

szabályának közlése 
 

Ritmusjáték és 

énekelt dallam 
összekapcsolása 

 

 

 

Csoportfeladat: 

- valamennyi csoport 

(4) különböző 
dallammotívumot 

kap, melyet lapról 

elszolmizál 

Frontális munka: 
- az egész osztály 

énekli a dallamokat 

 
Ritmusvisszhang-játék 

 

Ritmusvisszhang és 
szolmizált motivika 

összeillesztése 

 

Csoportfeladatok 

applikációi  

(négyféle kottakép) 
Táblakép 

(7. sz. melléklet) 

 

Ritmusvisszhang  
(8. sz. melléklet) 

 

A kiscsoportos tevékenység 

erősíti az egyéni 

felelősségvállalást. 
 

A ritmikai játék kreatív 

zenei tevékenység, mely 

megkönnyíti a befogadást,  
a fogalmak, jelenségek 

gyakorlatban való 

megismerését. A megoldás 
sokirányú, ám motiváló 

figyelmet igényel.  

 

4 perc J. Haydn: Simon gazda áriája Éneklés irányítása 

Daltanítás „kevert” 

módszerrel 
Zongorakíséret 

Frontális tevékenység: 

- lapról olvasás 

szolmizálva, majd 
szöveggel 

- szövegértelmezés 

Kottakép: 

ppt., illetve  

tankönyv 143. oldal 
(9. sz. melléklet) 

Zongorakíséret kottája 

Ezen az évfolyamon és 

szinten elvárható a lapról 

olvasás készségének 
fejlettsége.  

5 perc Zenehallgatás: 
Joseph Haydn: Évszakok című 

oratórium  

 Tavasz / Simon gazda áriája  

Értelmezés,  
értő zenehallgatás 

irányítása 

Páros munka: 
- A mű 

hangnemtervének 

megfigyelése 

„kirakójáték” 
segítségével 

 

CD 
Kirakó-játék 

(10. sz. melléklet) 

Ebben az óraszakaszban 
nem alkalmazom az 

internetes kivetítést, mivel a 

diákok a 

feladatmegoldásban csak a 
hallásukra 

támaszkodhatnak. 

5 perc Zenehallgatás kivetítéssel: 

Joseph Haydn: Évszakok című 

oratórium  
 Tavasz / Simon gazda áriája 

A mű 

szövegkörnyezetének 

bemutatása, 
értelmezése 

Páros munka ellenőrzése 

 

Élmények megosztása 

Internetes zenehallgatás 

(koncertfelvétel) 

Szöveg (11. sz. melléklet) 
Táblakép: hangnemterv 

(10. sz. melléklet) 

 

Az internetes 

koncertfelvétel komplex 

élményt nyújt. 
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Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Reflexió 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

1 perc Házi feladat kijelölése Feladat megjelölés Egyéni jegyzetelés Leckefüzet 

(12. sz. melléklet) 

A feladat a zeneértést és a 

vizuális fantáziát hívja elő. 

2 perc Az órai munka értékelése Megbeszélés 

 

 

Ön- és társértékelés -  Kritikai érzéket is fejleszt. 

 

 

Mellékletek: 1.        

  
 

2. 
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3. J. Haydn: „Üstdob” szimfónia – táblára felírt, térben elhelyezett dallamváz: 

 

d – m – sz – m / f – r – t, - sz, / d 

 

4.  

 
 

5. (megoldó-kulcs: 6.) 
Milyen módon hallod a dúr hármashangzatokat egymás után? 
A hallottakat (X) jelöld be a megfelelő helyen! 

 

Tanulói példány      Tanári példány / megoldó-kulcs 
 

 Dúralap Dúr 
szext

 D 
kvartszext 

     

  Dúralap Dúr 
szext

 D 
kvartszext 

     

1.    1.  X  

2.    2. X   

3.    3.   X 

4.    4. X   

5.    5.  X  
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7.  J. Haydn: Simon gazda áriája – kottarészletek 

 

 
 

8. Ritmusvisszhang 

 

csettintés =   taps = T jobb comb = J  bal comb = B 

 

2/4          // T  T    // T  J    B   

 

(ritmusnévvel: 2/4 ti // titi titi// timri tá) 
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9. J. Haydn: Simon gazda áriája 

 

 
 

 

10. Hangnemterv: C-dúr // c-moll – Esz-dúr – c-moll // C-dúr 

 

11.  
No.3. Recitativo: A Kos csillagképből sugárzik már a fényes Nap reánk. Meghátrál most a fagyos köd és langyos pára leng körül. A Föld keble 

megkönnyebbül és felvidul a lég. 

 

No. 4. Ária: Már vígan siet a földműves munkára, ki a földre, a hosszú barázdában lépked fütyörészve az eke mögött.  
Jól kimérve lépteit szórja szét a magot, mit híven rejt majd a föld és gyorsan arany terméssé érlel. 

 

12. Házi feladat: Téma és variáció 
Feladat: Rajzolj meg színekben gazdagon egy „növényvariáció” sorozatot!  

a) jelenítsd meg a kiindulást (zenei megfelelője: dúr jellegű téma)  

b) 1. változat (zenei megfelelője: a dúr téma moll változata)  
c) 2. változat (zenei megfelelője: a dúr téma díszített változata) 

 


