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A pedagógus neve: dr. Szabó Marianne 

Műveltségi terület: élő idegen nyelv 

Tantárgy: francia nyelv 

Osztály: 12. c  és 9.a  

Az óra témája: Francia zeneművek, kortárs énekesek (Bizet: Carmen, Stromae: Carmen) 

Az óra cél és feladatrendszere:  

 attitűdök: érdeklődés a művészeti ágak iránt, nyitottság és együttműködés az idegen nyelvi kommunikációban, felelősségvállalás az egyéni és 

szociális munkaformákban 

 készségek, képességek: a tanultak produktív alkalmazása; a látott és hallott új információk csoportosítása; IKT ismeretek aktiválása- a Quizlet 

program önálló használata az új anyag feldolgozásában; önálló és csoportos problémamegoldás 

 a tanítandó ismeretek: szókincsbővítés, szövegértelmezés  

  tudásszint megnevezése: A2+  

Az óra didaktikai feladatai: ismétlés és új anyag bevezetése 

Tantárgyi kapcsolatok: zene, rajz esztétika,  

Felhasznált források:  

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=yfp-t-s&p=carmen+monarcha+andre+rieu+habanera#id=1&vid=2c5 

https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU 

 

 

 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=yfp-t-s&p=carmen+monarcha+andre+rieu+habanera#id=1&vid=2c5
https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU
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Időkeret A tanulók 
tevékenysége 

A pedagógus 
tevékenysége 

Célok és 
feladatok 

Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök Megjegyzés 

3’ 
 

üdvözlés üdvözlés, 
a vendégek 
köszöntése 

a tanítási óra 
indítása 

    

4’ 1-1 tanuló (1-1 
maga által 
választott 
segítővel) 1 perc 
alatt annyi szót 
és kifejezést 
mond a 
művészetekkel 
kapcsolatban, 
amennyi az 
eszébe jut. 

A névkártyákból  
egy tanulóval 
kihúzatja 1-1 
versenyző nevét. 
Felkér 2 tanulót 
az idő mérésére 
és a szavak 
számlálására. 

a francia nyelvre 
és a művészeti 
témára 
hangolódás,  
 
 
 
 
 
ismétlés 
 

vetélkedő  vetélkedő névkártyák, 
időmérő óra, 
jegyzetfüzet, 
íróeszköz 

Aki több szót tud 
felsorolni, kis 
ötöst kap. 

4’ A tanulók egy 
külső és egy 
belső kört 
formálnak, 
zenére először a 
külső kör jön 
mozgásba. 
Amikor a zene 
megáll, a külső 
körben állók 
válaszolnak a 
pedagógus által 
feltett kérdésre. 
A partnerük 
hallgatja és 
segítheti őket. 

Megnevezi a 
feladatot. 
 
Kérdéseket tesz 
fel: 
 

1) Pourquoi 
l’opéra 

Carmen de Bizet 
n’a pas eu de 
succès  à 
l’époque du 
componiste? 
 

2) Où est-
ce que 
l’histoire 

az opera egyik fő 
dallamának 
felidézése 
közben 
mozgásos 
feladattal 
összekötött 
szóbeli 
kommunikáció - 
a tanulási 
folyamatot 
támogató 
hangulat 
kialakításához, 
 

 
„golyóscsapágy” 
zenével 
kombinálva 

 
mozgással 
összekötött 
pármunka 

 
 
élő hangszeres 
bejátszás vagy 
lejátszó készülék 
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A zene 
folytatódik, az 
újabb kérdésre a 
belső körben 
lévők 
válaszolnak. 

se 
passe? 

az ismeretek 
produktív 
alkalmazása  
 
 
 
ismétlés 

3’ nézik a video-t 
 
válaszolnak a 
kérdésre 

Bemutatja  a 
video egy   
részletét, 
kérdéseket tesz 
fel: 
Qu’est-ce que 
signifie 
„habanera”? 
 
Qu’est-ce qui  
charactérise 
l’amour dans  
cette chanson? 
 
Quelle est la 
philosophie de 
Carmen?  Si tu 
ne m’aimes 
pas….. 

 
az opera 
színpadi 
változata után 
egy 
másik  fajta 
előadásmód 
bemutatása: 
szóló ének 
zenekari 
kísérettel, 
a habanéra 
dallamának 
felidézése 
 
átvezetés az új 
anyaghoz 

 
 
video részlet  
bemutatása 

 
egyéni 

 
laptop 
 
projektor 

Carmen 
Monarcha& 
André  Rieu, 
habanera 
 
(a link a 
felhasznált 
forrásoknál 
található) 

2’ A francia „á b c” 
hangzóiból 
tetszés szerint 
mondanak 
egymás után 
egyet, 

a kívánt helyes 
betűket 
megfordítja, 
 
a téves betűket 
felírja a táblára 
és áthúzza 

ötletbörze 
 
 
 
 
bevezetés az új 
anyagba 

elrejtett szavak 
megfejtése 

plénum betű kártyák A megfejtés: 
Stromae 
belge 
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kitalálják a 
szavakat a rejtett 
betűkből 

 
 

7’ megnézik a 
video-t, 
megoldják a 
feladatlapot 
 
 
 
 
ellenőrzik a 
megoldást 

kiosztja a 
feladatlapokat 
bemutatja a 
video-t 
 
moderál 
 

ismerkedés a 
video filmmel, 
a feladatlap 
segítségével 
írott szöveg 
megértése, a 
látottakhoz 
rendelése 
 
az új anyag 
feldolgozása 

 
információk 
kiszűrése 
feladatlap 
segítségével 

 
kis csoport 
 
differenciált 
feladatok, 
differenciálás 
nyelvi és tartalmi 
nehézség 
alapján 

saját készítésű 
feladatlapok, 
laptop, 
projektor 

Stromae: 
Carmen 
( a link a 
felhasznált 
forrásoknál 
található) 

13’ a dalszövegből 
kiemelt szavakat 
a Quizlet 
segítségével 
megtanulják 

moderál önálló IKT 
alkalmazás, 
új szavak 
memorizálása 
 
 
az új anyag 
feldolgozása 

Quizlet 
használata 

egyéni vagy 
pármunka 

számítógép 
Quizlet program 

 

4’  felsorolják a 
szavakat, 
melyeket 
megjegyeztek, 
meghallgatják a 
dal elejét, 
megoldják a 
feladatlapot 

moderál  
 
a szókincs 
bővítése, 
az új szókincs 
alkalmazása 
 
 

 
 

plénum 
 
egyéni munka 

laptop 
feladatlap 

 
(A feladat 
megoldásához 
kétszer 
szükséges 
meghallgatni a 
dalt. A video clip 
vetített része ez 
esetben eltereli 
a figyelmet. A 
projektor 
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csatlakozóját 
célszerű kihúzni.) 

5’  
a dalszöveg első 
részének  
értelmezése / a 
dalszöveg 
folytatása/ 
 
 
az órai munka 
rövid értékelése 
 
 

Kérdéseket tesz 
fel: 
Qu’est-ce que le 
petit oiseau 
symbolise? 
 
Quels sont les 
dangers cachés 
des résaux 
sociaux?  
 
moderál 

 
szóbeli 
kommunikáció 
fejlesztése, 
produktív 
nyelvhasználat 
 
 
 
társértékelés 

 
 
beszélgetés 

 
 
plénum 
 
 
 
 
 
 
egyéni munka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
üres kártyák 
 

 
 
 
Az a 3 tanuló, 
akinek a tanórai 
munkájával a 
társai a 
legjobban meg 
vannak 
elégedve, kis 
ötöst kap. 
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/A feladatlapot készítette: dr. Szabó Marianne/ 

Stromae Carmen:    

Exercice 1: en regardant le film  

Groupe 1. 

Où est-ce que l’oiseau apparaît?  Souligne les expressions convenables. 

à la fenêtre de la chambre,     sur l’épaule du garçon,    dans l’assiette,      sous le lit, 

dans le pot, au cinéma,  derrière un banc,  dans la chambre à coucher,     dans la rue,  

dans l’ abîme.   

 

Groupe 2 

Que fait le garçon?  Décide si l’affirmation est vraie au fausse.  

Exemple:   

Il prend des selfies.     V 

Il regarde son smartphone pendant le dîner. 

Il discute avec une petite fille.  

Il fête son anniversaire avec des amis. 

Il prend des selfies  dans la chambre  à coucher. 

Il est avalé par un énorme monstre éléphant bleu. 

Exercice  2     https://quizlet.com/_2rth1k 

https://quizlet.com/167657096/stormae-carmen-flash-cards/?new 

Exercice  3:  après avoir écouté  le début de la chanson de nouveau 

Choisis  la solution correcte. 

Exemple:   l’amour est  a) comme l’oiseau de  feu 

                b) comme l’oiseau de Twitter X 

                 c) comme l’oiseau bleu 

1) On est  a) rouge   2) D’abord on          a) se follow 

     b) vert           b) on fait erreur 

     c) bleu        de lui           c) on s’affilie 

3) On  en devient    a) fou  4)  Vous avez juste  a) la côte 

        b) félé           b) la côté             

        c) heureux           c) la cote              

https://quizlet.com/_2rth1k
https://quizlet.com/167657096/stormae-carmen-flash-cards/?new

