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A) Csoportprofil – 6. (emelt szintű angol nyelvi) osztály 

Az osztály létszáma 28 fő. Ebből 19 lány és 9 fiú. Az osztály összetétele az első évfolyamtól kezdve 

jelentősen nem változott. Második és negyedik évfolyam végén 2 tanuló ment el másik iskolába, így 

alakult ki a 28-as létszám. 

A tanulók közül 10 jómódú családi háttérrel rendelkezik, 15 fő rendezett, átlagos anyagi helyzetű 

családból származik, 3 fő hátrányos helyzetű, szegényebb sorban élő család tagja. A kulturális 

tájékozottság nem áll egyenes arányban a tanulók szociális hátterével.  

Az osztálynak alsó tagozatban egy osztályfőnöke volt, 5. osztálytól váltás történt, a jelenlegi 

magyartanáruk lett az osztályfőnök. A tantestületből 9 pedagógus tanítja az osztályban a különböző 

tantárgyakat. Az ének-zene tantárgyat 5. osztálytól oktatom, tehát ez a második év, melyben együtt 

dolgozunk. A tanulók többsége érdeklődő, nyitott, így könnyű volt megismerni a közösséget. Már az 1. 

osztálytól kezdve emelt szinten tanulják az angol nyelvet, ének-zene órájuk heti 1 alkalommal van. 

Az ének-zene tantárgy szempontjából 5 tanuló folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújt mind 

az aktivitás, mind az elsajátított tudás területén. További 11 tanuló szintén jó adottságokkal 

rendelkezik, de teljesítményük enyhén hullámzó. 8 tanuló gyengébb adottságokkal rendelkezik, de 

közülük 3-an a szorgalmasabbak közé tartoznak. 4 diáknak általában a tanuláshoz való hozzáállása 

nem megfelelő, azonban ez az énekórán folyamatosan javul. Ezzel kapcsolatban folyamatos a 

konzultáció az osztályfőnökkel és a más szakos kollégákkal. Megfigyelhető, hogy az énekórán jobban 

teljesítő tanulók a többi tárgyból is kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtanak. 

A kiemelkedő, illetve a jó adottságokkal rendelkező diákokról megállapítható, hogy egyéb 

zeneoktatási intézményben tanulnak valamilyen hangszeren, vagy néptánc oktatásra, egyéb 

táncoktatásra járnak. Jellemzőjük, hogy magabiztosan énekelnek, tájékozottak a zenei alapfogalmak 

terén, kiemelkedő zenei hallással, zenei memóriával vagy ritmusérzékkel rendelkeznek. A szociális 

összetétel nem befolyásoló tényező. A 16 diákból (5 kiemelkedő, 11 jó adottságú) 2 hátrányos 

helyzetű, 8 átlagos családból, 6 pedig jómódú családból való. 

Az énekórán az osztályvezető egyéniségei az 5 kiemelkedő képességű gyermek, illetve hozzájuk 

átlagosan 4-5 tanuló kapcsolódik a jó képességűek közül. Az óra folyamatában meghatározó szerepet 

töltenek be mind egyéni munkájukkal, mind a többi tanuló segítésével, ösztönzésével a csapatmunka 

során. A tanítás során igyekszem figyelni a csoport egyensúlyának megtartására, nem túldicsérni és 

túlságosan középpontba állítani a kiemelkedő tanulókat, illetve motiválni a gyengébb képességűeket, 

inaktívabb diákokat. Erre nagyszerű lehetőséget nyújt a csoportmunka, melyben a megfelelő 

beosztással, illetve a beosztások sűrű változtatásával kiegyensúlyozott csoportok alkothatók, így 

minden tanuló esélyt kap a sikerélmény megélésére. Emellett természetesen az egyéni aktivitást és 

teljesítményt is díjazni szükséges. A zene személyiségfejlesztő erejét kihasználva az órák nagy része 

gyakorlati jellegű, zenei produkciókkal teli, így mind a diákok, mind a tanár interpretációja (énekes és 

hangszeres is) helyet kap; de fontos szerep jut az aktuális zenehallgatási anyagnak is. 

Az osztályban 1. osztálytól kezdve az X.Y. Kiadó tankönyveit használjuk. Emellett a 

készségfejlesztéshez gyakorlatsorok (tanári összeállítás), illetve anyaggyűjtésnél, szorgalmi munkánál 

zenetörténeti kiadványok kerülnek kiegészítésképpen a taneszközök listájára. Az osztály énekórái 

szaktanteremben zajlanak. Rendelkezésre áll egy pianínó, egy 5 vonalas tábla és egy CD lejátszó, 

hangfalakkal. Az órák során megjelenik az IKT kompetenciák fejlesztése is, ehhez szükséges tanári 
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laptopot, projektort, vásznat bevinni az óra előtt. Ezek az eszközök rendelkezésre állnak az iskolában, 

de előzetesen egyeztetni szükséges használatukról. 

Az osztály fejlődése viszonylag egyenletes üteműnek mondható. Az alsó tagozatból megfelelő 

éneklési készséggel érkeztek, viszont a kottaolvasási,–írási és a memorizálási feladatokban lemaradás 

volt tapasztalható. Ezeket a hiányosságokat folyamatosan pótolni szükséges, mindig az adott 

tananyaghoz igazodva kiegészítő készségfejlesztési feladatok beépítésével. 

Az iskolában működik énekkar, amely felső tagozatosokból áll és szaktanári válogatás alapján 

lehetnek tagjai a tanulók. Az énekkar létszáma 26 fő, csak normál tantervű ének-zenét tanuló 

diákokból áll. A 6. osztályból 7 tanuló tagja az énekkarnak, noha többen kerültek kiválasztásra, de 4 

diák egyéb elfoglaltsága miatt nem tud járni. Az énekkar rendszeresen fellép iskolai ünnepségeken. 

Repertoárjukban egyszólamú zongorakíséretes művek, kánonok és könnyebb kétszólamú művek 

szerepelnek. 
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja: 

Az iskola neve: 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: ének-zene 

A tanulási-tanítási egység témája:   

hangsor ismétlés (öt és hatfokúság) - hétfokúság dúr hangsor gyakorlás,  

tiszta hangközök és szekund gyakorlás, terc hangköz előkészítés 

A tanulás-tanítási egység cél és feladatrendszere: a hétfokúság ismeretén belül a moll hangsor 

tudatosítása 

A tanulás-tanítási egység helye az éves fejlesztés folyamatában: négy előkészítő óra után tudatosítás, 

majd a tananyagtól függően folyamatos gyakorlás  

beépítve az új hangközöket 

 

Tantárgyi kapcsolatok: 

Osztály: ált. isk. 6. osztály (normál) 

Felhasznált források: Tankönyv; 

          Bartók B.- Kodály Z.: Húsz magyar népdal; 

          Kodály Z.:333.olvasógyakorlat; 

          Tegzes Gy .: Hétfokú olvasógyakorlatok I.; 

          Kodály Z.: Énekeljünk tisztán 

          Bartók B.- Kodály Z.:Húsz magyar népdal; 

          Bartók összkiadás – 15 magyar népdal (Kocsis Zoltán-zongora); 

          5. oszt.zh.lemez/2.3. 

 

Dátum: 
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mágnes kotta 

hangvilla/furulya 

Szélről legeljetek 

Gábor Áron 
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(tábla; 

élőzongora) 
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Volt nekem egy 
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ablakomba 

(hu.dt) 

Házasodik a 

tücsök 
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Komáromi 

kisleány 

 

6.  a moll 

hangsor 

gyakorlása 
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ismétlés 

összehasonlí

tás 

elemzés 

új ismeret 

nyújtása 

következteté

s 
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reláció tudat 
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C) Projektterv – Zenei világnap október 1. 

időszak feladat megjegyzés 

augusztus  

             3. hét 

tanévnyitás 

munkaközösségi 

értekezlet  

Megbeszélés, egyeztetés kollégákkal az éves ütemtervről 

és az első iskolai szintű megmozdulásról - zenei világnap 

október 1. 

Egyéni anyagkeresés, ötletek. 

 

augusztus 4. hét A munkaközösség éves ütemtervének leadása, 

dátumokkal, helyszínekkel és megjelölt időpontokkal 

Egyéni feladatok leosztása. 

 

szeptember  

             1. hét 

Az aktuális évfordulókat megbeszélve, 

véleménycserékkel megállapodás a megtanítandó 

dalcsokor konkrét 3-4 dallamáról, figyelembe véve a 

bevont korosztály képességeit, hangmagasság egyeztetés 

(3.-12. évfolyam). 

Minden kolléga a saját osztályában átismétli vagy 

megtanítja a kiválasztott dalokat. 

Az alsós kollégák tájékoztatása a programról (a 

lehetséges ütközések miatt). 

 

 

 

 

- ha a dalcsokor megengedi, hangszeres kíséret, 

pl.: citera megszervezése 

             2. hét Kicsinyített kották szétosztása. 

Az aktuális napra beírás a központi programfüzetbe. 

Minden osztályban hirdetés az időpontról, ahol 

szükséges a füzetbe, ellenőrzőbe beíratás vagy honlapra 

feltétel. 

- a karbantartóknak a szükséges eszközök 

megjelölése írásban; 

- páros osztályok és páratlan osztályok 

időpontjainak megbeszélése. 

 

            3. hét Minden osztályban folyamatos gyakorlás. 

A felolvasandó Y. Menuhin idézet kinyomtatása.* 

Jól olvasó gyerek kiválasztása. 

Az alsós tanítókkal egyeztetés (pl. bemutatóóra van 

előtte vagy utána; testnevelés óra van; dupla rajzóra stb.). 

- a gyakorlás nem mehet a tananyag rovására, ha 

lehet, be kell építeni; 

- konzultáció a magyar munkaközösség 

tagjaival. 

            4. hét Próba a felolvasó gyerekkel. 

Iskolarádióban hirdetés. 

A zenei faliújságon figyelemfelkeltő plakát. 

Az iskola hirdetőfelületein plakát. 

Kollégáknak hirdetés a tanáriban. 

Az igazgatóság meghívása. 

Fotó és médiadokumentálás megszervezése. 

 

 

 

- tanulók segítségével plakátolás; 

- időben engedjék majd el a tanulókat. 

október 1. hét Utolsó ellenőrzés (karbantartók stb.). 

Az alsós osztályok felkísérése szaktanár vezetésével 

mind a két szünetben. 

Az esemény lebonyolítása a megbeszélt sorrend szerint 

(pl. köszöntés–éneklés- szöveg felolvasás-éneklés). 

Az alsósok visszakísérése. 

 

- ha szükséges, nagyobbak segítségével. 

            2. hét Minden osztályban értékelés: a résztvevők „jutalmazása” 

egyéni értékelési rend alapján. 

 

- van, aki kis ötöst ad, van, aki +/-t vagy alsóban 
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Osztály szinten megemlékezés még Bárdos Lajosról állatnyomdát kap stb.; 

- október 1. a születésnapja,. 

          3. hét 

munkaközösségi 

megbeszélés 

A projekt értékelése. 

A dokumentációk archiválása. 

 

 

               *Y. Menuhin idézet 

A zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei tanácsának a 

felhívására ünneplik október 1-jén, azért, hogy legyen egy nap, amelynek a főszereplője a zene.  

„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt 

ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként 

mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, 

kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói.” – mondta Menuhin.  

                Csatolt anyagok –plakát; fotó 
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D) Értékelés dokumentumai 

1.) Erkel Ferenc összefoglalás – feladatlap 

7. osztály 

 

1. Pótold a városok neveit, majd húzd össze a hozzá tartozó fogalommal! 

 K    meghalt 

 

 Gy     karmesterkedett 

 

 P     tanult  

 

 B     született  

2. Jellemezd egy mondattal munkásságának fontosságát! 

 

 

3. Melyik zenei műfajban tevékenykedett? Húzd alá a helyes választ! 

 kamarazene  opera  szimfónia   

 

4. Pesten hol szólaltak meg az operák eleinte? 

 

 

5. Ki tervezte az Operaházat?  Húzd alá a helyes választ! 

Finta József  Schulek Frigyes  Ybl Miklós 

 

6. Hol található Erkel Ferenc szobra? 

 

 

7. Mi a libretto magyarul? 

 

 

8. Ki írta Erkel Ferencnek a librettoit? 

 

 

9. Milyen témákat dolgozott fel Erkel a műveiben? 

 

 

10. Ki az a kortárs költő, akit meg kell említeni a Bánk bán kapcsán és miért? 

 

 

11. A Hunyadi László és a Bánk bán operák szerint válogasd szét a szereplőket! 
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Gertrudis Gara nádor Melinda Cillei Ulrik Petur bán 

 

Szilágyi Erzsébet V. László Gara Mária 

 

Hunyadi László -  

 

Bánk bán - 

  

12. Pótold a hiányzó szöveget! 

 Meghalt a  ,nem dúl a rút     

 Országunk élni fog, mert  nagy    

 Hűségnek győzedelmét   nagy világ 

   a drága hon, a jó a nagy  
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2.) Erkel Ferenc összefoglalás – javítókulcs 

7. osztály 

 

1. Pótold a városok neveit, majd húzd össze a hozzá tartozó fogalommal! 

 

 K olozsvár   meghalt  /Budapest   2 pont 

 

 Gy ula     karmesterkedett  /Kolozsvár  2 pont 

 

 P ozsony   tanult  /Pozsony   2 pont 

 

 B udapest   született  /Gyula   2 pont   

  

2. Jellemezd egy mondattal munkásságának fontosságát! 

                 2 pont  

a magyar nemzeti opera megteremtője,a Himnusz zeneszerzője 

 

3. Melyik zenei műfajban tevékenykedett? Húzd alá a helyes választ! 1 pont 

 kamarazene  opera   szimfónia   

 

4. Pesten hol szólaltak meg az operák eleinte? 

a Nemzeti Színházban                        1 pont 

 

5. Ki tervezte az Operaházat?  Húzd alá a helyes választ! 

Finta József Schulek Frigyes Ybl   Miklós       1 pont 

 

6. Hol található Erkel Ferenc szobra? 

az Operaház bejáratánál;az Erkel Színház előcsarnokában,Gyulán 2 pont 

 

7. Mi a libretto magyarul? 

       szövegkönyv  

                1 pont 

8. Ki írta Erkel Ferencnek a  librettoit? 

      Egressy Béni        1 pont 

 

9. Milyen témákat dolgozott fel Erkel a műveiben? 

      történelmi témákat       1 pont 

 

10.Ki az a kortárs költő, akit meg kell említeni a Bánk bán kapcsán és miért? 

      Katona József, az alapdráma költője     2 pont 
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11. A Hunyadi László és a Bánk bán operák szerint válogasd szét a szereplőket! 

 

Gertrudis Gara nádor Melinda Cillei Ulrik Petur bán 

 

Szilágyi Erzsébet V. László Gara Mária 

 

Hunyadi László -  Szilágyi Erzsébet, V. László ,  Gara Mária, Gara nádor, Cillei Ulrik       

          5 pont 

Bánk bán       -    Petur bán,  Gertrudis ,  Melinda    3 pont 

                                      összesen: 28 pont 

 

            

osztályzat: 

 

12. Pótold a hiányzó szöveget! 

 

 Meghalt a …cselszövő.,nem dúl a rút …viszály……. 

 

 Országunk élni fog, mert…László..nagy …király.. 

 

 Hűségnek győzedelmét …zengje….nagy világ 

 

 Éljen..a drága hon, a jó a nagy …király!                         

           8 pont 

           

        

 

                osztályzat: 

 

Értékelés – két jeggyel 1-11. feladat a lexikális tudás mérése 

12. feladat az éneklés során megszerzett szöveg a bevésést mutatja. A nem jó 

éneklési képességű gyerek is hibátlanul megoldhatja, mint „memoritert”, 

hisz az előző órákon a hallás után megtanult dalt többször elénekelte és 

többször meghallgatta az opera részletet is. 

 

A helyesírási hibák miatt nincs pontlevonás, de az értékelésnél ki kell rá térni ugyanúgy, 

mint az egyéb általános hibákra! 

 

Feladat megoldására szánt idő: max.20 perc 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 14 

 

E) Reflexió 

A moll hangsor tudatosítása. Az Ablakomba, ablakomba… kezdetű népdal megtanítása hallás után – 

témájú óratervhez 

 Ez az anyag a magyar zenetörténet bemutatásának egyik fontos eleme és jó lehetőséget ad a 

tantárgy komplexitásának a kiaknázására→építészet - a XIX. sz. nagy tervezői, akik maradandót 

alkottak; festészet - id. Markó, Madarász V., szobrászat-Kisfaludy; földrajz - életrajzhoz 

köthetően vagy az operák helyszíneivel kapcsolatban; történelem-1848-as szabadság harc; 

irodalom - Katona J. stb.-itt is lehet egyéni gyűjtőmunkát kérni, kiselőadást a témákkal 

kapcsolatban, de belefér a jelmeztervezéstől a szituációs játékon keresztül minden. 

 Az előzetesen több órán át tárgyalt anyaghoz egyéni gyűjtő feladatok is kapcsolódtak, így 

kerültek a kérdések közé olyanok is, melyeket a tankönyv nem tárgyal, de én az általános 

műveltség okán fontosnak tartok (pl.: meg kellett keresni, hol találhatók szobrok Erkelről - 

Gyula az egyértelmű volt a tananyagból, aztán pontosítottuk a fontossági sorrendet. Ha már 

eljutottak az Operaházba, akkor utólag sem árt tudni vagy akár előre; a most megnyílt Erkel 

Színháznál pedig számítsanak a belépéskor a látványra. 

 A tanulóknak ma természetes, hogy operát általában az operában hallhatnak, ezért én fontosnak 

tartom kiemelni, hogy eleinte a Nemzeti Színház adott helyt a műfajnak, hisz ez az életrajzban is 

előkerül, mert ott volt karnagy Erkel. Ezzel kapcsolatban azt is mindig megbeszéljük, hogy hol 

állt az első, második és harmadik színház és a mai hol található. 

 Az órákon mindig hangsúlyozottan kerül szóba a történelmi téma kérdésköre, nemcsak a két 

tárgyalt mű kapcsán, ezért a válaszadáskor csak ezt az egzakt megfogalmazást fogadom el. Ez a 

kérdéskör még egyszer előkerül, más köntösben is. 

 Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Himnusz és a Szózat szerzője nem azonos, ezért itt is 

kontrollálni kell. 

 Bármilyen opera tárgyalására kerül sor, mindig előkerül a szövegkönyv kérdésköre - előzmény 

már a Varázsfuvola, valamint a Verdi és a Wagner, Bartók, Kodály tananyag később. Ma, 

amikor az idegen nyelvek használatára nagy súlyt helyezünk, elvárható az idegen megnevezés is, 

ilyen esetekben szintén gyűjtőfeladat lehet annak vagy azoknak a szavaknak a megkeresése, 

melyekben még megtalálható az adott szó pl. Libri Könyváruház. Mókásabb gyerekek 

„bedobják” a libero-t és más szavakat is, ezt rövidre kell zárni. 

 Több kérdésnél is előfordul Egressy neve, éppen a már fent említett Szózat/Himnusz kavarodás 

miatt is. 

 A két opera párhuzamba állítása többször is téma az órákon, ez a típusú rendszerezés nem idegen 

a tanulóktól. Ennek a gyakorlására több lehetőség is van (pl.: összekevert lapok a nevekkel, 

párba állítás, ahogy a műben is előfordul: Gertrudis-Bánk; Tiborc –Bánk; Hunyadi-V. László; 

Gara Mária-Hunyadi L.). 

 A szövegtudás mérésének előfeltétele a hallás után megtanult dal sok éneklése és a műben való 

helyének ismerete, a többszöri célirányos meghallgatás elemzéssel (kik éneklik; milyen a 

kísérete;a nyitányban hányszor fordul elő stb.). 


