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Ének-zene bevezető 

A művészetek szakterület „ének-zene tantárgy tanításának legfőbb célja megismertetni a 

gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó 

megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez”.1 

A zene azoknak a hatalmas eszközöknek az egyike, amelyek rendelkeznek a lélek formálásának 

képességével. Fejlesztik a speciális képességeket, a kognitív funkciók különböző területeit és 

egyidejűleg fejlesztik a pszichés funkciókat, a személyiség egészét is. „Akkor, amikor dalokat tanítunk, 

énekelünk, hangszeren játszunk, amikor a zenei írás-olvasás elemeit gyakoroljuk, amikor zenét 

hallgatunk, akkor fejlesztjük a gondolkodási folyamatok intenzitását és mélységét is, miközben a zene 

érzelmi hatásait kihasználva élményeket nyújtunk, személyiséget alakítunk.” „A zenei élmény, ha nem 

kényszerből születik, csodákra képes.” 2 

A 6–18 éves korosztály tanulója szülői segítséggel vagy maga dönthet arról, hogy emelt szintű 

képzésben vesz részt a közoktatásban vagy a normál oktatási formát választja. Az emelt szintű képzés 

magasabb óraszámban sokkal mélyebb, alaposabb és szélesebb körű tudást biztosít, a tanulók magasabb 

szintű szolfézs, zeneelméleti, zenetörténeti és néprajzi képzésben részesülnek. A két képzési forma eltérő 

tulajdonságai, adottságai tették szükségessé, hogy bővítsük a kiegészítő útmutató dokumentumainak 

körét. Mintadokumentumainkkal mindkét szinten tanító pedagógusok portfólió-készítéséhez segítséget 

kívánunk nyújtani. Ezek a gyakorlati leírások támogatni szeretnék a pedagógusokat a minősítő vizsgára 

és a minősítési eljárásra való felkészülésben. 

A gyakorló pedagógusok által készített minták a gyakorlati tapasztalatokból indulnak ki és 

figyelembe veszik a művészeti ág sajátosságait és szükségleteit. Olyan példákat és ajánlásokat 

tartalmaznak, amelyeknek elsődleges célja a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás. A kötelező 

dokumentumok mintái különféle sablonnal készültek, amelyek közül ki-ki válogathat tetszése szerint. A 

szabadon választott dokumentumminták viszont olyan fontosnak ítélt lehetőségek, amelyek az ének-

zenére jellemzőek, annak tanításához szorosan kapcsolódnak, attól elválaszthatatlanok, és amelyek 

általános elvárásokat is tartalmaznak. 

A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a tantárgy 

speciális szakmai sajátosságait írja le. Az indikátorok az általános szakmai követelményeket a gyakorlat 

szintjén fogalmazzák meg.  

Szakkifejezés-gyűjteményünkkel szintén segítséget szeretnénk nyújtani kollégáinknak abban, hogy a 

dokumentumok elkészítése során az általános pedagógiai szakkifejezéseken túl milyen speciális, 

tantárgyspecifikus kifejezéseket használhatnak. 

Természetesen ezek a dokumentumok csak minták, adaptálásuk során mindig törekedni kell arra, 

hogy a portfólió tükrözze a portfólió-készítő személyiségét és bemutassa a szakmai munka egészét. 

 

                                                                 
1 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet  
2 http://nyhaza.ridens.hu/harmonia-zenei-tehetseggondozo-muhely/ 
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Szakkifejezések az ének-zene óratervekhez 

 

Didaktikai feladatok Célok Módszerek 

Alkalmazás 

Differenciálás 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Ismeretszerzés 

Ismétlő 

Rendszerezés 

Jelentésteremtés 

Ráhangolódás 

Reflektálás  

Rendszerezés 

Rögzítés 

Az új ismeret 

feldolgozása 
 

– A dallamérzék és a dallamhallás 

fejlesztése 

– Az előadói készség fejlesztése 

– A közös éneklési készség alakítása 

és fejlesztése 

– A többszólamú hallás fejlesztése 

– A ritmusérzék fejlesztése 

– A metrumérzék, a hangsúlyérzék 

fejlesztése  

– A ritmusképletek tudatosítása  

– A tempóérzék fejlesztése 

– A zenehallgatásra való nevelés 

– A kreativitásra való nevelés 

– A meglévő ismeretek elmélyítése 

– A tiszta intonációra nevelés / a 

tonális hallás fejlesztése 

– A gondolkodási képesség 

fejlesztése 

– A kommunikációs képesség 

fejlesztése 

– A problémamegoldó képesség 

fejlesztése 

– A ritmus- és a szolmizációs készség 

fejlesztése 

– Az ok-okozati összefüggések 

feltárása 

– A műelemzési képesség fejlesztése 

Alkotó alkalmazás 

Bemutatás 

Blattolás, dallamolvasás 

Elemző zenehallgatás 

Ellenőrzés 

Élményelmélyítés 

Éneklés 

Feladatmegoldás 

Fogalomalkotás 

Fogalommagyarázat 

Gyakorlás 

Hangszeres játék 

Házi feladat 

Ismétlés 

Játék, szerepjáték 

Kérdésszerkesztés 

Kiselőadás 

Kooperatív tanulás 

Közös szolmizálás 

Kutatás  

Magyarázat 

Megbeszélés 

Megfigyelés 

Motiválás 

Munkáltatás 

Összefoglalás 

Problémafelvetés  
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– A ráismerő készség fejlesztése 

– Az esztétikai nevelés 

– A hazafiságra, hazaszeretetre 

nevelés 

– A hazafias érzés erősítése 

– A zenei íráskészség fejlesztése 

– A szövegértés fejlesztése 

– Önálló ismeretszerzés 

– A képzelet fejlesztése 

– A zenei memória fejlesztése 

– Az alkotókészség fejlesztése 

– Az asszociációs készség fejlesztése 

– Az élményszerzés, hangszínérzék 

fejlesztése  

– Az érzelmi intelligencia fejlesztése  

– Az önismeret, az empátia, a 

figyelemirányítás fejlesztése 

– A befogadói kompetenciák 

fejlesztése  

– A ritmikai, a metrikai, a dallami és 

a formai elemek kialakítása, 

fejlesztése 

 

Projekt 

Rendszerezés  

Szemléltetés 

Szimuláció 

Szövegértés 

Tanári előadás 

Tanári közlés 

A tanultak megerősítése  

Vita 

Zenehallgatás 
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Indikátorértelmezések 

 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Ének-zenei KKK-k:  

“Ismeri a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepét, tartalmát és belső összefüggésrendszerét, emellett az ének-zene tantárgy cél- és feladatrendszerét, 

alaptantervi és kerettantervi programjait. Képes elméleti és gyakorlati ismereteinek átadására mind az iskolai munkában, mind a zeneoktatás egyéb területein. 

Felkészült az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag médiatartalmakat a tanulók számára közvetíteni, illetve a tanulók iskolán kívül szerzett 

ismereteit órák során felhasználni. Törekszik a zenepedagógia legújabb kutatási eredményeinek, szakirodalmának, a különféle zenei nevelési irányzatok, 

fontosabb tanári kézikönyvek, segédanyagok és oktatástechnikai eszközök ismeretére.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos tudást tükröz. 

Pedagógiai tevékenysége tudatos, magabiztos, alapos szakmai 

tudást tükröz, óratervezetei valamint egyéb dokumentumai 

alátámasztják szaktárgyi felkészültségét.  

Az oktatási anyagok átgondolt megválasztását, illetve értő, 

rugalmas alkalmazását bizonyítja.  

 Magabiztos szakmai tudás jellemzi elméleti és gyakorlati 

szinten egyaránt. Pontos zenei definíciókat és érthető, 

sokoldalú magyarázatokat alkalmaz.  

Kifejező, szép az éneklése a bemutatások alkalmával, 

hangszeres kísérete (amennyiben játszik hangszeren) 

stílusos. 

1.2. Ismeri az intézményében folyó pedagógiai 

munka tartalmi meghatározására és 

szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a 

Kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokat és az intézménye pedagógiai 

programjának a saját szakterületére vonatkozó 

főbb tartalmait. 

 

A pedagógiai munkát, és az oktatás tartalmát szabályozó 

dokumentumok ismeretében –mind intézményi, mind állami 

szinten – naprakész, ismeri ezek összefüggésrendszerét. 

Az óratervek és egyéb feltöltött oktatási anyagok igazodnak az 

előírt tantervi követelményekhez.  

 

Téma és tananyagválasztása, annak beillesztése a tematikus 

tervébe, a megfelelő szintű készség- és képességfejlesztő 

gyakorlatok azt tükrözik, hogy ismeri a NAT és a 

kerettanterv követelményeit, valamint a helyi tanterv 

szakspecifikus tartalmait.  Különösen nagy hangsúlyt fektet 

az ének-zene tantárgy fejlesztési területeire, 

tananyagtartalmára, nevelési céljaira. 
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1.3. Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, 

tantárgya kapcsolatait más 

műveltségterületekkel, tantárgyakkal. 

Kihasználja azt a sajátosságot, hogy a művészetek, azon belül a 

zene kiválóan kapcsolható más tantárgyakhoz (irodalom, 

történelem, rajz, földrajz). Projektfeladatokban, vetélkedőkben 

(pl.: Erkel, Liszt, Kodály, Bartók stb.) komplex, egyéb 

tantárgyakra kiterjedő ismeretanyagot dolgoz fel. Tanórán kívüli 

foglalkozásokba beépíti a témakörhöz kapcsolódó hangverseny-, 

opera-, múzeumlátogatást, tanulmányi kirándulást. 

 

Az óra anyagától függően kellő hangsúlyt fektet a tantárgyi 

koncentrációra, pl. a ballada tanításakor utal a Magyar 

irodalom-órai ismeretekre. Óráin IKT eszközök segítségével 

más művészeti ágak megidézésével jeleníti meg a 

tananyaghoz kapcsolódó tartalmakat. Igyekszik a reál 

tárgyakhoz is kapcsolódásokat találni. (pl.: hangképzés-

fizika) 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 

tantárgya sajátosságaihoz igazodó 

megismerési folyamatokat, nevelési, tanítási 

módszereket, eszközöket. 

Tankönyv- és taneszközhaszálatában követi a változásokat 

(interaktív tábla, internet), ismeri a hagyományos és alternatív 

zenei módszereket, melyek közül a tanulók képességeinek 

figyelembevételével választ, előnyben részesíti a tanulóközpontú 

eljárásokat.  

Dokumentumaiból kiderül, hogy minden lehetőséget kiaknáz a 

szemléltetésre, módszertani tudását kreatívan alkalmazza. Tudja, 

honnan hová érkezhet az anyagban. Hangszeres tudását megfelelő 

szinten tartja, amennyiben ez nem zongora, akkor az adott 

hangszert – a lehetőségekhez képest – beépíti az énekóra 

tevékenységébe. Énekhangját, mint "munkaeszközét" is 

folyamatosan képzi. 

 

Módszer és eszközválasztása tudatos, a tanítási folyamatnak 

megfelelő. Célszerűen és változatosan alkalmazza a 

készségfejlesztő gyakorlatokat, melyek azt a célt szolgálják, 

hogy ugyanazokat a mozzanatokat más és más zenei 

összefüggésben gyakorolják. A legkifejezőbb 

szemléltetőeszköz a szép, kifejező tanári énekhang, előadás, 

ezt az adottságot óráin rendszeresen kihasználja. 

1.5. Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából 

fontos információforrásokat, azok pedagógiai 

felhasználásának lehetőségeit, 

megbízhatóságát, etikus alkalmazását. 

 Alapos a felkészülése az egyes órákra, a szakirodalom használata 

megfelelő szintű, beleértve a legújabb kutatási eredményeket is.  

Lehetőség szerint, óratervezeteibe tudatosan beépíti a célirányos 

digitális anyagot is, de ezt nem viszi túlzásba az énekközpontúság 

kárára. Ezeket tanórán kívül is használja (vetélkedők, projektek, 

hangversenyek), melyet bemutat portfóliójában.  

Ismeri a zenetudomány legújabb eredményeit, ismereteit, szükség 

esetén (alkalmazkodva az életkori sajátosságokhoz) felhasználja 

őket a tanítási folyamatokban. 

A tanítandó anyagnak megfelelően a tanítási órán a 

tananyag-illusztrálására a legmegfelelőbb helyen 

alkalmazza a digitális tananyagokat, taneszközöket. 

YouTube segítségével láthatóvá teszi a zenei műveket, 

felhívja a tanulók figyelmét a minőségi felvételek közötti 

válogatás fontosságára, megismerteti őket a legelismertebb, 

legszínvonalasabb előadóművészekkel. 

Nemcsak a digitális eszközöket, hanem a hagyományos 

hanghordozókat is megfelelően használja. 
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1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az adott 

pedagógiai helyzethez igazodó. 

A dokumentumokban megjelenő pedagógiai, pszichológiai, s 

zenetudományi fogalmak használata szakszerű, igényes és pontos. 

 Tervezeteiben világos és alapos fogalommagyarázatok 

találhatóak, melyek - a tanulók ismereteinek figyelembevételével - 

egymásra épülnek. Ötletesen, a gyerekek életkori sajátosságaihoz 

igazítja a zenei szaknyelvi fogalmak tudatosítását, lehetőség szerint 

gyakorlati oldalról közelíti meg azokat. 

A zenei fogalmakat megfelelően használja és közvetíti a 

tanulók felé. Képes több oldalról megközelíteni egy-egy 

zenei elem magyarázatát. A tanulóktól is elvárja a szaknyelv 

használatát. 

 

 

 

 

 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Ének-zenei KKK-k:  

“Képes ismereteit a zeneoktatás egészének, valamint a zenepedagógia elméletének, gyakorlatának szolgálatába állítani, és alkalmas a zenei nevelés 

transzferhatásainak megalapozására. Speciális zenetörténeti, zeneelméleti, népzenei, zeneirodalmi ismeretei, vokális és hangszeres tapasztalatai alapján 

alkalmas arra, hogy segítse a tanulók zenei emlékezetének, koncentrációjának, fantáziájának fejlesztését, továbbá tájékozódását a zeneművekben. Karvezetői 

felkészültsége alapján alkalmas az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, a közösségi tudat erősítésére. Zenei 

előadási kvalitásai alapján alkalmas a klasszikus és modern zenei értékek avatott közvetítésére, a gyerekek zenei ízlésének alakítására. Képes iskolája zenei 

életének megszervezésére, arculatának alakítására, az iskolán kívüli kulturális értékek megismertetésére, közvetítésére. Képes tanítási programok, tanítási 

egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges taneszközök, tananyagok, információforrások, tudáshordozók megválasztására. Ismeri a 

Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepét, tartalmát, belső összefüggésrendszerét, illetve a Művészetek műveltségi terület cél- és feladatrendszerét. Ismeri 

saját intézményének dokumentumait, belső elvárásrendszerét, terveit ezekre alapozva készíti el. A tanulók aktuális tudásszintjét, tanulási attitűdjeit, 

személyiségjegyeit figyelembe véve, a differenciálás elveit szem előtt tartva, képes a tanórai és a tanórán kívüli munka tervezésére. Képes a tervezés során 

a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni, a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva, rugalmasan gondolkodni, terveit reflektív módon elemezni, 

értékelni.” 
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Indikátorok 

 

Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.1. Tervei készítése során figyelembe veszi az 

intézménye vonatkozásában alkalmazott 

tantervi, tartalmi és az intézményi belső 

elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait.  

Ismeri a NAT-követelményrendszerét (tartalom, belső 

összefüggésrendszer) és saját intézményének dokumentumait, 

elvárásait, terveit ezekre alapozva készíti el.  

Óratervében a célokat a tantervi előírásoknak, valamint az 

intézményi elvárásrendszernek megfelelően, pontosan 

határozza meg, a nevelési, valamint oktatási tényezők 

egyértelműek, egymásra épülve rendszert alkotnak.  

Az egyén illetve csoport képességei, valamint a tantervi 

követelmények viszonya alapján meghatározza a fejlesztési 

célokat, kiemelten kezelve az ének-zene tantárgy fejlesztési 

követelményeit.  

2.2. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az 

adott pedagógiai céloknak megfelelő 

stratégiát, folyamatot, munkaformát, 

módszereket, eszközöket.  

Tervezésnél a módszertani színességre törekszik, illetve arra, hogy a 

tananyag figyelembevétele mellett a tanulók összetétele és 

tudásszintje is meghatározza választott módszereit.  

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tervezésekor egyaránt figyel 

a felzárkóztatás és a tehetséggondozás legmegfelelőbb, ugyanakkor 

változatos módszereinek kiválasztására. Reflexióiban meggyőzően 

indokolja döntéseit. 

Az előkészítő, tudatosító és gyakorló részek arányára ügyelve alakítja 

ki tervezetét. Átgondoltan határozza meg a célokat, a tananyag 

típusától függően a gyakorlati részekre helyezi a hangsúlyt, de új 

anyag tudatosítása előtt megfelelő hosszúságú az előkészítő szakasz. 

Mindeközben folyamatosan zenei élményszerzésre törekszik, minden 

feladatban elsőrendű célként kezeli a kifejező zenei formálás 

megvalósulását. 

Óratervezeteiben megjelennek az életkori sajátosságok, az adott 

oktatási környezethez való alkalmazkodás is. Nem a mennyiségre, 

hanem a minőségre helyezi a hangsúlyt.  

A megtervezett óra menetét képes az adott tanulócsoport reagálása 

alapján improvizatív módon alakítani. 

Óratervezetei szervesen illeszkednek az általa összeállított éves 

tananyagba, tematikus és óraterveit, valamint egyéni fejlesztési 

terveit ezekből vezeti le. 

Óraterve, mely szervesen illeszkedik az általa összeállított 

éves tananyagba, logikusan átgondolt, az adott osztály 

készségszintjéhez igazodik, a zene belső logikájának 

érvényesülését helyezi előtérbe.  

Előkészíti az alkalmazni kívánt eszközöket, előzetes terveinek 

megfelelően.  

A tanórán egyértelműek az óra szakaszai (pl. az előkészítést az 

új anyag követi). Időbeosztása pontos, teljesíthető, figyel az 

óra egységeinek arányára. Az óra kezdete és befejezése is 

tervezett.   

Módszereiben rugalmas, alkalmazkodik a tanulási folyamat 

során felmerülő váratlan helyzetekhez, s képes más módszerrel 

kísérletezni.  

Különösképpen a daltanításnál, az olvasás- és íráskészséget 

fejlesztő gyakorlatoknál fontos, hogy a pedagógus a feladat 

tervezésekor vegye figyelembe a tanulók előzetes tudását és 

életkori sajátosságait (pl. hangnemtervezés mutáláskor). 

Alkalmazkodjon a tanulók órarendjéhez (pl. testnevelésóra 

ének-zeneóra előtt)!  
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2.3. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt 

szerepet kap a gyermekek, tanulók 

tevékenységeinek fejlesztése.  

Fejlesztési terveiben a tanulói tevékenységet és annak fejlesztését 

helyezi a központba. Olyan gyakorlati feladatokat, tanulásközpontú 

módszereket tervez, melyekben tanulóit aktív részvételre, önálló 

gondolkodásra ösztönzi.  

Pl. Zenei művek megközelítésekor változatos módszereket, elemzési 

fogásokat alkalmaz (pl. rajzolás, drámajáték, különféle 

szövegműfajokban kreatív írás, műajánlás, levélírás). 

Bemutatja továbbá, hogy milyen módon aknázza ki az ének-zene 

alkalmasságát arra, hogy a tanuló érdeklődési körének megfelelő, 

személyre szabott feladatokat kapjon, ezáltal autonómiája és önálló 

tanulási technikája kibontakozhasson. 

 

A tanulók órai tevékenységét folyamatosan nyomon követi, 

reagál a tanulók visszajelzéseire. Az eltervezett anyaghoz 

képest a megvalósítás minősége dominál.  

A különböző műelemzési, értelmezési megoldásokat tudatosan 

alkalmazza, az élménynyújtásra helyezi a hangsúlyt. 

Bátorítja az egyéni vagy csoportos kezdeményezéseket, épít a 

zenei interpretáció személyiségformáló erejére. Minden tanuló 

megtalálhatja a tárgyban azt a pontot, melyben a legkiválóbb, 

ennek erősítése elsődleges feladat, a legkisebb fejlődést is 

észre kell venni. 

Előtérbe helyezi a tanulóközpontú módszereket (pl.:kooperatív 

technikák, vita, projekt), a tanulóközpontú munkaformákat 

(egyéni, páros, csoportos munka). 

 

2.4. Tervező tevékenységében épít a szociális 

tanulásban rejlő lehetőségekre.  

Hangverseny-látogatások, hangversenyek szervezésével teret ad 

különböző kulturális ismeretek és értékek elsajátításának, s ezzel 

követendő mintát mutat tanítványainak. Óratervezeteiben gondot 

fordít a tanulói csoportok tananyaghoz illeszkedő kialakítására. A 

csoportokat kreatívan, rugalmasan, színesen változtatja, kihasználja a 

különböző képességű tanulók együttmunkálkodásának előnyeit.  

Kihasználja az ének-zene óra szóló-, pár-, csoportmunka adta 

lehetőségeit úgy, hogy az modellként szolgáljon: a jó 

képességűek megmutathatják magukat, hogy még jobban 

kibontakozhassanak és példaértékkel álljanak a kevésbé 

ügyesek előtt. A zenei megnyilvánulás legegyszerűbb formája 

a "művészet" maga, ezért minden eszközzel törekszik a 

kudarcélmények elkerülésére. 

A tanár bemutató éneklése, hangszeres közreműködése, ezek 

művészi kivitelezése példaként szolgáljon a tanulók előtt, 

hiszen a tudatos pedagógusi mintaadás jelentős mértékben 

segíti a szociális tanulást. 
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2.5. A gyermekek, tanulók optimális fejlődését 

elősegítő, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz igazodó, differenciált 

tanítási-tanulási folyamatot tervez.  

Képes differenciáltan viszonyulni az eltérő adottságú tanulókhoz. A 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás figyelembevételével változatos 

módszereket alkalmaz. 

Egyéni munka esetén a különbségek figyelembevételével határozza 

meg a tananyag feldolgozásának szintjét, illetve módszerét. 

Csoportmunka, páros munka esetén  

homogén vagy heterogén tanulói párokat, csoportokat szervez a 

pedagógiai céloknak megfelelően. 

 

 

A tantárgy kifejezetten alkalmas a differenciált 

foglalkoztatásra. Ezzel a lehetőséggel az adott szinten él, akár 

előre eltervezetten, akár spontán módon. Mindig ad 

visszajelzést a gyorsan, illetve lassabban dolgozó tanulók 

feladatmegoldására. A jó képességű tanulókat a kevésbé jól 

teljesítőkkel közös kamaracsopotban foglalkoztatja, hogy a 

gyengébben teljesítők is sikerélményhez jussanak, valamint a 

közös éneklésben rejlő fejlesztő erő a kevésbé bátran 

megnyilvánuló tanulók önbizalmát is megerősítse. 

A célokat szem előtt tartva változatos munkaformákat, 

módszereket alkalmaz (pl.: páros munka, csoportmunka, 

projektmunka, illetve annak elemei), ezzel is segítve, hogy 

mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbb tevékenységi 

formát. Egyéni munka esetén a különbségek 

figyelembevételével határozza meg a tananyag 

feldolgozásának szintjét, illetve módszerét. 

 

2.6. 

 

Terveiben szerepet kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, motivációjuk 

fejlesztése. 

Megtalálja és bemutatja a lehetőséget az egyéb irányú zenei 

ismeretek feltérképezésére (pl. felveszi a kapcsolatot a zeneiskolával, 

felhívja a figyelmet hangversenyekre, évfordulókra stb.), épít az 

iskolai és egyéb rendezvények motiváló hatására. 

Óraterveiben megjelennek motivációs feladatok, adaptív vagy 

kreatív megoldásra ösztönző feladattípusok. Tudatosan motiválja és 

aktivizálja a tanulókat tanári kommunikációval, változatos 

módszerekkel és munkaformákkal, érdeklődést felkeltő szövegekkel 

(pl. életrajzi anekdoták), széles körű eszközhasználattal, a szóbeli és 

az írásbeli gyakorlatok megfelelő arányával stb. 

Ezeket előre eltervezi (pl. tanulói hangszerjáték, interaktív feladatok, 

alternatív zenepedagógiai módszerek).  

Tájékozott a tanulók más irányú zenei tanulmányairól, ezt 

felhasználja az órán, lehetőséget ad nekik a bemutatkozásra – 

esetlegesen a kevésbé aktívabbak is megnyilvánulnak ennek 

hatására. A tanulók aktivitását dicséri, tudatosan megteremti a 

sikerélmény lehetőségét (akár egyénileg, akár csoportban is, 

mert vannak olyan diákok, akik nem képesek egyedül 

kiemelkedőt produkálni). Kihasználja a legfontosabb 

motivációs lehetőséget, mely a tanár személyiségében rejlik. 

Aktuális témákkal, mindennapos élethelyzetek 

problémafelvetésével, érdeklődést felkeltő szövegekkel, 

változatos óravezetési technikákkal és eszközhasználattal, a 

szóbeli és az írásbeli feladatok megfelelő arányával készteti a 

tanulókat aktivitásra (pl. véleményalkotásra, személyes 

megnyilvánulásra, versenyzésre). 
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2.7. Tervező tevékenysége során a tanulási 

folyamatba illeszti a foglalkozáson, a 

tanórán kívüli ismeret- és 

tapasztalatszerzési lehetőségeket.  

Olyan helyzeteket, alkalmakat teremt (tanórai vagy tanórán kívüli), 

amelyben saját - egyéni vagy csoportos – tevékenységük, zenélésük 

révén jutnak a tanulók zenei élményekhez. 

Az óratervezetekben megjelenik, hogy a tanulók már 

rendelkezhetnek máshol (alapfokú zeneoktatás) szerzett 

tapasztalatokkal. A tanítási órába beépíti a hangszeren tanuló 

gyermekek bemutatóját, színesítve ezzel az élő prezentációval a 

tananyagot. Ismeri az adott korosztály más tantárgybeli ismereteit 

(történelem, magyar nyelv és irodalom, földrajz, művészettörténet, 

néprajz), a tervezésnél épít ezen ismeretekre, esetenként újabb 

ismeretekkel kiegészítve azokat. 

A pedagógus az összeállított anyagában rámutat azokra a - 

tanulócsoport egészével vagy részével - megélt közös alkalmakra, 

ahonnan a gyermekek közvetlen tapasztalataira építeni tud (pl.: 

kirándulások, opera- és hangverseny-látogatások, közös zenei 

élmények). 

Lehetőséget biztosít a már megszerzett elméleti tudás 

alkalmazására. Hangszeren tanuló diákok produkcióját beépíti 

az óra anyagába, amennyiben lehetőség kínálkozik rá. 

Megfelelően alkalmazza a tantárgyak közötti transzferhatást 

(pl. daltanítás/néptánc, zenetörténet/magyar irodalom). 

 

 

2.8. Megtervezi a gyermekek, a tanulók és 

nevelt, oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit.  

Pedagógiai céljainak megfelelő értékelési módszereket választ, 

adaptív értékelési eszközöket tervez, mely értékelési módszereket és 

eszközöket változatosan, esetenként kombináltan alkalmazza. 

Ügyel a változatos és megtervezett szóbeli és írásbeli értékelési 

formák arányosságára is. 

Kiemelten kezeli a szóbeli értékelést az elhangzó zenével 

kapcsolatban, de az írásbeli munkát is megfelelő súllyal alkalmazza: 

ebben mindenki tud teljesíteni.  

Olyan változatos értékelési módszereket választ, amelyek a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelnek. 

Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a tanulók 

életkori sajátosságainak figyelembe vételével tudatosan 

választja ki a pedagógiai céljainak leginkább megfelelőt. 

Készségtárgyról lévén szó, ügyel arra, hogy értékelése 

motiváló legyen. 

A tanulói teljesítmények értékelését előre megtervezi, 

értékelési eljárását következetesen alkalmazza (pl. pontozási 

rendszere követhető és egyértelmű). 

 

 

2.9. A gyermekek, a tanulók fejlettségére is 

figyelemmel bevonja őket a nevelés-

oktatás és a tanulás-tanítás tervezésébe.  

Projekt feladatok szervezésével a kooperációra épít, mely a közös 

tervezésben, cselekvésben és ellenőrzésben érvényesül, ugyanakkor 

a tanár irányító szerepe az együttműködésben szinte észrevétlenül 

működik. 

A tanulók érdeklődésének megfelelő színház-, múzeum-, 

hangverseny-, operalátogatásokat szervez. 

A tananyag feldolgozás során tanulói prezentációk, 

kiselőadások, hangszerbemutatók, hangszeres, énekes 

előadások tervezésével színesíti az órát. 
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 

Ének-zenei KKK-k:  

“Képes a tanulási folyamat során a zenei nevelés három fő készségterületét – zenei befogadás, interpretáció, alkotás – integrálni. Törekszik a tanulók tanórai, 

tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos attitűdök kialakítására. Képes differenciáltan 

viszonyulni az eltérő adottságú tanulókhoz. A tanulási folyamat kiegészítésére felhasználja az iskolán kívüli kulturális eseményeket: így hangverseny, opera, 

színház, balett lehetőségeit. Empatikus személyisége segítségére van a tanuló zenéhez való viszonyulásának megértésében." 

Indikátorok 

 

Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján A hospitálás alapján 

3.1. A tanulás támogatása során épít a 

gyermekek, tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermek- és 

tanulócsoport sajátosságaira. 

Kihasználja a tanulók természetes érdeklődését, ugyanakkor irányítja is, 

mind a tantervi követelmények, mind esztétikai és kulturális 

szempontok alapján. 

A tanórai és a tanórán kívüli programokban rejlő lehetőségeket 

egységben látja,figyel a tanulók érdeklődésére, motiváltságára, céljaira 

(hangverseny-, operalátogatás, szereplések) 

 

A tanítás során figyelembe veszi a tanulócsoport összetételét, 

érdeklődését, s kiaknázva az ebben rejlő lehetőségeket, 

élményszerűvé teszi az ismeretek elsajátítását (pl. kommunikációt 

támogató eszközök használatával, drámajátékkal, alternatív 

módszerekkel). 

Kiemelten kezeli a népdalokban található "üzeneteket" 

(népszokások, néphagyományok, szövegjelentések, 

tárgyjelentések stb.), s azt az identitásnevelés részeként kezeli.  

3.2. Figyelembe veszi a gyermekek, a 

tanulók aktuális fizikai, érzelmi 

állapotát.  

A pedagógus figyel arra, hogy a tanulók befogadó készségét semmilyen 

tényező ne zavarja, s a tananyag feldolgozás tervezésekor figyelembe 

veszi az egyéb körülményeket is (pl. tanulók aznapi leterheltsége, előző 

órák tananyagmennyisége). 

A pedagógus a reflexióban indokolja a tervezettől való eltérés okait, 

miként alkalmazkodott a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotához. 

Beéneklést, mozgással kombinált éneklést (egyszerűbb tánclépés, 

ritmuskijárás, páros taps stb.) is alkalmaz az aktuális fizikai és 

szellemi állapot javítására. 

Alkalmazkodik az aktuális helyzethez, és ha kell, módosítja a 

tanítás-tanulás menetét. 

Többféle órai és otthoni feladatot tervez.  

3.3. Felkelti és fenntartja a gyermekek, a 

tanulók érdeklődését. 

A pedagógus figyelembe veszi, hogy minél színesebb, változatosabb az 

óra, annál könnyebben tartja fenn a tanulók figyelmét. Tudatosan épít a 

páros, csoport- és projektmunka érdeklődés-fenntartó erejére.   

Képes a motivációra, olyan módszereket választ, melyek biztosítják a 

tanulói aktivitást, segítik a tanulók gondolkodási, problémamegoldási, 

együttműködési képességeinek fejlesztését. 

Kihasználja a zene kínálta lehetőségeket az órán kívüli 

A tanórán a tevékenykedtetésre helyezi a hangsúlyt. Ez legyen 

színes, változatos, sokrétű. 

Tudatosan épít a páros, csoport- és projektmunka érdeklődés-

fenntartó erejére.   

Képes a motivációra, olyan módszereket választ, melyek 

biztosítják a tanulói aktivitást, segítik a tanulók gondolkodási, 

problémamegoldási, együttműködési képességeinek 
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tevékenységek szervezésénél is, pl. hangversenyek, zenés színházi 

előadások, operaelőadások látogatását szervezi.  

fejlesztését. 

3.4. Nyugodt és biztonságos nevelési, 

tanulási környezetet teremt. 

A tantermet - ha a feltételek megengedik - úgy alakítja ki, hogy a 

szólamok egy csoportban üljenek, a zenehallgatás sztereóban történjen, 

a hangszer mellől irányíthassa a gyerekeket.  

 Tanulást segítő dekorációs anyagok használatával növeli a tanulók 

önbizalmát, feltételezi az aktív tanulás részvételét. Tanórán kívüli 

tevékenységek szervezésekor figyel arra, hogy olyan befogadói 

környezetet alakítson ki, amely segíti a zenei produkciókkal való 

azonosulást.  

 

Az adott terem elrendezése segítse a nyugodt éneklést, az énekhez 

gyakran alkalmazott mozgásos ritmuskíséretet, a ritmushangszerek 

használatát, de egyúttal kényelmes legyen! A következetesen 

tervezett tanóra és igényesen kialakított tér megteremti a nyugodt 

légkört.  

Figyel a szólamok szerinti ülésrendre. A csapatmunkák során 

rugalmasan "mozgatja" a gyerekeket. A hallásfejlesztés érdekében 

cserélgeti a szólamokat. 

Szemléltető eszközei jól láthatóak, ízlésesek, figyel a 

hangzóanyagok megfelelő hangerővel való megszólaltatására, 

szemléltetésében a hallási, látási és mozgási észlelések egyaránt 

megtervezettek. 

Pozitív visszajelzésekre épülő légkör kialakítására törekszik. 

 

3.5. Feltárja és szakszerűen kezeli a 

tanulási folyamat során tapasztalt 

megértési nehézségeket.  

Érdeklődik a tanulók tanulási problémái iránt, s az eredmények 

függvényében képes a megfelelő fejlesztő, felzárkóztató módszerek 

kiválasztására, alkalmazására. 

A fejlesztési tervekben megjelenik a tanulási probléma megnevezése, és 

az állandó, illetve alkalmi segítségadás módjának és mértékének leírása. 

(Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus bevonása, tantárgyi 

korrepetálás). 

 

A tanuló tanulási problémájának megfelelő feladatot tervez, 

személyre szabott, differenciált módszereket alkalmaz. 

A tanórán, a megfelelő előkészítés után is előfordulhat olvasási 

vagy ritmikai nehézség, de az adott pillanatban megtalálja a 

legjobb megoldást. Intonációs probléma esetén azonnal javít. 

Tekintettel van az életkori sajátosságra (pl. a mutáló fiúk részére 

megvalósítható feladatot keres, alsó tagozaton nagyobb a 

mozgásigény, ezért több játékot iktat be). 

 

 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 

hagyományos és az info-

kommunikációs eszközök célszerű, 

kritikus, etikus használatára a tanulás 

folyamatában.  

Rendszeresen alkalmazza az IKT eszközöket (pl. CD, mp3, TV, 

projektor, interaktív tábla), mellyel pozitív mintát mutat tanítványainak. 

Önálló ismeretszerzésre, a hagyományos és elektronikus 

információhordozók használatára ösztönzi tanulóit, tudatosítja a 

forráskezelés etikai normáit. 

Tájékozódik az elektronikus könyvtárakban.  

 

Honlapokat, kottaszerkesztő programokat  használ és ajánl (pl. 

fidelio.hu, a Magyar Kodály Társaság honlapja, opera.hu, 

filharmonia.hu, mupa.hu, Finale, MuseScore, Sibelius). Felhívja a 

figyelmet az IKT-eszközök mellett a nyomtatott szakirodalomra és 

szaksajtóra. 

Lehetőség szerint interaktív feladatokkal színesíti az órát. 
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3.7. Fejleszti a gyermekek, a tanulók 

tanulási képességeit.  

Tanulásmódszertani ismeretek tanulmányozásával, gyakorlatok, 

feladatok beiktatásával – tanórán és tanórán kívül is - foglalkozik a 

tanulási nehézségekkel, a tanuláshoz való viszony közvetlen 

formálásával, jó szokások kialakításával, a tanuláshoz 

nélkülözhetetlen alapképességek intenzív fejlesztésével, valamint a 

tanulási módszerekkel.  

A tananyag hatékony feldolgozását segítő módszerek alkalmazását 

helyezi a középpontba, a diákok önálló munkája - megfelelő 

útmutatásokkal - mindig helyet kap az óratervezetekben.  

 

 

A tanórán nyomon követhető az anyag elsajátítását célzó segítő 

tanulási stratégia (pl. az olvasási készségfejlesztés érdekében 

ritmuskártyák olvastatása). Törekszik arra, hogy a diákokat 

gondolkodtassa, önálló munkára sarkallja. A gyakorlatokhoz 

legmegfelelőbb tanulási stratégiákat először prezentálja, így a 

diákok a példákon keresztül elsajátítják, majd önállóan 

alkalmazzák a stratégiákat (pl. dallamok megtanulásánál kis 

részleteket ismételve, majd azokat összekapcsolva, nehezebb 

hangközlépéseket kiemelve és külön gyakorolva). Az íráskészség 

fejlesztését mindig hangzó zenei anyaggal együtt valósítja meg. 

Zenei memoriterek (népdalok, műdalok, műzenei részletek) 

alkalmazásával tudatosan fejleszti a szókincset, memóriát, játékos 

feladatokkal kialakítja a többfelé figyelés képességét. 

 

3.8. Az önálló tanuláshoz szakszerű 

útmutatást és megfelelő tanulási 

eszközöket biztosít.  

Újszerű és hagyományos tanulási eszközöket alkalmaz, megismerteti 

tanulóit az önálló ismeretszerzéshez, önfejlesztéshez szükséges 

legfontosabb kézikönyvekkel, zenei lexikonokkal, internetes 

weboldalakkal, kritikai útmutatót ad azok gyakorlati használatához. 

Egy-egy zenemű, vagy zenetörténeti korszak átfogóbb megismerésére 

projektfeladatok elkészítését kezdeményezi, az ehhez szükséges 

forrásanyagok felkutatásához segítséget nyújt. 

Gyakorló feladatsorokat készít (hangköz, összefoglalás stb.) igényes 

kivitelben, ösztönző, érdekfeszítő formában.  

A saját és a tanulók kreativitását felhasználva készíthet 

ritmushangszereket, mellyel színesíthetik a hangzásvilágot. 

 

A tanórákon újszerű és hagyományos tanulási eszközöket is 

alkalmaz, használják a legfontosabb kézikönyveket, zenei 

lexikonokat. 

Egy-egy zenemű, vagy zenetörténeti korszak átfogóbb 

megismerésére projektfeladatok elkészítését kezdeményezi, az 

ehhez szükséges forrásanyagok felkutatásához segítséget nyújt. 

Házi feladat kijelölése pontos, érthető, szükség esetén 

differenciált. 
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3.9. A gyermekek, a tanulók hibázásait, 

tévesztéseit a tanulási folyamat 

szerves részeinek tekinti, és a 

megértést elősegítő módon reagál 

rájuk.  

A pedagógus a tanulási folyamatokra építve, a tapasztalt jelenségeket, 

megoldási utakat és tévutakat is formáló, segítő szándékkal használja 

fel. A zenei produkciók értékelésekor, javításakor korrekt módon, 

tapintatosan jár el, figyelembe veszi a tanulók eltérő tudásszintjét, 

készség- és képességbeli különbözőségeit, személyiségbeli eltéréseit. 

Az önreflexióban megjelenik, hogy egy-egy tanulói hibát hogyan 

kezelt. A tanulók hibás ismereteit megfelelő érzékenységgel korrigálja 

(pl. Mozart és Salieri viszonya). 

 

A tanító felismerteti a tanulóval a tévedést, s azt jól 

megfogalmazott kérdésekkel javíttatja. 

Az előfordult hibákra az óra későbbi fázisaiban spontán módon 

visszautal, más zenei anyagokon keresztül is igyekszik 

tudatosítani egyes problematikákat (pl. új ritmikai vagy dallami 

elemek).  

A zenei produkciók értékelésekor, javításakor korrekt módon, 

tapintatosan jár el, figyelembe veszi a tanulók eltérő tudásszintjét, 

készség- és képességbeli különbözőségeit, személyiségbeli 

eltéréseit. 

 

3.10. Támogatja a gyermekek, a tanulók 

önálló gondolkodását, elismeri, és a 

tanítás-tanulási folyamat részévé teszi 

kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

A tanulókkal közösen tervezi és szervezi, alakítja és elemzi az 

intézmény zenei életét.  

A tanórákon elsajátított ismereteket igyekszik felhasználni az iskolai 

élet más színtereinek alakításánál is (például hangversenyek, 

tanulmányi versenyek, zenei ki mit tud?, iskolai ünnepségek). 

Támogatja a tanulók önálló tevékenykedését, önálló 

próbálkozásait, együttműködését, és döntéseiket felhasználja a 

munkafolyamatok során (pl. improvizációs feladatok, 

drámajátékok).  

Alkalmi “zenekarokat” alakít népdalok, műdalok kíséretére, 

zenei szemelvények megszólaltatására. 

 

 

 

 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Ének-zenei KKK-k: 

"Ismereteit és kompetenciáit a 6-18 éves korosztály zenei nevelésének, személyiségfejlesztésének szolgálatába tudja állítani. Képes európai műveltségű, a 

magyar nemzeti hagyományt őrző és interpretáló, nyitott, kreatív ember nevelésére. Magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültsége által alkalmas arra, 

hogy a gyerekek alkotó és önkifejező tevékenységét irányítsa, a tananyaghoz kapcsolódóan teret adjon a kreatív alkotó tevékenységnek. Értékalapú, aktív 

befogadásra, alkotó és önkifejező tevékenységre nevel. Képes a zenei tehetség felismerésére és gondozására." 
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

4.1. A nevelés-oktatás folyamatában a 

gyermekek, a tanulók értelmi, 

érzelmi, szociális és testi 

sajátosságaira egyaránt kiemelt 

figyelmet fordít.  

A pedagógus a tanuló fejlődés- és személyiségjellemzőinek, a tanulás 

sajátosságainak ismeretében, és az egyéni szükségleteket, igényeket 

figyelembe véve, kiemelt figyelmet fordít a tanulók értelmi, érzelmi, 

szociális és testi sajátosságaira, azok fejlődésére. 

Drámapedagógiai módszerek, a kreativitást, kritikai gondolkodást 

fejlesztő módszerek alkalmazásával erősíti az értelmi, a szociális, 

a pszichés és az érzelmi képességeiket. 

Célja: önálló esztétikai értékítélet kialakítása, mind az éneklés, 

mind a zenehallgatás anyagának feldolgozása révén. 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai 

helyzeteket, amelyek segítik a 

gyermekek, a tanulók komplex 

személyiségfejlődését.  

A személyiségfejlesztés első lépése a tanuló minél teljesebb 

megismerése, az adott életkorhoz illeszkedő, az egyénre szabott 

módszerek megtalálása, végső célja az érettségét bizonyító, dönteni tudó 

és döntéseiért felelősséget vállaló személyiség kialakítása. 

A személyiségfejlesztés egyaránt megvalósul a pedagógus kötelező 

tanóráin, valamint a tanórán kívüli tevékenységeiben és a szabadidős 

programjainak keretében is. A tanulók komplex személyiségfejlődését 

szolgálja a pedagógus és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata, a 

pedagógus és szülők közötti gyakori kommunikáció, illetve a tanulói 

közösség ráhatásai. Portfóliójában bemutatja például, hogy milyen 

módon aknázza ki az ének-zene óra alkalmasságát arra, hogy a tanuló 

érdeklődési körének megfelelő, személyre szabott feladatokat kapjon, 

ezáltal autonómiája és önálló tanulási technikája kibontakozhasson. 

Bátorítja az egyéni vagy csoportos kezdeményezéseket, épít a 

zenei interpretáció személyiségformáló erejére. Minden tanuló 

megtalálhatja a tárgyban azt pontot, melyben a legkiválóbb, ennek 

erősítése elsődleges feladat, a legkisebb fejlődést is észre kell 

venni. Ugyanakkor törekszik a zenei nevelés iskolai fejlesztés 

területén betöltött szerepének növelésére is (pl.a hangmagasság-

megkülönböztető képesség - olvasástanulás, a prozódia által 

közvetített érzelmek iránti érzékenység - diszlexia fejlesztése). 

4.3. Tiszteletben tartja a gyermekek, a 

tanulók személyiségét, tudatosan 

keresi a bennük rejlő értékeket, a 

gyermekekhez, a tanulókhoz 

felelősen és elfogadóan viszonyul.  

A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, és 

védelmet biztosít számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben (pl. 

esetleírás). Nyitott a tanulók világára, a jelen problémáira. Érzékenyen 

látja át a tanulók helyzetét, támogatja egyéni törekvéseiket.  

Képes meglátni az egyénben rejlő értékeket, elősegíteni azok fejlődését. 

Tanulókkal való kapcsolatát a kölcsönös tisztelet jellemzi, 

tudatosan keresi a bennük rejlő értékeket, megnyilvánulásaiban a 

tanulók iránti felelősség és az őszinte elfogadás figyelhető meg. 

4.4. Megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal az érintett korosztályra a 

tantervi, tartalmi szabályozókban 

meghatározott egyetemes emberi, 

európai és nemzeti értékeket és azok 

tiszteletére neveli őket. 

Az általános emberi és a nemzeti értékeket tudatosan közvetíti, a 

tanulókkal megismerteti nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, 

értékteremtő magatartást alakít ki. Nemzeti énekeink (Himnusz, Szózat), 

megtanításával, iskolai ünnepélyeken való megszólaltatásával a nemzeti 

azonosságtudat, hazafias nevelés fejlesztését segíti. 

Hangversenyek, operalátogatások szervezésével a múlt értékeinek 

megszerettetésére, a hagyománytisztelet megteremtésére törekszik. 

Kiemeli nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, azok 

ápolására, tiszteletére neveli tanítványait. Törekszik a 

zenetörténet kiemelkedő művészeinek és azok értékes 

alkotásainak megismerésére, ezáltal erősíti a nemzethez, 

Európához való tartozás tudatát, felkelti az igényt más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 

megismerésére, megbecsülésére. 
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4.5. Tudatos értékválasztásra és a saját 

értékrendjük kialakítására ösztönzi a 

gyermekeket, a tanulókat. 

Pozitív példákat felmutatva tudatos értékválasztásra ösztönzi a tanulókat.  

Segíti annak a belső értékrendnek a kialakulását, amely a tudatos 

magatartás, ítéletalkotás feltétele. Az értékrend megalkotása iránti igény 

felkeltése a feladata (pl. a tanulók szituációkat elemeznek, az abban való 

lehetséges állásfoglalásokat ütköztetik), s személyes hitelességével 

vezeti ebben a folyamatban a tanulókat.  

 

Zeneileg igényes művek, igényes előadások választásával 

(kórusművek, zenehallgatási anyag), a YouTube-ról válogatott 

zenei anyagok közvetítésével, s a pedagógus pedagógiai 

attitűdjével tudatos értékválasztásra neveli a tanulókat, példát 

mutat a zene szeretetére.  

4.6. Tudatosan alkalmazza a gyermekek, 

a tanulók sokoldalú megismerését 

szolgáló pedagógiai-pszichológiai 

módszereket.  

A tanulók sokoldalú megismerése adhat csak valódi információkat a 

tanulás optimális megszervezéséhez, az eredményes tanításhoz. 

Olyan direkt, indirekt és szervezett megismerési módszereket választ 

ehhez, melyek a sokoldalú tevékenykedtetést, a tanulói önállóságot, a 

valódi produktumok készítését és az egyéni sajátosságokhoz való 

alkalmazkodást segítik. 

Ezekre a módszerekre egyaránt találhatunk példát az osztálytermi 

környezetben, a tanórán kívüli és az iskolán kívüli tevékenységekben is 

(szociometria, óralátogatás, beszélgetőkör, napközi, projektek, 

ünnepségek, esetmegbeszélések, kirándulás, fogadóóra, íráskép stb). 

 

A pedagógus tudatosan figyel arra, hogy a tanulók hogyan élik 

meg a teljesítményhelyzeteket, milyen az önmagukról és 

teljesítményükről adott értékelésük, figyeli a diákok közösségben 

elfoglalt pozícióját, társas kapcsolatait, iskolai kötődését. Ezeket 

az észrevételeit a csoportprofilban dokumentálja. 

Képes differenciáltan kezelni a különböző tanulói 

személyiségeket, mindenkinek megtalálja a legerősebb oldalát. 

Tanulóit kreativitásra ösztönzi, lehetőséget ad az önkifejezésre, és 

felismeri, ha egy-egy tanuló csak ezáltal tud kibontakozni. 

  

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlődési – és az esetleg 

jelentkező tanulási nehézségeit - s 

képes számukra hatékony segítséget 

nyújtani, vagy szükség esetén más 

szakembertől segítséget kérni. 

Ismeri a tanulási, magtartási zavarok tüneteit. 

A nehezebben motiválható, illetve tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

támogatására igénybe veszi a fejlesztőpedagógusok segítségét. 

Kapcsolatot tart az iskolapszichológussal, logopédussal és szükség 

esetén csoportos vagy egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki. 

Észreveszi a tanulók légzési, hangképzési hibáit, javítja azokat, szükség 

esetén foniátriai vizsgálatra küldi őket. 

Reflexióiban elemzi a segítségnyújtás eredményességét. 

Figyelemmel, nagy empátiával, türelemmel fordul a gyerekek 

felé, adott esetben törekszik az éneklés, zenélés okozta szorongás 

leküzdésére. A tananyag minősége, mennyisége, a tanulás 

irányítása, a terhelés ritmusa, fokozatossága az életkornak 

megfelelő (pl. a zeneiskolába nem járó gyerekeknek nehézséget 

okoz a zenei ábécés nevek használata, sok apró gyakorlattal 

valamint minden lehetőséget megragadva lesz úrrá a problémán). 

A differenciálás lehetőségével él az adott órán, probléma esetén 

hatékony az egyéni segítségnyújtás.    

Figyel a hangképzésre is, óráit légző- és beéneklő gyakorlatokkal 

kezdi. 

 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata. 

20 
 

 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a 

tanulókban a tehetség ígéretét, és 

tudatosan segíti annak 

kibontakozását.  

Megbecsüli a tanuló sajátos tehetségét, a kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó, érdeklődő tanulókat a zenei pályára segíti, zeneiskolába irányítja. 

Az órán kívüli tevékenységek során lehetőséget ad e tehetségek 

bemutatkozására (zenei ki mit tud? szólóének – énekkarban, házi 

hangverseny szervezése) 

A differenciálás lehetőséget teremt a tehetségek felismerésére és 

gondozására is. Az órai differenciált munka elengedhetetlen a 

sikerhez, emellett középpontba kell állítani az egyéni tanulási 

stratégiák fejlesztését, s a tanulók számára folyamatosan 

biztosítani kell a valódi kihívásokat. A passzív befogadás helyett 

az aktív, felfedező munkára helyezi a hangsúlyt az 

ismeretszerzésben. 

Zeneiskolás gyermekeknek lehetőséget ad az órán hangszeres 

darabok bemutatására (különösen akkor, ha az az órai 

tananyaghoz is kapcsolódik). 

 

4.9. Az együttnevelés keretei között is 

módot talál a gyermekek, a tanulók 

esetében az egyéni fejlődés 

lehetőségeinek megteremtésére.  

Képes az átlagtól eltérő tehetséges vagy sajátos nevelési igényű 

tanulók felismerésére, differenciált bánásmód kialakítására. Képes az 

egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, 

tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati 

megvalósítására. 

Tervezeteiben megjelennek a különleges bánásmódot igénylő tanulói 

csoportok számára készült speciális feladatok, módszerek (amennyiben 

vannak ilyen tanulók). Speciális írásbeli feladatsort készít (dokumentál) 

a megfelelő gyakorláshoz például diszgráfia esetén, ritmikai 

gyakorlatokat állít össze koordinációs problémánál. 

 

A differenciálás lehetőségével él az adott órán, probléma esetén 

hatékony az egyéni segítségnyújtás. 

A csoportok beosztásánál mindig az előre meghatározott célhoz 

alkalmazkodik, törekszik a kiegyensúlyozottságra. Gyengébb 

énekes mellé jót ültet, a mutáló fiúknak külön feladatot ad. 

Gyakran besétál a gyerekek közé (pl. közös énekléskor). 

 

 

 

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Ének-zenei KKK-k: 

"A csoportos, gyakorlati jellegű órák szervezésével, a társas zenélésen keresztül a rugalmasságot, empátiát és alkalmazkodó képességet, illetve a társas 

tevékenység és tanulás képességét fejleszti. Ismeri és alkalmazza az együttzenélés formáit, amelyek közösségformáló tevékenységeivel a szocializációs 

folyamatokat erősítik és toleranciára nevelnek.  
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Nyitott a kulturális sokszínűségre, kihasználja a tanulói közösségek együttműködési lehetőségeit, támogatja a diákok által kezdeményezett 

tevékenységeket." 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1. A pedagógus az általa vezetett, 

fejlesztett gyermek- és 

tanulócsoportok fejlesztését a 

közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretére, és a csoportok 

tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira 

alapozza. 

A pedagógus a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

figyelembe veszi a közösségfejlesztés szempontjait; együttműködést 

igénylő módszerekkel, programokkal, tevékenységekkel dolgozik, 

megteremti azok feltételeit. Törekszik a tanulók aktív részvételére, 

bevonásukra a problémák megoldásának folyamatába. Így akár iskolai, akár 

osztály szinten olyan együttműködés kezdődhet el, mely jobban 

összekovácsolja a tanulókat, és melynek során szívesebben vesznek részt az 

őket érintő problémák megoldásában, vagy akár a problémák 

kialakulásának megelőzésében. 

Lehetőséget teremt arra, hogy a kialakult kapcsolatok, együttműködések 

révén felelősséget vállaljanak, magabiztosak legyenek és cselekvőként 

vegyenek részt a tevékenységekben. 

 

Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, 

differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, 

az egymásért való felelősség érzését erősíti. 

A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztésére, 

közösségi cselekvések kialakítására, fejlesztésére törekszik. 

 

5.2. Megteremti az általa irányított 

nevelési, oktatási folyamat során 

az együttműködési képességek 

fejlődéséhez szükséges 

feltételeket.  

Az együttműködés képességének kialakítása, annak fejlesztése az iskola 

elengedhetetlen feladata. Ennek alapja a mások véleményének az 

elfogadása, a kompromisszumra való hajlandóság. 

Részt vesz pl. iskolaújság, iskolarádió zenei rovatainak szakszerű 

működtetésében, kórust szervez iskolai szinten, esetleg kamarakórust 

osztály szinten, a zeneiskolába járókat bevonja az iskolai hangversenyekbe 

vagy ünnepélyek programjába. Kórusvezetői munkáját a tudatos 

közösségépítés jellemzi. 

A közösségformálódás folyamatát online közösségek létrehozásával is 

segítheti, a világhálón való viselkedés szabályait és normáit személyes 

példájával közvetíti. 

Óráján megmutatkozik, hogy az adott közösségben milyen szintű 

a kamarazenélés. Módszereivel, feladataival lehetőséget teremt az 

együttműködésre. A szöveges zenében rejlő drámai szituációkat 

kiaknázza, vitát generál és szituációs játékokkal megjeleníti 

azokat. A közös éneklés alkalmazásával segíti a tanulói 

együttműködést, motiválja diákjait.  

Éneklés közben a tanulók gyakorolják a zenein túli interakciót is, 

az egymásra reagáló, a végső közös produktum érdekében 

kölcsönös együttműködést, megtanulják a partnerszintű 

kommunikációt. 

A tehetséges gyerekek képességeit a közösségfejlesztés 

szolgálatába állítja. 
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5.3. Szakszerűen és eredményesen 

alkalmazza a konfliktusok 

megelőzésének és kezelésének 

módszereit.  

Szabály- és szokásrendszereket dolgoz ki, ezeket a tanulókkal is ismerteti 

(szaktantermi rend, hangszerhasználat szünetben, a mindenkori hetes 

feladata pl. népdalcsokor összeállítása, tanárt énekléssel várják stb.). 

Ismeri a csoportban rejlő konfliktusforrásokat, azok megelőzésre tudatosan 

törekszik. 

 

A kialakított szabályokat betartatja és önmaga is példát mutat (pl. 

elvárja a rendes füzetvezetést). 

A konfliktusok megelőzésére és feloldására felhasználja a zene 

nyújtotta lehetőségeket (pl.zenei dramatizálás, improvizatív 

mozgás, meditáció, zeneterápia). 

5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók 

közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket, 

fejleszti a tanulókban az érvelési 

kultúrát.  

Jól ismeri, és gyakran alkalmazza a tanulóközpontú módszereket, 

munkaformákat az óráin, illetve órán kívüli tevékenységeken (pl. 

vetélkedők, projekt napok, táborok, hangversenylátogatás tapasztalatainak 

megbeszélése). 

Arra neveli a tanulókat, hogy fogadják el egymás véleményét és tiszteljék 

egymást, technikákat talál ki a minél szakszerűbb vélemény 

megfogalmazására, ezeket dokumentálja. 

Tanulóközpontú módszereket, munkaformákat alkalmaz az órán 

(pl. kooperatív módszerek, projektmunka, kooperatív és 

hagyományos csoportmunka, páros munka). A zenehallgatás és a 

dal tanulása is jó lehetőséget ad az egyéni vélemények, érzések, 

gondolatok megbeszélésére, erre bizonyos időkeretet szán. 

Tanítványait reális önértékelésre és egymást segítő értékelésre 

ösztönzi. Maga is kulturáltan érvel, fenntartja a hibázás 

lehetőségét önmaga számára is. 

5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, 

oktatása során a közösség iránti 

szerepvállalást erősítő 

pedagógiai helyzeteket teremt.  

A tanulási folyamat kiegészítésére felhasználja az iskolán kívüli kulturális 

eseményeket is ismeretterjesztésre, így pl. hangverseny-, opera-, színház-, 

balettlátogatás lehetőségeit. Csoportos, gyakorlati jellegű órák 

szervezésével a társas zenélésen keresztül a rugalmasságot, empátiát és 

alkalmazkodóképességet, illetve a társas tevékenység és tanulás képességét 

fejleszti. Kórusok, kamarazenei együttesek, néptánccsoportok, 

népdaléneklő együttesek szervezése, alapítása is dokumentálható. 

Együtteseit iskolai, esetleg kerületi, regionális, országos, nemzetközi 

találkozókon szerepelteti, mely erősíti a minőség iránti igényt, a 

felelősségérzetet és az egy közösségbe tartozás élményét. 

 

A pedagógus játékokat, meséket, táncokat, drámapedagógiai 

eljárásokat alkalmaz a közösségfejlesztés érdekében. Az órai 

csoportmunkánál gyakran variálja a csoportok összetételét, hogy 

a tanulók megszokják valamennyi társuk elfogadását. A közös 

feladatoknál felhívja a figyelmet az egyén csoportban betöltött 

fontos szerepére (mindenkire egyformán szükség van). Az adott 

korosztály igényeit figyelembe véve szervezi a múzeum-, opera- 

vagy hangverseny-látogatást, megfelelő előkészítéssel. 

Tudatosítja, elismeri a közösség alakulására kedvezően ható 

magatartást, cselekedeteket (pl. ünnepelt köszöntése dallal, 

osztályhangversenyek, osztályműsorok szervezése) 

5.6. Pedagógiai feladatai során 

figyelembe veszi és értékként 

közvetíti a gyermekek, a tanulók 

és tanulóközösségek eltérő 

kulturális, társadalmi hátteréből 

adódó sajátosságokat.  

Felismeri a szunnyadó tehetséget, mely az eltérő kultúrközegből érkezik (pl. 

Magyarországon élő kínai gyerekek). A más kultúrkörnyezetből jött tanulók 

speciális tudását a diákok látókörének szélesítésére használja. 

Kihasználja, hogy az ének-zene tanítása különösen alkalmas arra, hogy a 

mienktől eltérő kultúrák iránt is tiszteletet ébresszen és toleranciára 

neveljen. Képes az ismeretek integrált alkalmazására. 

Tudatosan épít a zeneművekben rejlő lehetőségekre az egyetemes emberi 

értékek, a kulturális sokszínűség megismertetése, elfogadtatása során. 

A bátortalan tanulókat indirekt módszerrel vonja be a zenei 

feladatokba, ezáltal sikerélményhez juttatja őket.  

Az adott tartalom lehetőségeit tudatosan kihasználja a kulturális 

különbségek bemutatására (a népzene, zenetörténet különösen 

alkalmas erre). 
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5.7. A gyermekeket, tanulókat 

egymás elfogadására, tiszteletére, 

kölcsönös támogatására, 

előítélet-mentességre neveli.  

Személyes példamutatással kölcsönös tiszteletre, egymás elfogadására, 

az egyéni sajátosságok tiszteletben tartására nevel. Tanítványai 

elfogadják, hogy nem mindenki egyforma képességű (pl. nem nevetik ki 

egymást, ha szólóban kell énekelni). A gyengébb képességűek sikeres 

megnyilvánulásait a közösség pozitív értékelésével is megerősíti. 

Tudatosan elutasítja az előítéleteket, az egyenlőtlenségeket, a 

diszkriminációt. Figyel arra, hogy a tananyag, a tanterv, a használt 

eszközök, tankönyvek járuljanak hozzá a globális látásmód kialakításához, 

segítsék a kritikai szemléletet, adjanak lehetőséget az előítéletek oldására. 

 

Személyes példamutatással kölcsönös tiszteletre, egymás 

elfogadására, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartására 

nevel. 

Tudatos neveléssel arra ösztönöz, hogy mindenkinek legyen 

véleménye, a dalokhoz tartozó játékokat a szabálykövetés 

technikájának elsajátításához is felhasználja. Közvetíti, hogy a 

muzsikálás közösségi műfaj. 

 

5.8. Pedagógiai tevékenységében a 

nevelt, oktatott gyermekek, 

tanulók életkorából következő 

fejlődés-lélektani jellemzőik 

ismerete tükröződik. 

A fejlődéslélektan az érés és fejlődés viszonyát vizsgálja, az ember lelki 

jelenségeivel foglalkozik.  

A pedagógus motivált a tanulók megismerésében, de a tanulók 

személyiségének megismerése nem akció jellegű, hanem egy komplex 

pedagógiai folyamatba ágyazódik. 

Törekszik a tanulók megismerésére irányuló módszertani tudásának 

bővítésére. 

 

A pedagógus figyelembe veszi a tanulók fejlődési sajátosságait, 

tudatos a tananyaghoz illő munkaformák kiválasztása, az 

ismeretközvetítés korosztályspecifikussága, az óra felépítése 

(kicsiknél pl. több szemléltetőeszköz, több tanítási egység kell). 

 

 

 

 

 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Ének-zenei KKK-k: 

"Ismeri és alkalmazza a tudásellenőrzés, a képességmérés legkorszerűbb eredményeit, eszközeit. Képes a tanulók személyre szabott, differenciált módszerekkel 

történő értékelésére. A pedagógus képes a különböző céloknak megfelelő, differenciált, a tanulói önértékelés fejlesztő értékelési módszerek, formák 

kiválasztására, illetve megvalósítására. Értékelése során figyelembe veszi, hogy az hatással van a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelési képességeik 

alakulására.” 
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1. A tantervi tartalmakat a 

gyermekek, a tanulók egyéni 

pedagógiai-pszichológiai 

szükségleteihez is igazodva 

eredményesen és adaptívan 

alkalmazza.  

A tantervi követelményeknek megfelelően állítja össze óraterveit, alakítja 

tevékenységeit, emellett figyelembe veszi a tanulók egyéni pedagógiai-

pszichológiai szükségleteit (pl. mentális szükségletek, eltérő képességekből 

adódó szükségletek, eltérő kognitív és tanulási stílusból eredő szükségletek), s 

ezeknek megfelelő módszerek, feladatok kiválasztásával eredményes munkát 

végez. 

 

A tantervi követelményeknek megfelelően állítja össze óraterveit, 

emellett figyelembe veszi a tanulók egyéni pedagógiai-

pszichológiai szükségleteit (pl. mentális szükségletek, eltérő 

képességekből adódó szükségletek, eltérő kognitív és tanulási 

stílusból eredő szükségletek), s ezeknek megfelelő módszerek, 

feladatok kiválasztásával eredményes munkát végez. 

 

6.2. Változatos pedagógiai értékelési 

módszereket alkalmaz, a 

nevelési-oktatási folyamatban 

célzottan alkalmazza a 

diagnosztikus, a fejlesztő és 

összegző értékelési formákat. 

Mivel az értékelés a tanulók motiválását hivatott betölteni, ezért értékelése 

(szóbeli, írásbeli) elsősorban a tanuló személyiségformálását, fejlesztését 

célozza meg, pontos információt ad a tanulók tudásáról, képességeiről. Az 

értékelése információkat nyújt a tanítási-tanulási folyamat eredményességéről, 

hatékony segítséget nyújt a tanítás és a fejlesztés tervezéséhez.  

Az értékelés különböző formáinak alkalmazásakor fontos az értékelés céljának 

a körülhatárolása, illetve annak megállapítása, hogy milyen szerepet töltenek be 

az oktató-nevelő folyamatban. 

 

Következetesen, dicsérő szellemben értékel. Értékelése 

folyamatos, változatos, motiváló.  

Figyelembe veszi, hogy a zenetanulásnál a diákok különböző 

adottságokkal rendelkeznek, ennek megfelelően alakítja értékelési 

rendszerét.  

A fejlesztő (formatív) értékelés hangsúlyosabb szerepet kell, hogy 

kapjon az énekórákon, mert a tanulók érzelmi fejlesztésén túl az 

önértékelés, az együttérzés, együttműködés, a rugalmasság 

kialakításában is fontos szerepet játszik. 

 

6.3. Változatos, a szakterülete, a 

tantárgya sajátosságainak és az 

adott nevelési helyzetnek 

megfelelő ellenőrzési-értékelési 

módszereket használ. 

A tanulói teljesítmény-visszajelzés tanítási-tanulási folyamatának egészében, 

annak minden mozzanatában megvalósul. 

Többféle módszert felölelő, és a céljainak megfelelő értékelési rendszert alakít 

ki.  

Értékelése nem csak minősít, hanem fejlődési állapotról is beszámol. Pozitív 

hatása kell, hogy legyen a tanulók személyiségfejlődésére. Értékelésének célja 

a bátorítás, motiválás, az alkotó kedv fenntartása. 

 

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően választja meg 

értékelési módszereit. Eleinte csoportosan, később – a készségek 

fejlődésével- egyénileg is értékel.  

Az énekóra célja az örömszerzés. Minden zenei megnyilvánulást 

értékelni kell, melynek célja a bátorítás, motiválás, az alkotó kedv 

fenntartása. 
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6.4. Pedagógiai céljainak megfelelő 

ellenőrzési, értékelési eszközöket 

választ vagy készít. 

Ellenőrzési-értékelési módszerválasztása tudatos, pedagógiai céljaihoz 

igazodik. 

Értékelésével közvetlenül a tanulót, illetve a tanulás formálását, alakítását 

célozza meg. 

Értékelése nem szűkül le a tanulók ismeretanyagának felmérésére, hanem követi 

a gyermekek különböző képességeinek, motivációjának, attitűdjeinek az 

alakulását, tehát a tanulók kompetenciáinak fejlesztésére irányul. 

A tankönyv által felkínált lehetőségeket is felhasználja, de képes saját 

feladatlapokat készíteni (zenehallgatás, összefoglalások - zenetörténet, 

hangközismeret, népdalelemzés stb.). Ezeket/ezek egyes részeit portfóliójában 

dokumentálja. 

A mérőeszközök készítésekor figyelembe veszi a tanulói sajátosságokat, 

valamint az ének tantárgy tartalmi és fejlesztési követelményeit. 

 

A központi (tankönyvi) feladatokon túl, saját anyagokat is készít, 

a tanulók tudását pl. saját készítésű interaktív feladatokkal, 

játékokkal méri. 

6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak 

személyre szabott értékelést ad. 

A személyre szabott értékelést helyezi előtérbe, miközben figyelembe veszi a 

gyermekcsoport összetételét, a tanulók egymásra gyakorolt hatását. 

Az értékelés akkor látja el igazán jól, hatékonyan a motiváló funkcióját, ha 

személyre szabott: a növendék teljesítményét önmagához viszonyítjuk, az 

értékelés szempontjai, megfogalmazása is személyre szóló, azaz szubjektív. 

Tanításának a középpontjában az egyén teljesítménye áll, ennek 

értékelése pontos, konkrét, ugyanakkor személyre szabott. Nem 

terjed ki minden egyes megnyilvánulásra, tudatosan alakítja ki az 

arányokat, hogy mikor elegendő a nyugtázás, és mikor szükséges 

részletesebb értékelés. Formatív értékelésében az informálás és a 

motiválás szempontjait egyszerre érvényesíti. 

 

6.6. A gyermeki, a tanulói 

tevékenység rendszeres 

ellenőrzésének eredményeit 

szakszerűen elemzi, 

értékelésüket rendszeresen 

felhasználja fejlesztési céljainak, 

feladatainak kijelölésében. 

 

Ismeri és alkalmazza a tudásellenőrzés, a képességmérés legkorszerűbb 

eredményeit, eszközeit. 

Ezek felhasználásával képes a tanulói munkák szakszerű elemzésére, s a tipikus 

hibákat megfigyelve változtat módszerein. Értékelési adatok birtokában, a 

tanulói teljesítmények ismeretében fejleszti saját gyakorlatát,  

s szükség szerint módosítja elképzeléseit, módszereit.  

Órai munkájába beépíti a korábbi órák tapasztalati (intonálási 

hibák, hang-, ritmustévesztések), s a teljesítmény alapján - 

szükség szerint- változtat eredeti elképzelésein. 
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6.7. Az értékelési módszerek 

alkalmazása során figyelembe 

veszi azok várható hatását a 

gyermekek, a tanulók 

személyiségének fejlődésére. 

Tudatában van annak, hogy az értékelés milyensége befolyásolja a tanulók 

teljesítményszintjét, a hibák korrigálhatóságának mértékét, a tanulók közérzetét, 

érdeklődését, beállítódását, az iskolához fűződő attitűdjeit. 

Az egyes tanulók teljesítményének értékelését korábbi teljesítményükhöz 

viszonyítva az egyéni cselekvésfejlődésük perspektívájából végzi. 

Minden képesség fejlesztésére kellő figyelmet fordít (éneklés, írás, olvasás, 

zenehallgatás stb.). Nem a tanulót, hanem a teljesítményt értékeli. Reflexióiban 

kifejti, hogy értékelése mennyire hatékonyan segítette tanítványainak 

fejlődését. 

 

Mindig törekszik építő jellegű értékelést adni, pontosan rámutatva 

az erősségekre és hiányosságokra egyaránt.  

Differenciált bánásmódja a pozitívumok megerősítését és a 

tanuló önmagához mért fejlődését szolgálja. 

6.8. 6.8. A gyermekek, a tanulók 

számára adott visszajelzései 

rendszeresek, egyértelműek, 

tárgyilagosak. 

Tanári munkájában a valódi teljesítményt értékeli, az összegző értékelés 

szempontjait ismerteti. 

Értékelése csak akkor tölti be pozitív szerepét, ha a tanulók számára érthető, 

nyelvileg differenciált, személyre szabott, ha a pozitív és negatív jelenségekre 

úgy mutat rá, hogy egyértelmű a segítő szándék. 

Konkrétan elemzi az elhangzott munkát, ismerteti a ponthatárokat, 

melyek az osztály szintjéhez mértek. 

Fontos a gyermek által érthető megfogalmazás, kiemeli a 

pozitívumokat, a negatívumokat pedig úgy adja közre, hogy jelzi 

a javítás módját is. 

 

6.9. Elősegíti a gyermekek, a tanulók 

önértékelési képességének 

kialakulását, fejlődését. 

Pedagógiai gyakorlatában törekszik a differenciált értékelésre, mely pozitív 

hatást gyakorol az önértékelés, az önellenőrzés fejlődésére, valamint a 

tanuláshoz való megfelelő beállítódás kialakulására, illetve növeli a tanulók 

szubjektív sikerelvárását, szorgalmát. 

 

Az egyéni munka az értékelésének alapja, képes meglátni az 

értéket, és ahhoz pozitívan viszonyulni. Elvárja a tanulóktól, hogy 

egy-egy zenei produkció után értékeljék egymást, illetve 

önmagukat is, melyhez értékelési szempontokat ad Ezt követően 

megosztja a saját értékelését is, összevetve a diákokéval. Így, 

példát mutatva, fejleszti a tanulók önértékelését és objektivitását. 

6.10. Az intézményi pedagógiai 

programmal összhangban 

alkalmazott pedagógiai 

ellenőrzési és értékelési rendszert 

és módszereket, azok 

szempontjait az általa 

megkezdett nevelési-oktatási 

folyamat elején megismerteti a 

gyermekekkel, a tanulókkal, a 

szülőkkel. 

A pedagógus ellenőrzési és értékelési rendszere, módszere megfelelel az 

intézménye pedagógiai programjában megfogalmazott előírásoknak, 

elvárásoknak. Ezeket a tanév elején ismerteti a tanulókkal, tájékoztatja a 

szülőket is (pl. a szabályrendszer vázlatszerű megjelenése a füzetben, szülői 

értekezlet). A csoportprofilban, reflexiókban vagy egyéb választható 

dokumentumaiban megjelenik ennek bemutatása, vagy utal ezek meglétére. 

A pedagógus ellenőrzési és értékelési rendszere egységes, 

pontosan meghatározott szabályok szerinti, valamennyi tanuló 

számára ismert. 

A tanórán megfigyelhető, hogy ezek a szempontok világosak a 

tanulók számára, jól tudják követni a pedagógus ez irányú 

utasításait. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata. 

27 
 

 

 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Ének-zenei KKK-k:  

"Szakmai, valamint általános műveltsége révén képes felhívni a tanulók figyelmét az ének-zene és más tárgyak kapcsolatára, képes az ismeretek integrált 

alkalmazására. Képes együttműködni a helyi, regionális, illetve országos szakmai intézményekkel, fórumokkal, alkotó műhelyekkel, kapcsolatot tud teremteni 

más művészeti ágak képviselőivel. Segítséget nyújt, aktívan közreműködik különböző kulturális programok szervezésében, lebonyolításában. Tájékozott a 

szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. Folyamatosan törekszik saját 

pedagógiai kommunikációjának, a tanórai és tanórán kívüli iskolai kommunikáció sajátosságainak megismerésére. Képes a gyermekekkel a kölcsönös tiszteletre 

és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési formák közös kialakítására, elfogadtatására. Nyitott a pedagógiai tevékenységére 

vonatkozó építő jellegű kritikára." 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1. 

A gyermekek, a tanulók 

nevelése-oktatása érdekében 

kezdeményezően együttműködik 

a pedagógustársaival, a 

pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és szülőkkel. 

A kollégákkal, szakmai szervezetekkel, szülőkkel való együttműködésére a 

tudatosság és az önállóság jellemző, változatos formákat, lehetőséget teremt 

a közös párbeszédre. 

Pontos tájékoztatást ad a rendezvényekről, melyek a gyerekeket és a szülőket, 

tantestületet és az iskola egészét (pl. karbantartók, technikusok) érintik. A 

fellépésekre, versenyekre való utazásokat a szülők és kollégák bevonásával 

szervezi és valósítja meg. Hangversenylátogatásokat, zenei rendezvényeket, 

közösségépítő programokat szervez (diákok, tanárok, szülők részvételével). 

Diákjait, együtteseit igyekszik a zenei közélet részévé tenni. 

 

nem releváns  
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7.2. 

A gyermekekkel, a tanulókkal 

történő együttműködés elveit és 

formáit az alkalmazott 

pedagógiai program és az 

intézményi dokumentumok 

keretei között a gyermekek, a 

tanulók személyiségfejlődését 

figyelembe véve alakítja ki és 

valósítja meg. 

A tanuló és pedagógus együttműködésének hagyományos formái a tanórák, a 

tanórán kívüli foglalkozások, köztük a diák-önkormányzati tevékenység is. 

A pedagógus az intézmény pedagógiai programjának és egyéb intézményi 

dokumentumainak megfelelően alakítja ki és valósítja meg ezen 

tevékenységeit. 

Bekapcsolódik a tanulók szabadidős programjaiba, minél többféle, velük együtt 

átélhető tartalmas élményre törekszik. 

Az életkori sajátosságokhoz igazodva, és a szülőkkel szoros 

együttműködésben, használhatja az infokommunikációs eszközöket is a 

kapcsolattartásra, tanulóinak lehetőséget teremthet egy csoporthoz való tartozás 

élményének digitális megélésére is. 

  Akinek van adottsága és lehetősége, tervezzen online versenyt (pl. évforduló 

kapcsán) ezzel közösségeket hozva létre (akik segítenek a lebonyolításban, és 

akik a feladatmegoldásban)! 

 

A pedagógus az óráin megteremti az együttműködés feltételeit: 

- a közös gondolkodásból, felfedezésekből, a szellemi 

gyarapodásból eredő élményeket; 

- egymás teljesítményének, munkájának megbecsülését, 

tárgyilagos, igazságos és méltányos megítélését; 

- az érintkezés nyíltságát, őszinteségét, kulturáltságát, az 

esetleges nézeteltérések, konfliktusok méltányos és igazságos 

megbeszélésének lehetőségét. 

A tanórát határozott stílusban vezeti, világosan megfogalmazza 

a követelményeket és feladatokat, az érdeklődés felkeltése 

érdekében felhasznál minden rendelkezésére álló korszerű 

módszert és taneszközt, barátságos hangnemben biztatja a 

tanulókat.  

Tanítványai emberi méltóságát minden körülmények között 

tiszteli, és kerüli a megszégyenítés bármely formáját. 

7.3. 

Tevékenysége során az 

intézményi pedagógiai 

programhoz igazodóan és a 

pedagógiai céljainak 

megfelelően érthetően és 

hitelesen kommunikál. 

Ismeri intézménye Pedagógiai Programját, ehhez igazítja pedagógiai céljait, 

kulturált szóbeli és írásbeli kommunikációja pedagógiai, szakmai 

hozzáértését tükrözi. 

Tudatosan fejleszti kifejezőkészségét, beszédhangját és énekhangját 

(artikuláció, dinamikai különbségek). Nonverbális kommunikációja is fejlett. 

 

Tanítási óráin - az intézménye Pedagógiai Programjában 

megfogalmazott célok és feladatokhoz igazodva- a tananyagot 

megfelelő szemszögből megközelítve kommunikálja. Képes 

többféle megközelítésben is magyarázatot adni, amennyiben a 

diákok számára nem világos az anyag. Írásban és szóban is 

egyértelmű, jól érthető utasításokat ad a diákoknak. 

Tanári magyarázatai érthetőek, didaktikailag jól felépítettek, a 

zenei fogalmakat következetesen használja. 

 

7.4. 

Igényli a pedagógiai munkájával 

kapcsolatos rendszeres 

visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására. 

A szakmai életút dokumentumában bemutatja, hogy pedagógiai 

munkássága során milyen formában kapott visszajelzéseket munkájáról, 

ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére. 

Rendszeresen kikéri kollégái szakmai véleményét (osztályfőnök, tanító…), az 

azonos szakosokkal rendszeresen szakmai egyeztetést folytat. Nyitott mások 

véleményének meghallgatására, esetleg elfogadására, reflexióiban felhasználja 

ezeket, és azokból az előremutató következtetéseket beépíti napi gyakorlatába. 

A megalapozott kritikát minden szinten elfogadja, átgondolva reálisan értékeli.  

Tanítási óráin a tanulói visszajelzéseket értelmezi, mérlegeli, s a 

visszajelzések alapján hajlandó gyakorlatát felülvizsgálni. 

A "csak az hibázik, aki dolgozik "elvet betartja, de nem él vissza 

vele. 
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7.5. 

Szakmai megbeszéléseken 

kifejti, képviseli az álláspontját, 

képes másokat meggyőzni, és ő 

maga is meggyőzhető. 

Szakmai álláspontját megfelelő érvekkel képes alátámasztani, mások 

véleményét is meghallgatja, szakmai érvekkel meggyőzhető. A különböző 

szintű értekezleten érdemben mondja el álláspontját, javaslatait. Közreműködik 

az alapdokumentumok elkészítésében, az iskola rendezvényeivel kapcsolatban 

konstruktív javaslatokat fogalmaz meg. 

 

Elfogadja a kollégák véleményét, segítő javaslatait, ezeket 

beépíti a tanítás folyamatába. Nyitottan reagál a tanulók önálló 

véleményére. 

A tanítási órát követő szakmai megbeszélésen egyértelműen 

és szakszerűen kifejti álláspontját, nézeteit. 

 

 

 

 

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Ének-zenei KKK-k:  

"Képes tanítványait fogékonnyá tenni a zene befogadására, az adekvát befogadói attitűd kialakítására. Fontosnak tartja a zenei élmény léleknemesítő hatását. 

Tudatában van a zene erkölcsi, nevelő hatásának. Törekszik a nemzeti, népi kultúra értékeinek, hagyományainak átadására. A zenei nevelést felhasználja a testi 

és lelki egészség megőrzésére, harmonikus személyiség kialakítására. Képes saját pedagógiai gyakorlatának folyamatos elemzésére, elkötelezett a szakmai 

fejlődésben, törekszik a folyamatos önművelésre, igényességre, a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 

Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, illetve azok képviselőivel kapcsolatban, egyenrangú partner a szakmai együttműködésben.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1. Tisztában van személyiségének 

sajátosságaival, és alkalmazkodik a 

szerepelvárásokhoz. 

Szakmai tudása, a pedagógusszerep változásaihoz való alkalmazkodás 

megjelenik a portfólió anyagaiban, pedagógiai dokumentumaiban. 

Saját életútját reálisan értékeli, észreveszi hiányosságait, és 

megfogalmazza továbblépési stratégiáját. Kitér a pedagógusszerep azon 

elemeire, melyek belsővé váltak tevékenysége során, illetve 

nehézséget okoztak számára. 

 

 

A tanítási óra "szent" a számára, a külső problémákat nem viszi be 

a tanterembe. 

Az óra megbeszélésén elemzi, értékeli saját pedagógiai munkáját, 

komoly felelősséget tulajdonít magának, képzettségének, tanári 

elkötelezettségének, hiszen személyiségével, magabiztos szakmai 

tudásával hatással van a tanulókra. 

Személyiségjegyeit és felkészültségét figyelembe veszi 

módszereinek kiválasztásában, alkalmazásában. 
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8.2. A pedagógiai feladatok megoldásában 

együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő-oktató 

munkát segítő munkatársaival, a 

gyermek, tanuló fejlődését támogató 

más szakemberekkel. 

A pedagógus feltünteti portfóliójában a különböző iskolai programok, 

pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, 

ünnepség, kirándulás), illetve a nyílt oktatás együttműködést igénylő 

mozzanatait, szerepét, feladatkörét, s közös munkaként értékeli azt. 

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is, részt 

vesz a kerületi, regionális munkaközösség életében.  

 

Az órájába beépíti a szakmai munkaközösség megállapodásait (pl. 

eszközök, munkaformák egységes használata). 

 

8.3. Részt vesz szakmai kooperációkban, 

problémafelvetéseivel, javaslataival 

kezdeményező szerepet is vállal. 

Javaslatokat tesz és együttműködik szakmai programok (pl. múzeum- 

vagy színházlátogatás, ünnepély) megvalósításában, munkaközösségen 

belül vállal bemutatóórát, versenyfelkészítést. 

Iskolai szinten megemlékezik az aktuális évfordulókról, zenei 

világnapról, hangszeres és népdaléneklő versenyt szervez, az iskolai 

ünnepségeken igény szerint zenei anyagok összeállításával vesz részt, 

vagy hangszeres szereplőt küld (tanévnyitó és -záró, ballagás, színjátszó 

kör, díjátadás stb.). 

 

Pedagógustársaival való együttműködése megjelenik a tanórán és 

azon kívül is tantárgyi koncentráció formájában (hospitálás, páros 

óravezetés, vendégelőadás, témahét, projektnap…stb.). 

8.4. Pedagógiai munkáját reflektivitás 

jellemzi. 

A pedagógus képes elemezni a munkáját, tudja, hogy mit, miért és hogyan 

csinál. Folyamatosan figyeli, értékeli és módosítja az alkalmazott 

módszereket, és közben tudatosan irányítja szakmai fejlődését is.  

Az óra értékelésekor rámutat az óratervezet erősségeire és 

esetleges hiányosságaira, amik a tanítás-tanulás folyamatában 

kerültek napvilágra. A tervezetet rugalmasan és önkritikusan 

kezeli, jó helyzetfelismerő képességgel reagál a váratlan 

helyzetekre.  

 

8.5. Fontos számára szakmai tudásának 

folyamatos megújítása, a megszerzett 

tudását a pedagógiai gyakorlatában 

eredményesen alkalmazza. 

Munkájában az igényességre törekszik, ennek érdekében folyamatosan 

bővíti szakmai ismereteit. Önművelése folyamatos, szakmai fejlődése 

érdekében továbbképzésekre, kurzusokra jár. Rendszeres hangverseny- és 

operalátogató, szakfolyóirat-olvasó (online is). Törekszik a szakmai 

megújulásra, nyitott az alternatív zenei módszerek megismerésére is. 

Fontosnak tartja az általános és népi hagyományok, értékek átadását, ez 

megjelenik életútja dokumentálásában. A továbbképzéseken szerzett 

ismereteket beépíti tanítási gyakorlatába. Órát látogat, bemutatóórákon 

vesz részt, melyről dokumentációt készít. 

 

Tanítása során érzékelhető a törekvés a legújabb kutatási 

eredmények, legfrissebb szakirodalom alkalmazására. A tananyag 

súlypontjai az órán előkészítettek és jól időzítettek. Az 

óralátogatás során kritikusan elemzi a munkáját, szükség esetén 

felvázolja a módosítás lehetőségeit. 

Legfrissebb zenei élményeit megosztja a tanulókkal, ha az éppen 

esedékes. Módszereiben és taneszközök használatában korszerű. 
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Tematikus terv – zenei 3. osztály 

A pedagógus neve:   

A pedagógus szakja:  középiskolai ének-zene tanár, karnagy  

Az iskola neve:   

Műveltségi terület:  művészetek, emelt szintű ének-zene 

Tantárgy:  ének-zene  

A tanulási-tanítás egység témája:  moll jellegű modális hangsorok 

A tanulási-tanítási egység cél-  

És feladatrendszere: 

Célja és feladata, hogy a tanulók elsajátítsák a moll jellegű modális hangsorok jellemző tulajdonságait, 

leginkább meghatározó hangközeit, hangulati hatásait, megismerjék a hétfokúságot, megértsék, hogy az 

adott népdal szövegéhez hogyan köthetőek az adott hangsor jellegzetességei. Felismerjék, hogy az addig 

tanult hangsorokból hogyan építkeznek a hétfokú hangsorok, felfedezzék a jellemző tulajdonságokat az 

újonnan tanult zenei anyagban, képesek legyenek használni és kihasználni a moll jellegű modális 

hangsorokon keresztül megjeleníthető szépséget, az esztétikai élményeket a tudatos felismerésen 

keresztül éljék meg, valamint képesek legyenek e hangsorok adta zenei lehetőségekkel önálló alkotásokat 

létrehozni. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 

Ezt a tematikai egységet a tanév két meglehetősen távoli szakaszában foglalhatjuk egységbe, hiszen a 

dór hangsort már egészen a tanév elején megtanuljuk, szeptember 9–13. tanóráján, hiszen második 

osztályban már sok dór hangkészletű dalt megtanultunk, a diákok ismerik a lá-pentaton, a lá-pentachord 

hangsorokat, elő van készítve az eol hangsor, amit ennek a nagyon ügyes osztálynak tulajdonképpen már 
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második osztály végén tudatosítani lehetett. Ismerik a T1, k2, N2, T8 hangközöket, megtanulták 

felismerni a dallami azonosságokat, hasonlóságokat, különbözőségeket. 

A tematikai egység másik fele, a fríg hangsor megtanítása a tanév második félévére, február végére, 

március elejére esik, a 87–91. tanórára. Ahhoz, hogy a három moll jellegű modális hangsor 

összehasonlítása, egybefoglalása megtörténhessen, sok új zenei ismeretet kell a gyermekeknek 

elsajátítaniuk. A legfontosabbak az új hangközök, azok közül is leginkább a k3 és a N3, hiszen a 

legfontosabb közös tulajdonsága ennek a három hangsornak, hogy az első tercük kicsi. Mire idáig eljutunk 

a tananyagban, addigra a gyermekek számos új, a feltöltött tanmenetben követhető ritmuselemet ismernek 

meg, némi rutint szereznek a kottaolvasásban, a kétszólamú éneklésben.  

Tantárgyi kapcsolatok: néptánc, magyar irodalom, valamint hangszeres órák, amelyeken minden tanuló egyéni képzést kap. 

Osztály: 3. 

Felhasznált források: Szabó Helga 2014. Ének-zene 3. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 
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Óra 

A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok, 

módszerek 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

 Munkaformák 
Szemléltetés, 

eszközök 

Házi 

feladat 
Megjegyzések 

1. Tananyag  

A Két szál 

pünkösdrózsa 

kezdetű 

népdal 

 

Szép, kifejező 

éneklés 

osztályszinten, 

egyénileg, 

csoportban. 

Utószolmizálás, 

hangazonosítás, 

hangsorfelismerés 

és éneklés, 

daltanulás, 

ritmusjáték, 

dallamírás a füzetbe. 

Az éneklési, 

előadói 

képességek, a 

ritmusérzék, az 

egyenletes 

lüktetés 

fejlesztése. Az 

ábécés nevek 

állandó 

fejlesztése, 

relációs 

gyakorlatok. 

Az eddig tanult 

zenei elemeken 

keresztül az új 

ismeret 

előkészítése 

A tanítás-

tanulás 

tartalma: a fi 

módosított hang  

Megtanítandó 

ismeretek: a dór 

hangsor 

előkészítése 

 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 10. 

oldal 

 Rendkívüli 

figyelmet kell 

fordítani a helyes 

„énekes” ülésre, 

hogy az óra nagyon 

aktív legyen, sok-

sok új feladattal 

lehet ébren tartani 

az egyébként 

kiemelkedően 

motivált gyermekek 

figyelmét.  
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2. Tananyag 

Egy kis kertet 

kerítek 

 

Szép, kifejező 

éneklés, 

utószolmizálás, a 

kézjelek használata. 

Hangsorok: lá 

pentachord, lá 

hexachord, 7 fokú 

lá-sor fivel és fával, 

az ábécés nevek 

használata, 

ritmusgyakorlatok, 

kottaolvasás. 

Az éneklési, 

előadói 

képességek 

fejlesztése, a 

hangközfelisme-

rés, a 

hangközhallás, a 

hangsorfelisme-

rés, az éneklés 

fejlesztése, a 

kottaolvasási 

képességek 

fejlesztése, az 

ütemsúlyok 

felismerése, a 

dalfelismerési 

képesség 

fejlesztése, a 

többszólamú 

éneklés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

zenei elemeken 

keresztül az új 

ismeret 

előkészítése 

A tanítás-

tanulás 

tartalma: fi-fá 

hang egy dalon 

belül 

Megtanítandó 

ismeretek: 

váltakozó ütem 

 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, 

posztótábla, 

táblakép, a 

szolmizációs 

jelek, kézjelek 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 12. 

oldal 

 

 Egyre közelebb 

kerülünk az új 

anyag közléséhez. 
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3. Tananyag 

Aki szép lányt 

akar venni 

 

Hangzásépítés, 

utószolmizálás, 

betűkotta olvasása, 

k2-ok felismerése, 

hangoztatása, az 

ábécés nevek 

használata, 

hangsorfelismerés, 

hangsoréneklés, a 

dór hangsor 

tudatosítása, 

elhelyezése 

vonalrendszerbe, az 

azonosságok, 

különbségek 

megfigyelése, lá-sor 

fával, hangsorral 

olvasás belső 

hallással, 

többszólamú 

ritmusgyakorlat. 

Zenehallgatás, új dal 

tanulása, 

ütemhangsúlyok 

felismerése, 

ütemezés. 

Az éneklési 

képességek 

fejlesztése, az 

ábécés névvel 

történő olvasás 

képességének 

fejlesztése, 

hangsorfelisme-

rés, a hangoztatás 

képességének 

fejlesztése, a 

kottaolvasási, a 

ritmusolvasási, a 

többszólamú 

hallás fejlesztése, 

az értő 

zenehallgatási 

képességek 

fejlesztése, a 

tonalitásérzék 

fejlesztése, a 

mérőérzék 

fejlesztése, az 

ütemsúlyok, a 

váltakozó ütem, 

az egymásra 

figyelés 

képességének 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

zenei anyagon 

keresztül új 

ismeret 

elsajátítása 

A tanítástanulás 

tartalma: dallam 

ismétlődése öt 

hanggal feljebb 

Megtanítandó 

ismeretek: a dór 

hangsor 

tudatosítása 

 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, 

posztótábla, 

táblakép, a 

szolmizációs 

jelek, kézjelek 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 16. 

oldal 

 

 Nagy várakozás 

előzi meg az új 

ismeret 

tudatosítását. 

Általában minden 

órán nagyon várják 

a számukra új 

ismeretet, nagyon 

aktívak, feltétlenül 

szükséges minden 

új feladatnál egy 

olyan szakasz, ahol 

a kevésbé ügyesek 

is sikerélményhez 

jutnak. 
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4. Tananyag  
Ha felmegyek 

a budai nagy 

hegyre 

 

Szép, kifejező 

éneklés, mérő és 

ütemsúly 

hangoztatása 

éneklés közben, 

csoportokra bontva. 

Egyéni éneklés, 

ütemsúlyok 

hangoztatása. 

Tanári bemutatás, 

utószolmizálás, 

hangsoréneklés 

szolmizálva, 

ábécével, 

azonosságok, 

különbözőségek, a 

kvintelés 

előkészítése, 

felismerése, a 

vegyes hangsor 

megalkotása, a 

váltóhangok, az 

átmenőhang 

megfigyelése, játék 

a váltóhangokkal, 

kottaolvasás. 

Az éneklési 

képességek 

fejlesztése, az 

egymásra és a 

többfelé figyelés 

képességének 

fejlesztése, az 

ütemsúlyok 

érzékelésének 

fejlesztése, a 

belső hallás 

fejlesztése, az 

utószolmizációs 

képességek 

fejlesztése, az 

ábécés nevek 

használatának 

fejlesztése, az 

azonosságok és 

különbözőségek 

felismerése, a 

kvintelés tudatos 

felismerése, a 

váltóhang, az 

átmenőhang 

felismerése, 

alkalmazása, a 

kottaolvasási 

képességek 

fejlesztése. 

A tanítás-

tanulás 

tartalma: fi-fá 

hang egy dalon 

belül 

Megtanítandó 

ismeretek:  

Fi mint 

váltóhang, fá 

mint 

átmenőhang. 

Új dal tanulása, a 

váltóhang 

felismerése, 

zenei 

alkalmazása, az 

átmenőhang 

felismerése, az 

ütemsúlyok 

funkciói. 

Az ábécés nevek 

készségszintű 

használata, a 

kvintelés 

fogalmának, 

hangzásának 

megerősítése. 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű, 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek, labda 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 17. 

oldal 

 

 Sok olyan, már 

eddig tanult ismeret 

kerül elő az órán, 

ami lehetőséget ad 

a folyamatos 

gyakorlásra, 

mindenféle játékos 

elemekkel 

megtűzdelve. 

Ügyelni kell arra, 

hogy a mérő, a 

belső hallásfejlesztő 

feladatok minden 

órán bekerüljenek a 

készségfejlesztő 

feladatok közé. 
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5. Tananyag 
Mikor 

gulyáslegény 

voltam 

 

Hangzásépítés, 

hangsorfelismerés, 

fi-fá egy dalon 

belül, olvasás 

betűkottáról, 

dallamírás 

betűkottáról 

vonalrendszerbe, 

ritmusjáték, 

improvizáció 

kvinteléssel, a lá-

pentaton ismétlése, 

daltanítás kézjelről, 

dallamazonosságok, 

a fá mint 

vendéghang, tánc. 

A szép hangzás 

igényének 

fejlesztése, a 

többfelé és 

egymásra 

figyelés 

képességének 

fejlesztése, az 

önértékelés, a 

csoportértékelés, 

önmagam a 

csoporton belül, a 

kottaolvasási 

képességek 

fejlesztése, az 

íráskészség 

fejlesztése, a 

ritmikai 

képességek 

fejlesztése, 

hangulati elemek 

alkalmazása, az 

improvizációs 

képességek 

fejlesztése, 

memóriafejlesz-

tés. 

A tanítás-

tanulás 

tartalma: 
improvizáció 

Megtanítandó 

ismeretek:  
Fá mint 

vendéghang a 

pentatóniában. 

Új dal tanulása, a 

lá-pentaton 

ismétlése, a fá 

mint vendéghang 

szerepe, 

dallamírás 

betűkottáról, 

egymás és 

önmagunk 

értékelése, 

improvizáció új 

elemmel bővítve, 

a 

kvinthangközben 

rejlő lehetőségek. 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek, labda, 

tankönyv 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 12. 

oldal 

 

 A legnagyobb 

érdeklődést 

valószínűleg a 

dallamalkotás új 

szabály szerint 

feladat váltja majd 

ki. 

A pentaton 

kiegészülése fával 

nem jelenthet 

problémát, hiszen 

gyakran 

közelítettük a 

hétfokú lá-sort a lá-

pentaton felől.  
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 A tematikus 

terv két része 

között a 

gyerekek sok 

egyéb zenei 

ismeretet 

megtanultak, 

ezért a 

következők-

ben megnő a 

zenei 

játékokra 

használható 

zenei elemek, 

jelenségek 

ritmusképle-

tek száma. 

       



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata. 

39 
 

 

6. Tananyag 
Lányok ülnek 

a toronyba 

 

Vidám dalok játékos 

éneklése, a fiúk, 

lányok közti 

csúfolódások 

megjelenítése a 

zenében, a 

váltóhang, k2- és 

N2-dal, a tizenhatod 

gyakorlása, 

ritmusírás, a 

ritmikai 

többszólamúság, az 

utószolmizálás, a 

hangsorépítés, a 

„szekundvadászat”.

A vonalrendszer 

használata, mi alapú 

hangsor elhelyezése 

dé alapra, 

dallamazonosság, 

különbözőségen 

alapuló új dal 

tanítása, a 

váltóhang, 

szekvencia mint 

zenei építkezési 

lehetőség, a 

kolomejkaritmus 

megfigyelése, 

zenehallgatás.  

A hangulati 

tényezők, az 

éneklési képesség 

fejlesztése, az 

egymás iránti 

tisztelet, a 

ritmikai 

képességek 

fejlesztése, a 

memória, az 

íráskészség, a 

kottaolvasási 

képességek 

fejlesztése, a 

zenei jelenségek 

beazonosítása, a 

belső hallás, a 

zenehallgatási 

képességek 

fejlesztése. 

A tanítás-

tanulás 

tartalma: mi 

záróhang 

Megtanítandó 

ismeretek: a fríg 

hangsor 

Az eddig tanult 

zenei elemeken 

keresztül az új 

ismeret 

előkészítése. Az 

újonnan tanult 

ritmuselem 

megerősítése, a 

váltóhang, a 

szekvencia 

beazonosítása, a 

kolomejkaritmus. 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek, labda, 

tankönyv 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 80. 

oldal 

 

 Ügyelni kell, hogy 

a csúfolódó játék 

tréfája elérje a 

célját, és ne 

teremtsen éles 

helyzetet a fiúk, 

lányok között, 

hiszen 

kiskamaszkor-ban 

sajátos a fiúk, 

lányok érintkezése. 

A zenei logika 

segítségével 

felépített daltanítás 

valószínűleg nem 

okoz majd 

nehézséget. A 

szekvencia és a 

váltóhang fontos 

elem, hiszen ezek a 

zenei elemek új 

improvizációs 

játékokra adnak 

lehetőséget. 
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7. Tananyag 
Szegény 

legény vótam 

 

Kánonéneklés, 

utószolmizálás, 

hangsorépítés, az 

ábécés nevek 

használata, 

hangzásépítés, 

egyéni éneklés, az 

eol hangsor mint 

alap, annak mi alapú 

hétfokú hangsorral 

való 

összehasonlítása, a 

k2-ok helyének 

összevetése, eol 

hangsor átalakítása a 

mi-sor szerint, lá-sor 

tával, a fríg hangsor 

tudatosítása, 

elhelyezése a 

vonalrendszeren, 

ritmusjáték.  Új dal 

tanítása 

betűkottáról, 

többszólamú 

éneklés. 

A ritmikus 

előadási 

képességek 

fejlesztése, a 

többszólamú 

éneklési képesség 

fejlesztése, a 

szóló éneklés 

bátorsága , 

a relációs érzék, a 

tonalitásérzék 

fejlesztése, 

hangközfelisme-

rés. 

A vonalrendszer-

ben való 

tájékozódás 

képességének 

fejlesztése, a 

belső hallás, a 

kottaolvasás 

fejlesztése.  

A tanítás-

tanulás 

tartalma: lá-sor 

tával 

Megtanítandó 

ismeretek: 

A fríg hangsor. 

Új dal tanítása, a 

fríg hangsor 

tudatosítása, mi-

sor, lá-sor tával, 

új módosítójel, 

amely a B-dúrból 

már ismerős. 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek, tankönyv 

Felhasznált 

irodalom: 
tankönyv 101. 

oldal 

 A kánonéneklés a 

kedvenc feladatok 

közé tartozik, 

valószínűleg jól 

megalapozza majd 

az óra hangulatát. 

Törekednem kell 

arra, hogy az új 

hangsor 

tudatosítását 

elegendő hangzó 

élmény előzze meg. 
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8. Tananyag 
Téli nyári 

laboda 

 

Játékos daléneklés, 

néma-hangos váltott 

éneklés, 

utószolmizálás, 

szerepjáték, 

hangsorépítés, 

motívumazonossá-

gon alapuló új dal 

kotta utáni tanítása, 

azonosság 

felismerése T5-tel 

feljebb, 

ritmusmemoriter, 

ritmusírás, 

osztinátó.  

Az éneklési 

képességek, a 

koncentráció 

fejlesztése, 

szerepjáték, a 

relációérzék 

fejlesztése, az 

utószolmizálás 

képességének 

fejlesztése, a 

kottaolvasási 

képességek 

fejlesztése, a 

belső hallás, a 

memória 

fejlesztése. 

A tanítás-

tanulás 

tartalma: lá-sor  

tával 

Megtanítandó 

ismeretek:  
A fríg hangsor 

megerősítése. 

A kánonéneklés 

gyakorlása, 

A lá-sor tával 

gyakorlása, a T5 

mint 

dallamalkotó 

elem, új dal 

tanulása kotta 

után. 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek, tankönyv 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 12. 

oldal 

 

 A T5-nek mint 

dallamalkotó 

elemnek az alapos 

előkészítése. A 

ritmusmemori-ter 

az egyik 

legkedvesebb 

tevékenységük az 

órákon, mindig jó 

lehetőség a 

nehezebb 

ritmusképletek 

elmélyítésére. 
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9. Tananyag 
Ideki a piacon 

 

Nagy 

hangterjedelmű dal 

éneklése, 

rekesztámasz, 

hangsorépítés, 

négysoros osztinátó 

tapsolása a dalhoz, 

ritmushangszerek 

használata, osztinátó 

hangoztatása 

vertikálisan is, a 

csángó fríg 

tudatosítása, 

ismerkedés a 

moldvai csángókkal, 

a csángó népviselet, 

hanganyag, új dal 

tanítása, 

zenehallgatás, 

utószolmizálás, 

díszítőhangok 

(hajlítások). 

Az éneklési 

képességek 

fejlesztése, a 

rekesztámasz 

megteremtése, az 

intonáció 

igényességének 

fejlesztése, az 

értékelési, 

önértékelési 

képességek, a 

kottaolvasási 

képesség 

fejlesztése, a 

többfelé figyelés 

képességének 

fejlesztése, a 

néphagyomá-

nyok tisztelete, a 

dallamkövetés 

képességének, a 

memóriának a 

fejlesztése.                  

A tanítás-

tanulás 

tartalma: a 

csángó fríg 

Megtanítandó 

ismeretek:  
Fríg az eolban,  

osztinátó négy 

szólamban, 

ritmushangszerek 

használata, a 

csángó fríg 

tudatosítása, a 

csángók 

azonosítása, 

ismerkedés a 

hagyományaik-

kal, 

díszítőhangok a 

népdalban. 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek, tankönyv, 

IKT-eszközök, 

számítógép, 

projektor, 

internetről 

letöltött hang- és 

képanyag 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv 120. 

oldal 

 Ez az óra 

másképpen lesz 

színes, mint 

általában az ének-

zene órák az alsó 

tagozaton. Az 

órákon a tanulói 

tevékenységek 

rendszerint nagyon 

interaktívak, a 

gyermekek 

állandóan 

tevékenykednek, 

néhány percen-ként 

új feladatot kapnak. 

Az IKT-eszközöket 

ritkábban lehet 

alkalmazni, mint a 

felső tagozaton, 

ahol a 

társművészetek 

bemutatására és a 

hanganyagok 

meghallgatására 

rendszeresen 

alkalmazni lehet 

azokat. Az ilyen 

órákat nagy 

érdeklődés előzi 

meg ebben az 

osztályban. 
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10. Tananyag 
Összegzés, a 

hangsorok 

összehasonlí-

tása 

 

Osztinátó az énekelt 

anyaghoz, 

hangsorépítés, a 

jellemzőinek 

meghatározása, 

felépítése,az ábécés 

nevek, a 

vonalrendszer, 

dalfelismerés, 

kvintelés, visszatérő 

dallamszerkezet, a 

hangsorok 

összehasonlítása, az 

alaphang 

beazonosítása, 

jellemző k3, eol, dór 

réről és láról fivel, 

fríg miről, és lá-sor 

tával, a k2-ok 

elhelyezkedése, 

improvizáció 

dórban, csángó fríg 

befejezéssel, a 

hangsorok éneklése 

váltakozva. 

Az éneklési 

képességek 

fejlesztése, 

memóriafejlesz-

tés, a többfelé 

figyelés 

fejlesztése, a 

hangsorfelisme-

rés fejlesztése, a 

k2-ok, a k3-ek 

felismerésének 

fejlesztése, az 

előadói 

képességek, a 

dallamalkotási 

képesség 

fejlesztése. 

A tanítás-

tanulás 

tartalma: a 

hangsorok 

legfőbb 

jellemzői, 

azonosságai 

különbségei 

Megtanítandó 

ismeretek:  

Moll jellegű 

modális 

hangsorok 

felismerése, 

alkalmazása.  

A három 

molljellegű 

modális hangsor 

felismerése, 

hangoztatása. 

Azonosságok: az 

alaphanghoz 

képest az első 

terc kicsi, lá az 

alaphang. 

Különbségek: a 

k2 

elhelyezkedése. 

Imprivizáció 

kvinteléssel. 

Egyéni, páros, 

csoportos, 

osztályszintű 

frontálisan 

irányítva 

Tanári 

bemutatás, tábla, 

a kéz mint 

vonalrendszer, a 

szolmizációs 

jelek, tankönyv 

Felhasznált 

irodalom: 

tankönyv  

 

 Némi mesét szövök 

a hangsorok köré, 

az eol lesz a 

királynő, a dór és a 

fríg az 

udvarhölgyek. A 

hangsoréneklést 

sokat kell 

gyakorolni, 

énekelni, hogy 

beüljenek a 

jellegzetes k2-ok, 

és később hallás 

után is felismerjék 

azokat. 
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Reflexió  

 

A modális hangsorok tanítása az alsó tagozatban az egyik legkedvesebb témaköröm. Jónak találom, hogy a tankönyv, amelynek alapján 

elkészítettem a tanmenetet, a három molljellegű modális hangsorral való megismerkedést a gyermekek számára egész tanévre tervezi. Közben 

sokféle zenei (dallami, ritmikai) ismeretet szereznek. A modális hangsorok készségszintű alkalmazása, tudása nagyon megkönnyíti majd a 

hangnemek jellemző színeinek érzékelését, amely elengedhetetlenül szükséges a későbbiekben is a népdalok világának felfedezéséhez, valamint a 

reneszánsz zenetörténeti korszak alapos megismeréséhez.  

A tíz órából álló egység egymásra épül és a zenében rejtőző logika mentén halad. Minden órán sor kerül új elem közlésére és az eddig tanultak 

alkalmazására. 

Eddigi tapasztalataim szerint az alsó tagozaton a tanulók jól rögzítik ezeket a hangsorokat, de ha nem kíséri e rögzítést megfelelő mennyiségű 

gyakorlás és hangzó élmény, akkor ötödik és kilencedik osztályban újra sok időt kell eltöltenünk a hangsorok jellegzetességeinek megismerésével. 

Megéri rászánni az időt majd negyedik osztályban is, hogy ezek a hangsorok rendszeresen az óra részét képezzék. Míg harmadik osztályban a zenei 

anyagon keresztüli felismerésre és a hangoztatásra tevődik a hangsúly, negyedik osztályban a hallásgyakorlat szintjén kell foglalkoznunk a modális 

hangsorokkal. Ez a 3. osztály átlagon felüli érdeklődéssel, tehetséggel fogadta be ezeket a hangsorokat, a hozzá kapcsolódó zenei anyagot, így a 

tantervi követelményeknél nehezebb feladatokat is be lehetett építeni az óratervekbe. Voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy nem tudom őket 

a számukra megfelelő kihívások elé állítani, ezért időnként nehezítettem a feladatokon, ami motiválta a gyermekeket. Természetesen a legfontosabb 

része a munkának a számtalan zenei játék, amely elengedhetetlen eszköze a rögzítésnek, valamint a szintén nem elhanyagolható emelkedett, vidám 

hangulatnak. 
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Tematikus terv - zenei 9. osztály 

A pedagógus neve:     

A pedagógus szakja:    ének-zene  

Az iskola neve:  

Műveltségi terület:    emelt szintű ének-zene 

Tantárgy:      ének-zene 

A tanulásitanítási egység témája:  gregorián dallamok 

 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:   

A korszak művészeti, zenei, stilisztikai eszközeinek ismerete és tudatos használata. 

Az európai műzene bölcsőjének nevezett gregoriánkor zenetörténeti ismerete. 

A középkor éneklési módjainak elméleti ismerete és használata. 

A zenei írásbeliség kialakulásának fázisai, a kottaképek értelmezése. 

A gregorián énekek és a magyar népdalok kapcsolata (zsoltártípus). 

A zeneirodalmi példák, tételek és részletek összehasonlítása a gregorián alapdallammal és szöveggel. 

A tisztán intonált, átélt, korhű egyszólamú éneklés. 

 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei:  
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 Az öt tanórából álló tanulási tanítási egység az 53–57. énekórát öleli fel. A tematikus egység a 45. órával  

 kezdődik és az 59. óráig tart. Az 57. óra részösszefoglalásnak tekinthető, mivel az ezután következő  témakör 

(a mise és tételei) önálló egységként értelmezhető. 

 A két, a középkor zenéjét megelőző egység közül a népzenékre, népdalokra koncentráló előzmények a 

gyakorlat és az elmélet szintézisét, valamint az énekléssel kapcsolatos magas igényszintet készítették elő, míg az 

ókorral foglalkozó időszak a zenetörténet és a mindenkori zenei tevékenységek térben és időben való elhelyezését 

segítette. 

 

A tanulási-tanítási egység időkerete:   

Öt szakórát magába foglaló egység, a heti 2 + 2 órát jelentő emelt szintű tantárgy vonatkozásában. 

 

Tantárgyi kapcsolatok: Világ- és magyar irodalom 

      Világ- és magyar történelem 

      Művészettörténet 

      Társadalomismeret 

 

Osztály:    9. emelt szintű ének-zene tagozat, heti két énekóra 

 

Felhasznált források:  Lukin László – Ugrin Gábor 2001. Ének-zene 9–10. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Pécsi Géza 1989. Kulcs a muzsikához. Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek. Kulcs a 

muzsikához Kft. Pécs. 
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Csillag Gabriella 2004. A középkor vallásos zenéje. In: Szabó Helga 2004. Ének-zene 5. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Budapest. 

Rajeczky Benjamin 1981. Mi a gregorián? Zeneműkiadó Vállalat. Budapest. 

Dátum:  

Óra A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi 

feladat 

Megjegyzések 

 

1./53. 

 

Cantate 

Domino 

 

 

Ismétlés, az új 

ismeret feldolgozása 

 

 

 

 

Recitálás – a recitáló 

éneklés fejlesztése 

 

Népzenei analógiák, 

a cheironomia és a 

neuma 

 

A trichord hangkészlet 

 

A pentaton 

hangkészlet, a zsoltár 

típusú dallamok 

Frontálisan irányított 

egyéni, osztályszintű 

Recitáló 

dallamimprovizá-

ciók adott szövegre 

Ritmus- és 

metrumvariációk 

adott szöveg 

recitatív 

megzenésítésére 

 

Zenehallgatás: 

Pitoni: 

Cantate 

Domino 

 

Dallamme-

moriter 

 

 

 

2./54. 

 

Dies irae 

 

Alkalmazás, 

az új ismeret 

feldolgozása 

A szillabikus és a 

neumatikus énekmód 

fejlesztése 

Liturgikus szöveg és 

Allelujarészek 

A sequentia fogalma; 

Frontális, egyéni 

A szöveg-zene-kép 

komplex művészeti 

Zenehallgatás: 

Mozart: 

Gyűjtőmun

ka: az 

utolsó ítélet  

A végítélet 

napjának 

megjelenítése a 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata. 

48 
 

 

 egységének 

tanulmányozása 

Műfordítások 

összehasonlítása 

Kottázási feladatok 

memoriter, illetve 

diktálás alapján 

Kreatív művészeti 

ágak közötti 

absztrakciót igénylő 

feladatok 

Requiem – 

Dies irae; 

Verdi: 

Requiem – 

Dies irae; 

Berlioz: 

Fantasztikus 

szimfónia – 4. 

tétel 

 

képi 

ábrázolása 

képzőművé-

szetben 

 

3./55. 

 

Stabat 

Mater 

Rögzítés, az új 

ismeret 

feldolgozása, 

jelentésteremtés 

 

A hallás utáni 

daltanulás fejlesztése 

A zenehallgatási 

készség fejlesztése 

A keresztény 

ünnepkörök 

Húsvéti sequentia 

A „Stabat mater-

pillanat” a 

művészetekben 

Frontális, egyéni 

 

Zenehallgatás során 

a korstílusok és a 

visszatérő művészeti 

témák elemzése 

A latin szöveg és az 

indirekt módon 

tanult dallam 

egybefoglalása 

 

Zenehallgatás: 

Pergolesi: 

Stabat Mater; 

Kodály: Stabat 

Mater 

 

 

 

A 

képgyűjte-

mény 

kiegészítése 

Stabat 

mater-

ábrázolá-

sokkal 

 

A kóruszene 

korstílusai 
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A zeneművek hallás 

utáni elhelyezése 

korszakban és 

stílusban 

 

4./56. 

Arezzoi 

Guido: 

Szent 

János-

himnusz 

/Ut queant 

laxis/ 

Új ismeret 

feldolgozása 

A daltanulási 

képességek 

fejlesztése, a zenei 

összefüggések 

felismertetése, a 

kottaolvasási 

képességek 

fejlesztése 

 

Quadrát notáció 

A négyvonalas kotta 

jellemzői 

 

 

Frontálisan irányított 

osztályszintű és 

egyéni kottaolvasás 

négyvonalas 

lejegyzésről 

   

 

5./57. 

 

Pater 

noster 

 

Ismétlő 

rendszerezés, új 

anyag feldolgozása 

 

A rendszerszemlélet 

fejlesztése 

 

Allelujadallam 

A középkori 

Magyarország első 

szerzetesrendjei 

 

Jubilus → sequentia; 

responzórium és 

antifóna 

 

Frontálisan irányított 

egyéni, osztályszintű 

hallás utáni 

daltanulás, a 

gregorián 

dallamokról tanultak 

áttekintése 

 

Zenehallgatás: 

Liszt: Krisztus 

oratórium  – 

Pater noster 
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Reflexió 

Az évfolyam első közös évében a legfontosabb feladat az egységes tudásszint és az összehangolt éneklési kultúra kialakítása. A nagyobb 

tematikus egységen belül és a tematikus tervben bemutatott öt tanórán belül is számos feladat szolgálja ezt az egyszerre átfogó, illetve az aktuális 

óra témájához igazított célt. A különböző, általános iskolából hozott tanulói attitűdök is egységesítésre vártak, így a művészi zenei munka 

kialakítása mellett pedagógiai célkitűzésekben is gazdag volt a tervezés. 

A tematikus egység fő cél- és feladatrendszerét szem előtt tartva a tanulók érdeklődésétől meglehetősen messze eső korszak liturgikus zenéje 

iránti érdeklődés kialakítása és fenntartása önmagában sem kis vállalás. A középkor zene-, illetve művészettörténeti megismeréséhez a gregorián 

dallamok világát választottam. Úgy gondolom, a magas zenei elvárásszint, az elmélet és a gyakorlat állandó kapcsolata, az éneklés minőségének 

folyamatos fejlesztése az az út, amely sikerre vezethet. A dallamok magyar népzenei összefüggései jó kiindulópontot jelentenek az európai műzene 

bölcsőjének nevezett korszak megismeréséhez. Ez utóbbi megállapítást számos későbbi korokból származó, de a középkor vallásos zenéjéhez 

egyértelműen kötődő zeneirodalmi példával, művel és műrészlettel igyekeztem szemléltetni. A zenehallgatások nagy része tehát későbbi zenékkel 

ismertette meg a gyermekeket, a korhű előadás pedig a tanulók feladata lett.  

A tisztán intonált egyszólamú éneklés sem egyéni, sem csoportos célkitűzésként nem alábecsülendő. Az osztály énekének alakításával, 

egységesítésével és szépítésével minden órán akadt teendő. Ezt nagyban segítették és segítik a kóruspróbák beéneklő gyakorlatai még úgy is, hogy 

olyankor a hangzásképet egy másik együttessel kell egységessé formálni. 

A zenetörténeti és a kapcsolódó egyéb tantárgyi ismeretek a humán műveltség komplexitását voltak hivatottak bemutatni. Azt gondolom, ez az 

üzenet mindenkihez eljutott, az énekórákon a gyermekek széles látószögből vizsgálták a korszak művészetét. 

Örömteli, ugyanakkor a pedagógus felelősségét jól példázó tapasztalatom, hogy tanítványaink nyitottan és érdeklődve fogadják az új ismereteket 

minden olyan esetben, amikor sikerül igazi kapcsolatot, kötődést kialakítani a tanítás, az óra témájával. 

Elsődleges feladatom volt a szép éneklés iránti igény felkeltése az ehhez szükséges módszertani segítség megadásával, pedagógiai és 

szakmódszertani eszközök használatával. Igyekeztem a csoport érdeklődését figyelembe venni a tervezéskor és az órák vezetésekor is. A többféle 

nehézségi szintű feladat közül, azt gondolom, mindenki talált az aktuális tudásszintjének megfelelőt és fejlesztő hatásút is. Minden órára terveztem 

legalább egy olyan órarészt, amikor a csoport egészének együtt kellett gondolkodnia és megoldást kellett találnia az együtt tanultak alkalmazásával. 

A differenciálásnál gondosan elkerültem azt, hogy akár a különböző tudásszint, akár az eltérő képességek mentén kettéosztódjon a csoport.  
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A tanítási-tanulási egységet sikeresnek értékelem, az órák hangulatát nagyon jónak vélem, a közös munkát pedig élményekben gazdagnak 

tartom. 
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Tematikus terv - normál 7. osztály 

A pedagógus neve:  

A pedagógus szakja:  

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: művészetek 

Tantárgy: ének-zene 

A tanulási-tanítási egység témája: romantika 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  

A zenetörténeti kronológia következő korszakának megismerése, a népzene és a műzene közötti különbségek felismerése, magyar vonatkozások 

keresése a zeneirodalomban. A romantika korszak stílusjegyeinek felismerése, tudatosítása. A kor új műfajainak megismerése, jellemző jegyeinek 

ismerete. Liszt, Schubert, Chopin, Brahms, Mendelssohn zeneszerzői munkásságának bemutatása, műveiknek elemző feldolgozása. Új dallamok, 

szemelvények megtanulása, dallami és ritmikai készségfejlesztés. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei:  

Első félévben a népzenei ismeretek bővítésére került sor, amelynek során az új stílusú népdalokról újabb ismereteket szereztek a tanulók, és 

ezeket dallami példákkal, népdalokkal is alátámasztottuk. Két újabb hangközt is megtanultak, a szext és a szeptim hangközt, illetve a nyolcados 

ütemmutatókkal is megismerkedtek. Kodály Zoltán Háry János című daljátéka, annak énekes szemelvényei szintén az első félév tananyaga volt. 

Minden órát áthatott az igényes, szép, tisztán intonált éneklésre való törekvés. 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar irodalom, történelem, képzőművészet, földrajz 

Osztály: 7. z 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata. 

53 
 

 

Felhasznált források: Király Katalin 2004. Ének-zene 7. Muzsikáló nagyvilág. Mozaik Kiadó. Budapest.; Dobák Pál 1990. A romantikus zene 

története. Universitas. Tankönyvkiadó Vállalat. Budapest.; Mozabook (digitális tananyag), YouTube (online források), Liszt Ferenc és a „czigány 

zene” – a Néprajzi Múzeum kiadványa 2011. 

 

Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

1. A romantika kora 

A népies műdal 

Magasan repül a daru 

Juhászlegény 

Bevezetés a 

témába,  

az új ismeretek 

feldolgozása, 

élménynyújtás, 

értékelés 

Az ok-okozati 

kapcsolatok 

feltárása, az 

összefüggések 

meglátása, esztétikai 

nevelés, figyelem, 

ráismerő készség, 

éneklési készség, 

intonáció 

A korstílus jellemzői, 

történelmi háttere, 

képviselői, a népies 

műdal definíciója, 

kvintelés 

Frontális munka, 

csoportmunka, 

tanári előadás,   

tanári bemutatás, 

vázlatírás 

Festmények (internet), 

tankönyv,  

http://gramofon.nava.hu/8

1024946/magasan_repul_a

_daru_es_vekony_deszka_

kerites (letöltés: 2015. 02. 

03.) 

 

Házi feladat: tk. 66/1. Reflexió: Az irodalom órán tanultakat felelevenítettük. A kis éles és a kis 

nyújtott ritmust át kell ismételni! 

2. Liszt Ferenc élete 

Hajnalozó 

A zongora 

Liszt Ferenc: Csárdás 

obstiné 

Visszacsatolás, 

ismétlés, 

ismeretbővítés, 

élménynyújtás, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Ráismerő készség, 

emlékezet, 

ritmuskészség, 

szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés, 

műelemzési 

képesség, esztétikai 

nevelés 

6/8-os ütemmutató, 

életrajz, a zongora 

felépítése 

Egyéni munka, 

frontális munka, 

tanári magyarázat, 

tanulói és tanári 

közös munka 

Keresztrejtvény, táblakép, 

tankönyv (79. o.), zongora,  

Mozaweb – tk. 80. oldal,  

http://www.youtube.com/

watch?v=uQtRdWVA6-g,  

(letöltés: 2015. 02. 03.) 

 

Házi feladat: Liszt: Csárdás obstiné – transzponálás F-dúrba. Reflexió: A régi fogalmak nehezen jöttek elő, 3 szólamban zongora-

alátámasztás kellett. 

http://gramofon.nava.hu/81024946/magasan_repul_a_daru_es_vekony_deszka_kerites
http://gramofon.nava.hu/81024946/magasan_repul_a_daru_es_vekony_deszka_kerites
http://gramofon.nava.hu/81024946/magasan_repul_a_daru_es_vekony_deszka_kerites
http://gramofon.nava.hu/81024946/magasan_repul_a_daru_es_vekony_deszka_kerites
http://www.youtube.com/watch?v=uQtRdWVA6-g
http://www.youtube.com/watch?v=uQtRdWVA6-g
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Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

3. A rapszódia 

Liszt Ferenc: XIV. és 

XV. Magyar rapszódia 

Az előzetes 

ismeretek 

előhívása, 

alkalmazó 

ellenőrzés, új 

ismeretszerzés, 

élménynyújtás, a 

házi feladat 

ellenőrzése, 

értékelés 

Emlékezet, ráismerő 

készség, 

szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés, 

műelemzési 

képesség, 

hazafiságra, 

hazaszeretetre 

nevelés, esztétikai 

nevelés 

A cigányzene, a 

rapszódia fogalma, 

feldolgozás, Rákóczi-

induló 

Frontális munka, 

fogalomalkotó óra, 

megbeszélés,  

tanári magyarázat, 

vázlatírás  

Élő zongora – játék, CD, 

tk. 82. o., 

http://www.youtube.com/

watch?v=wSKCIYZ5mIU 

(letöltés: 2015. 02. 03.) 

 

 

Házi feladat: A nyitó téma szolmizálása kívülről. Reflexió: A rapszódia fogalma már ismert irodalomóráról, a moll indítás 

okozott némi problémát. 

4. Liszt Ferenc: Mazeppa 

Szimfonikus költemény 

Alkalmazó 

rögzítés, 

ismeretbővítés, 

fogalom-

magyarázat, 

szemléletesség, 

élménynyújtás, 

értékelés 

Ritmus- és 

szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés, 

zenei íráskészség, 

szövegértés, önálló 

gondolkodás, 

műelemzési 

képesség, esztétikai 

nevelés 

D-moll hangnem, a 

szimfónia, a szimfonikus 

költemény definíciója, 

monotematika, 

metamorfózis,  

Mazeppa élete, 

Delacroix: Mazeppa, 

Vernet Horace: Mazeppa 

and the Welves, 

Szutepanovics: Mazeppa, 

a mű története 

Frontális munka, 

fogalomalkotó óra, 

önálló olvasás, 

kérdések 

megfogalmazása, 

megbeszélés, tanári 

magyarázat, 

vázlatírás 

Interaktív tábla 

(festmények, képek), 

zongora, táblakép 

(hangközlánc), feladatlap,  

http://www.youtube.com/

watch?v=1lpIDo_Jz68 

(letöltés: 2015. 02. 03.) 

 

 

Házi feladat: gyűjtőmunka: Mazeppa-festmények. Reflexió: A műfaj megértésére koncentráltunk, ez segített a feldolgozásban. 

5. Franz Schubert élete 

Dalciklus 

Ráhangolódás, 

alkalmazó 

ellenőrzés, 

Az érzelmi 

motívumok 

hatásrendszerének 

Carl Orff – szolmizációs 

gyakorlat, 

Frontális munka, 

önálló olvasás, 

kérdések 

http://www.youtube.com/

watch?v=mRRG7fQiDC8,  

http://www.youtube.com/watch?v=wSKCIYZ5mIU
http://www.youtube.com/watch?v=wSKCIYZ5mIU
http://www.youtube.com/watch?v=1lpIDo_Jz68
http://www.youtube.com/watch?v=1lpIDo_Jz68
http://www.youtube.com/watch?v=mRRG7fQiDC8
http://www.youtube.com/watch?v=mRRG7fQiDC8
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Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

Schubert: A szép 

molnárlány 

motiválás, 

ismeretbővítés, 

élménynyújtás, 

értékelés 

alapozása, 

fejlesztése, 

szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés,  

önálló 

ismeretszerzés, 

műelemzési 

képesség, esztétikai 

nevelés 

hármashangzat-felbontás, 

életrajz, dal, dalciklus,  

a mű története, A molnár 

virágai,  A vándorlás 

megfogalmazása, 

tanári előadás, 

tanári bemutatás, 

vázlatírás 

ritmushangszerek, 

zongora, életrajz – tk. 96. 

o., 

http://www.youtube.com/

watch?v=qwxxfV-ZIPM, 

http://www.youtube.com/

watch?v=xbIVUlYVafY 

(letöltés: 2015. 02. 03.) 

 

Házi feladat: A molnár virágai – kívülről, első sor hangközelemzés. Reflexió: A dal, dalciklus levezetése az irodalmi fogalmakból. A 

hármashangzat-felbontás felismerése okozott problémát. 

6. Schubert: A pisztráng 

Pisztráng-ötös 

Visszacsatolás, 

szemléletesség, 

élménynyújtás, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés, 

gondolkodó 

képesség, képzelet, 

műelemzési készség, 

esztétikai nevelés 

Felütés, zongoraötös, 

vonós hangszerek, 

variációs tétel 

Egyéni munka a 

táblánál, frontális 

munka, tanári 

előadás, tanári 

bemutatás, 

vázlatkészítés 

Interaktív tábla, zongora, 

füzet, tábla, CD,  

http://www.youtube.com/

watch?v=EBludn27dwg 

(letöltés: 2015. 02. 03.) 

 

Házi feladat: A pisztráng – kívülről. Reflexió: A Schubert-dal gyakorlásra szorult, figyelni kellett az új dal 

hajlításaira, a helyes prozódiára. 

7. Fryderyk Chopin élete 

Aranyosom – lengyel 

népdal 

A tánchoz fűződő 

karakterdarabok 

(mazurka, polonéz, 

keringő) 

Alkalmazó 

rögzítés, 

újismeret-szerzés, 

jelentésalkotás, 

élménynyújtás, 

értékelés 

Ritmuskészség, 

szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés, 

zenei memória, 

hazafias érzés, 

Az életrajz, a 

karakterdarab definíciója, 

mazurkaritmus, a 

mazurka, a polonéz, a 

keringő definíciója, a 

jellegzetes lengyel népi 

fordulat: ti-szi-mi-szi  

Frontális munka, 

önálló munka, 

tanári bemutatás, 

tanári előadás, 

vázlatírás 

Táblakép, tk. 101.o., 

 CD, zongora 

http://www.youtube.com/watch?v=qwxxfV-ZIPM
http://www.youtube.com/watch?v=qwxxfV-ZIPM
http://www.youtube.com/watch?v=xbIVUlYVafY
http://www.youtube.com/watch?v=xbIVUlYVafY
http://www.youtube.com/watch?v=EBludn27dwg
http://www.youtube.com/watch?v=EBludn27dwg
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Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

műelemzési 

képesség 

Chopin: G-moll mazurka, 

A-dúr polonéz, Desz-dúr 

keringő (Perckeringő) 

Házi feladat: Aranyosom – kívülről (szöveggel, szolmizálva). Reflexió: A hármashangzat már készségszinten van, a műelemzési rutin, a 

bátorság kialakítása. 

8. A nem tánchoz fűződő 

karakterdarabok (etűd, 

prelűd, nocturne) 

Visszacsatolás, 

ismétlés, az új 

ismeret 

feldolgozása, 

élménynyújtás, 

értékelés 

Emlékezet, képzelet, 

ritmuskészség, 

intonációs készség, 

alkotókészség, 

műelemzési 

képesség, esztétikai 

nevelés 

Az etűd, a prelűd, a 

nocturne definíciója 

Chopin: C-moll etűd 

(Forradalmi etűd), Esz-

dúr nocturne, Desz-dúr 

prelűd (Esőcsepp prelűd)  

Frontális munka, 

tanári előadás, 

vázlatírás 

CD, táblakép, applikációs 

kártyák, tk. 100. o. 

Házi feladat: gyűjtőmunka – Brahms élete. Reflexió: A mazurkaritmus felismertetése különféleképpen történt, ügyelni 

kell a zenei kifejezések helyes használatára! 

9. Johannes Brahms élete 

Brahms: Bölcsődal 

Magyar táncok No.1 

Ismétlés, 

ismeretbővítés, 

szemléletesség, 

motiválás, 

élménynyújtás, 

értékelés 

Asszociációs 

készség, ritmus- és 

szolmizációs 

készség, tonális 

érzék, hazafiságra, 

hazaszeretetre 

nevelés, műelemzési 

képesség, esztétikai 

nevelés 

Életrajz, periódus, zenei 

szakkifejezések, a mű 

magyar vonatkozásai 

Frontális munka, 

kiselőadás előzetes 

gyűjtőmunkával, 

tanári előadás, új 

ismeret 

feldolgozása 

egyéni munkával 

(feladatlap), 

megbeszélés, 

vázlatírás 

Táblakép, tk. 105. o., CD, 

feladatlap, kotta, zongora 

Házi feladat: tk. 103. o. lap alja (Brahms: Magyar táncok 5.) – 

szolmizálni. 

Reflexió: Intonációs problémák voltak, a figyelem fenntartása nem okozott 

gondot. 

10. Brahms: Akadémiai 

ünnepi nyitány 

Ráhangolás, 

fokozatosság, 

ritmuskészség, tiszta 

intonációra nevelés, 

A hangsúly, a 

ritmusosztinátó, a 

Frontális munka, 

tanári előadás, 

CD, táblakép, kotta, 

feladatlap, zongora 
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Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

Gaudeamus igitur ismeretbővítés, 

élménynyújtás, 

ellenőrzés, 

értékelés 

műelemzési 

képesség, 

szövegértés, 

megfigyelési 

képesség, esztétikai 

nevelés 

nyitány definíciója, 

német diákdalok 

tanári bemutatás, 

vázlatírás 

Házi feladat: gyűjtőmunka – Mendelssohn élete, a Gaudeamus 

igitur kívülről. 

Reflexió: Az időt tartani kellett a készségfejlesztésnél, a hangszerek 

felismerésénél gondok voltak. 

11. Felix Mendelssohn-

Bartholdy élete 

A kedvenc hely 

Szentivánéji álom-

nyitány 

Visszacsatolás, 

megerősítés, új 

ismeret szerzése, 

élménynyújtás, 

értékelés 

Ritmikai és 

szolmizációs 

készség, éneklési 

készség, tiszta 

intonációra nevelés, 

kreatív gondolkodás, 

műelemzési 

képesség, zenei 

hallás, esztétikai 

nevelés 

Kromatika, Szent Iván-

éj, jeles napok, 

Shakespeare művének 

története, a 

szonátaforma, zenei 

szakkifejezések 

Tanári bemutatás, 

tanulói kiselőadás 

előzetes 

gyűjtőmunkával, 

egyéni munka, 

vázlatírás 

Táblakép, kotta, CD, 

zongora 

Házi feladat: A kedvenc hely – kívülről (szöveggel). Reflexió: Utaltunk a Shakespeare-műre, az irodalomórán tanultakra, a 

szonátaforma megfigyeltetésére hagyni kell elegendő időt. 

12. Részösszefoglalás Ismétlés, 

összefoglalás, 

rendszerezés, 

értékelés 

Rendszerező, 

összehasonlító 

képesség, esztétikai 

nevelés, ok-okozati 

kapcsolatok 

feltárása, az 

összefüggések 

Az ismeretanyag 

rendszerezése, 

csoportosítása 

Egyéni munka, 

frontális munka, 

csoportmunka 

Interaktív tábla, táblakép, 

tk., zongora 
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Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

meglátása, éneklési 

készség 

Házi feladat: a tananyag ismétlése. Reflexió: A hiányosságokat pótolni kell. 
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Reflexió – Tematikus terv 

 

 Tematikus tervem elkészítésénél figyelembe vettem, hogy a romantika kora nagyon 

nagy anyagot ölel fel, több nemzet kiemelkedő zeneszerzőjének munkásságát foglalja magába, 

és ez, illetve az általam hozzátett kiegészítő anyagok feldolgozása, valamint annak 

számonkérése egy egységben nehéz a gyermekek számára, emellett nem is célravezető. Ezért 

két egységbe rendeztem a tananyagot, amelynek első felét tematikus tervemben vázoltam. 

 Tanításom során mindig az a cél vezérelt, hogy a NAT, a kerettanterv előírásainak 

figyelembe vétele mellett átfogó, széles körű ismereteket adjak a tanítványaimnak a 

zeneszerzők munkásságáról, hogy jobban megismerjék zenei stílusukat, a zene megérintse őket, 

és véleményt alkossanak a hallott művekről. Elsősorban az általam ismert és kedvelt művekből 

válogattam, ezekkel egészítettem ki a törzsanyagot. Ezeket a műveket alkalmasnak találtam az 

alapismeretek elsajátítására, a műelemzésben való jártasság fejlesztésére, a dallami és ritmikai 

készségfejlesztésre, az ok-okozati kapcsolatok feltárására. 

 Tanulóim nagyon szeretnek énekelni, ezért fontosnak tartottam olyan műveket 

választani, amelyeknél van lehetőség akár szöveggel, akár szolmizálva énekelni. 

Hiányosságokat tapasztalok a zeneelméleti és szolfézsismeretekben, ezért nagyobb hangsúlyt 

kell fektetnem ezek gyakorlására, ismétlésére. Ezeket elsősorban készségfejlesztési 

gyakorlatokon keresztül, illetve a műelemzések során igyekszem elvégezni. 

 A tanulási kedv fenntartása érdekében lehetőséget adtam kiselőadások tartására, 

szorgalmi feladatok készítésére. Az elméleti ismereteket és az énekes szemelvényeket 

folyamatosan ismételjük – ez utóbbiban hatékony segítséget nyújt a Mozaweb, amelyet otthon 

minden tanuló letölthet a saját  

kódjával –, és a tanultakat a témakör végén írásban és szóban számon kérem tőlük.  

 Tervemet sikerült megvalósítani, az ismeretek ismétlésére plusz órát kellett beiktatnom. 

A dolgozat eredményeit az értékelés dokumentumaiban értékeltem. 
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Óraterv – zenei 3. osztály 

Műveltségterület/tantárgy: emelt szintű ének-zene   

Évfolyam: 3. a 

Témakör/tematikai egység: moll jellegű modális hangsorok 

Tananyag: összegzés, a hangsorok összehasonlítása 

A tanítás-tanulás tartalma: a hangsorok legfőbb jellemzői, azonosságai, különbségei 

Megtanítandó ismeretek: moll jellegű modális hangsorok 

Fejlesztendő készségek, képességek: hangsorfelismerés, tiszta intonáció, memória, improvizáció 

Elérendő tudásszint: moll jellegű modális hangsorok alkalmazása, népdalalkotás megadott szempontok alapján 

Felhasznált irodalom: tankönyv  

 
 

Tanítói, tanári tevékenység Tanulói tevékenység Fejlesztendő 

kompetenciák, 

képességek 

Munkaformák Időkeret Reflexiók, 

önreflexiók 

A Házasodik a tücsök… 

énekeltetése. 

A Házasodik a tücsök… 

éneklése. 

Az ismert dal szép, 

kifejező éneklése, zenei 

formálás. 

Osztályének, kiscsoportos, 

egyéni, versszakonként 

váltva 

2’ Jellemző a tanulócsoportra a szép, 

kifejező éneklés. Jó hangi 

adottságokkal rendelkező osztály, a 

kezdő éneklés megalapozza az óra jó 

hangulatát. 

Az előző óra 

ritmusosztinátójának 

felidéztetése, tapsoltatása a 

dalhoz. 

Az előző óra 

ritmusosztinátójának 

felidézése, tapsolása a 

dalhoz. 

Memóriafejlesztés, a 

többfelé és az egymásra 

figyelés képességének 

fejlesztése. 

Frontálisan irányított egyéni 

és csoportmunka 

5’ Jól emlékeztek a ritmusra. Ami 

különösen meglepett, hogy egy 

figyelemzavarral küzdő kisfiú két 

ritmussort is fel tudott idézni, tehát 

jól gondoltam, hogy amikor úgy 

tűnik, hogy nem figyel, akkor is 

rögzíti az órán történteket. 
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A dal hangsorának 

megfejtetése, felírása a 

táblára,  

jellemzőinek, valamint a 

hangsor nevének rögzítése. 

Egy tanuló elénekli a dal 

hangsorát, irányított 

kérdésekre adott 

válaszokkal 

meghatározzák annak 

jellemzőit, megnevezik az 

eol hangsort, feldiktálják a 

táblára ábécés nevekkel is. 

A hangsorfelismerés 

képességének 

fejlesztése. 

Frontálisan irányított egyéni 

munka 

3’ Jól emlékeztek az eol hangsorra és 

annak jellegzetes hangközeire. 

Az Aki szép lányt akar venni… 

kezdetű dal felismertetése az 

első motívumról tanári 

mutatás alapján. 

Az Aki szép lányt akar 

venni… felismerése az első 

motívumról, amelyet az 

eol hangsorról ismernek 

fel tanári mutatás alapján. 

Memóriafejlesztés, a 

betűkottáról való 

éneklés fejlesztése. 

Egyéni és csoportmunka 2’ A kevésbé jó képességű tanulók is 

felismerték a dalt. 

Népdal énekeltetése 

szöveggel. 

Megfigyeltetés: kvintelés, 

rövidebb harmadik sor, 

nyomokban visszatérés a 4. 

sorban. 

A népdal szép, kifejező 

éneklése, 

jellegzetességeinek 

felidézése. 

Kifejező éneklés, 

memóriafejlesztés, az 

azonosságok és a 

különbözőségek 

felismerése. 

Irányított kérdésekre adott 

válaszok – egyéni és 

csoportmunka 

3’ A gyengébb képességű gyermekeket 

szólítottam, akiknek sok 

sikerélményük volt a helyes 

válaszokban. 

A dal hangsorának 

felismertetése, felíratása a 

táblára, megneveztetése, 

összehasonlíttatása az eol 

hangsorral. 

A dal hangsorának 

felismerése, felírása a 

táblára, megnevezése, 

összehasonlítása az eol 

hangsorral, a dór hangsor 

megnevezése. 

A hangsorfelismerés 

képességének 

fejlesztése, 

azonosságok, 

különbségek. 

Frontálisan irányított egyéni 

és csoportmunka 

5’ Nagy volt a versengés, ki 

válaszoljon a feltett kérdésekre. 

A dór hangsor alaphangjának 

megneveztetése. 

Megnevezik a ré 

szolmizációs hangot. Dór 

hangsor felírása a táblára 

ré alaphangról. 

Azonosságok keresése, 

k2-ok elhelyezése. 

Frontálisan irányított egyéni 

és csoportmunka 

1’ Mindkét hangsor D alaphangra is 

felkerült a táblára, ügyesen 

megállapították a módosítójeleket is. 

Az Ideki a piacon… kezdetű 

dal énekeltetése. 

Az Ideki a piacon… 

éneklése. 

Kifejező, szép éneklés, 

különös tekintettel a 

díszítőhangokra, az 

osztályhangzás 

fejlesztése. 

Csoportmunka 2’ Sokaknak még nehezen megy a 

hajlítás szabadsága, de ügyesen 

próbálták egyéni éneklésüket 

besimítani az osztályhangzásba. 

Téli nyári laboda… 

felismertetése az eol 

hangsorról. 

Karakteres előadása 

versszakonként, 

padsoronként, majd 

egyénileg.  

Az előadói képességek 

fejlesztése. 

Frontálisan irányított egyéni 

és csoportmunka 

3’ Kiváló megoldások születtek. 
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Csángó fríg megfigyeltetése, 

fríg hangsor felírása a táblára, 

vonalrendszerbe is D alapra. 

Csángó fríg felismerése. A hangsorazonosítás 

képességének 

fejlesztése. 

Irányított kérdésekre adott 

egyéni válaszok 

1’  

A fríg hangsor 

összehasonlíttatása az eol 

hangsorral, k2-ok 

elhelyezkedése a hangsorban, 

az első terc vizsgálata. 

Beazonosítják a k2-ok 

helyét, felismerik a k3-et.  

Azonosságok, 

különbségek. 

Irányított kérdésekre adott 

egyéni válaszok 

2’ Biztonságosan felismerik a 

hangközöket a hangsorban. A 

legnagyobb élmény, hogy vannak 

néhányan, akik képesek az 

alaphanghoz igazítva csak a k2-ok 

hangoztatására.  

A fríg hangsor alaphangjának 

megneveztetése. 

A fríg hangsor 

alaphangjának 

megnevezése. 

Azonosságok. Egyéni, frontális munka 1’ Az első k2 nagyon jellegzetes, ezért 

hamar megtalálják az alaphangot. 

Improvizációs játék a tanár 

által megadott dallamra. Egy 

egyszerű népdal improvizálása 

megadott szempontok alapján. 

Az első sor dallama fent van a 

táblán.  2. sor 5 hanggal 

feljebb legyen, 3. sor = 2. sor, 

4. sor = 1. sor. 

A gyermekek először 

elolvassák belső hallással, 

majd hangosan az első 

sort, majd belső hallással 

elképzelik a második sort. 

Valaki vagy valakik a 

jelentkezők számától 

függően eléneklik a 2. sort, 

majd együtt a 3. és 4.-et, 

hiszen az könnyű, mert 

azonosságok vannak. 

A gyermekek által alkotott 

dallam felkerül a táblára. 

A dallamalkotási 

képességek fejlesztése. 

Egyéni, csoportos, frontális 

munka 

9’ Szeretik az improvizációs játékokat, 

a legügyesebbek gyorsan kitalálják a 

legjobb megoldást. 

Az általuk alkotott népdal 

utolsó sorának csángó fríggé 

alakíttatása. 

Először belső hallással 

elképzelik a csángó fríg 

befejezést, majd valaki 

hangosan énekli, majd az 

osztály együtt. 

Az improvizációs 

képességek fejlesztése. 

Frontálisan irányított egyéni 

és csoportmunka 

2’ Nagy élvezettel alkották a 

dallamváltozatokat, de 

megbeszéljük, hogy ilyen dal nem 

nagyon létezik, hiszen a 2. sorban fi 

van, az utolsó motívumban pedig tá. 

Öszvérré gyúrtuk a dallamot.  

A Téli nyári laboda… 

éneklése, először az eredeti 

népdal 3 versszakkal, majd a 

befejezését átalakíttatni eollá. 

Kifejező éneklés a 

befejezés változtatásával, 

változó szekund! 

A figyelem fejlesztése. Csoportmunka 4’ Szerették a hangsorok közötti 

utazgatásokat. Az eolt tartják a moll 

jellegű modális hangsorok 

királynőjének, a dór és a fríg pedig a 

két udvarhölgy.  Óra végén a 

begyűjtött bábokat csillagokra és 

mosolygó ötösökre váltjuk. 
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Reflexió  

A moll jellegű modális hangsorok között tett utazgatásaink csúcspontjához érkeztünk, összefoglaltunk, alkalmaztuk a tudásunkat, improvizáltunk. 

Izgalommal készültem erre az órára, hiszen nagyon jó képességű osztállyal dolgozhatok együtt, a hangsorok megismerésének minden pillanatát nagyon 

szerettük. 

Az óra elején ismételt dalokat nagy biztonsággal, örömmel énekelték, a ritmusosztinátó felidézése igazi sikerélmény volt, különösen, hogy két ritmussort is 

egy figyelemzavarral küzdő fiúcskának sikerült felidéznie. Csak állandó feladatokkal, egyéni megnyilvánulásokkal lehet az ő koncentrációját ébren tartani.  

A népdalokon keresztül a hangsorok gyűjtögetése, a jellegzetességeik azonosítása gyors tempóban haladt rövid kérdésekre adott gyors válaszokkal, egyre 

komplexebbé bővülő táblaképpel. A gyermekek nagyon élvezték a hangsorok közti azonosságok és különbözőségek ismételt felismerését, kerek egésszé állt 

össze bennük a három moll jellegű modális hangsor. Ügyesen helyezték el azokat a vonalrendszeren is. 

Az óra csúcspontját a kvintelő népdal improvizálása jelentette, de most nem a változó harmadik sorral játszottunk, hanem a másik moll jellegű modális 

hangsor jellemző hangközét építettük be a dallamba. Természetesen megbeszéltük, hogy olyan dallamot alkottunk, ami a valóságban nem létezik, de a játékban 

sok mindent ki lehet próbálni. 

Záró népdalunkat is hol eolban, hol az eredeti fríg zárlattal fejeztük be. 

      ta     

fríg 
k
2 

k
2 
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Az órán nagyon sokan kaptak egyéni és csoportos megszólalási, éneklési lehetőségeket, rendkívül motiváltan, örömmel, koncentráltan dolgoztak, sok bábut 

kiosztottam, amelyeket csillagokra váltottunk. 

Azt remélem, elmélyült tudás birtokába jutottak, hiszen gyakran az a szomorú tapasztalatom, hogy a felső tagozaton újra és újra meg kell tanítani a modális 

hangsorokat. Ügyelnem kell tehát az állandó ismétlésre, az elsajátított ismeretek állandó alkalmazására. 
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Óraterv - zenei 9. osztály 

A pedagógus neve:        

Műveltségi terület:     ének-zene 

Tantárgy:       emelt szintű ének-zene 

Osztály:       9. 

Az óra témája:      arezzoi guido: szent jános himnusz (ut queant laxis) 

Az óra cél- és feladatrendszere:    az egyszólamú zenei memória fejlesztése 

         hallás utáni daltanulás latin szöveggel 

         a neumatikus énekmód 

A tanítandó ismeretek:     arezzoi guido és a kottaírás története 

         a bencés rend 

Szent jános himnusz 

A nneuma, a quadrát notáció, a menzurális kottaírás 

Az elérendő tudásszint:     a tisztán intonált, átélt, korhű egyszólamú éneklés 

         a szolmizáció születését megelőlegező szent jános himnusz 

         zenetörténeti ismeretek 

Az óra didaktikai feladatai:    a hangkészlet fokozatos bővítése gregorián példák alapján 

         a neumatikus és a szillabikus énekmód 

         kottaelemzés 
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         az orgonapontos orgánum előkészítése        

Tantárgyi kapcsolatok:    zenetörténet – kottatörténet 

Felhasznált források, szakirodalom:  lukin lászló – ugrin gábor: ének-zene középiskolai tankönyv 

Csillag gabriella 2004. A középkor vallásos zenéje. In: szabó helga 2004. Ének-zene 5. 

Nemzeti tankönyvkiadó. Budapest. 

Pécsi géza 1989. Kulcs a muzsikához. Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei 

alapismeretek. Kulcs a muzsikához kft. Pécs.      

Dátum:        

 

Időkeret A tanulók 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és feladatok Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Zenehallgatás Reflexió 

Önreflexió 

0–3’ Ismétlés: 

Cantate Domino 

Tanult gregorián 

éneklésével az 

elméleti ismétlés 

felvezetése 

 

Népzenei analógia 

és a dó trichord 

hangkészlet 

megnevezése 

Éneklés 

cheironómia után 

szolmizálva, dó 

kezdőhangról 

Csoportos 

éneklés 

 Szép, stílusos 

előadás. 

3–6’ Ismétlés: 

Puer natus 

 

Tanult gregorián 

éneklésével az 

elméleti ismétlés 

folytatása 

Keresztény 

ünnepkörök és a 

tetrachord 

hangkészlet 

megnevezése 

Szolmizált 

ismétlés után a 

hangsor 

felépítése és 

megnevezése 

(lá tetrachord) 

Csoportos és 

egyéni 

feladatok 

váltogatása 

 Lehetőség 

nyílik az egyéni 

dallamformálás 

alakítására. 

6–9’ Ismétlés: 

Stabat mater 

 

 

 

Tanult gregorián 

dallam éneklésével 

az elméleti 

ismétlés folytatása 

 

Zene- és 

művészettörténeti 

„liturgikus 

pillanatok” 

ismétlése; 

Az első 

dallamsor 

hangkészletének 

megállapítása; 

(dó pentachord) 

Egyéni és 

csoportos 

éneklés 

 

 Különösen a 

nem zenei 

általánosból 

érkezettek 

számára fontos 
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(Ave Maria, Stabat 

mater, Ave verum 

corpus stb.) 

 

Tri-, tetra- és 

pentachord 

hangsorok 

egyéni 

összeállítása és 

éneklése 

különböző 

szolmizációs 

alaphangokról 

Egyéni 

megoldások 

éneklése 

az elméleti 

alapok 

tisztázása. 

9–20’ Dallam-

memoriter és 

kottaírási feladat 

 

A megadott 

pentachord 

hangkészlet és 

neumarajzok 

segítségével a 

dallammemoriter 

majd a diktandó 

vezetése 

Ut queant laxis első 

három sorának 

memorizálása, majd 

lejegyzése C 

kezdőhangról 

Kezdő- és 

záróhangok 

megbeszélése 

Egyéni feladat  Nehezítésként a 

dallam 

szöveggel 

hangzik el, így 

bonyolultabb a 

dallamelvonás. 

20–25’ Új gregorián 

dallam tanulása: 

Ut queant laxis 

 

A teljes dallam 

bemutatása 

 

A hangkészlet 

megnevezése, 

(dó hexachord) 

a szolmizált 

hangsor táblára 

kerülése 

1. sz. melléklet 

A hangkészlet 

bővülésének 

megfigyeltetése; 

éneklés 

soronként 

ismételve, szóló 

és csoport 

váltogatásával 

Frontális 

munkafolyamat, 

egyéni éneklési 

lehetőségekkel 

 

 A szöveg 

hibátlan 

megjegyzése 

nem számon 

kérhető, a 

tankönyv 

nyitásakor majd 

pontossá válik. 

25–30’ Éneklés 

tankönyvből 

A tankönyv 68. 

oldalán található 

kottából éneklés 

irányítása 

A szöveg 

pontosítása, a 

memória és az 

olvasott kottakép 

összeigazítása 

Az éneklési 

módok 

megnevezése 

kotta alapján 

Csoportos 

éneklés kottából 
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(szillabikus és 

neumatikus 

hajlítások 

váltakozása) 

30–35’ Kottaelemzés, a 

kottaírás 

történetének 

megismerése 

Kottaelemzés a 

szokásos módon, 

majd a quadrát 

notációra 

emlékezve 

Az előjegyzés, a 

záróhang, a ritmus 

megbeszélése 

 

A négyvonalas 

kottáról tanultak 

felelevenítése 

Mit jelölt és mit 

nem Arezzoi 

Guido kottája a 

neumákhoz és a 

mai kottához 

képest? – 

Megfigyelés 

2. sz. melléklet 

Frontális munka 

(közös ismétlés, 

a jegyzetek és 

az emlékek 

felfrissítése) 

 A rajzok és 

ábrák nagyban 

segítik az 

emlékezést (a 

tankönyv 

illusztrációi). 

35–40’ Éneklés 

soronként 

Tanári instrukció: 

a sorkezdő hangok 

hangsúlyozása 

megtartott 

hangként 

Annak 

megfigyelése, hogy 

a mű minden sora 

egy hanggal 

magasabbról indul 

Éneklés 

párokban, tartott 

kezdőhanggal; 

(ez egyben az 

orgonapontos 

orgánum 

előkészítése is) 

Páros 

munkaforma 

 A sorkezdő és 

sorzáró hangok 

által bezárt 

hangközök 

megnevezése 

nehézkesen 

megy. 

40–43’ Aktív figyelem Tanári előadás, 

Arezzoi Guido 

bemutatása; 

Bencés rend – 

tanító rend – „Ora 

et labora” 

 

Tanári  

előadás 

 

Frontális 

órarész 

 Ezt az órarészt 

tanulói 

kiselőadás is 

kiválthatta 

volna. 

43–45’ Zenehallgatás és 

értékelés, 

önértékelés 

 

Alleluja-dallam 

hallgatása és 

jellemzése; 

értékelés 

Melizmatikus 

énekmód 

megnevezése 

 

 

Órazáró hangulat 

megteremtése 

Frontálisan 

vezetett 

interaktív 

munkaforma 

Alleluja-

dallam 

 

(Schola 

Cantorum 

felvétele) 

 

Érdekes, hogy 

ebben a 

stílusban az 

aktív éneklés 

mennyivel 

nagyobb zenei 

élményt ad a 
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gyermekeknek, 

mint a 

zenehallgatás. 
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Mellékletek: 

1. sz. melléklet 

Táblakép:                 Dó Ré Mi Fá Szó Lá 

 

2. sz. melléklet 

Megoldások, válaszok: neuma (emlékeztető dallamrajz a szöveg fölött, a ritmust a szöveg természetes lüktetése adta) 

    ↓ 

XI. század: Arezzoi Guido négyvonalas rendszere (quadrát és gótikus notáció, custos /őrhang/  

↓ 

XIII. század: menzurális – azaz a hangok hosszát is jelző kottaírás, majd ütemjelzés 

 

3. sz. melléklet 

Schola Hungarica – Old-Roman Liturgical Chants, 1986. 
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Reflexió 

Az óra elején elhangzó gregorián dallamok sorrendje ezúttal a hangkészlet folyamatos bővülésének logikáját követi. Van, akinek a hangkészletek 

megnevezése és értelmezése teljesen új, van, aki másodikos korában tanulta. Innen épül a közös tudásszint. A közösen megszerzett elméleti ismeretek az 1  

1 szintjén állnak, épül a közös tudásszint. 

A dallammemoriter ehhez képest nem könnyű feladat, nehezíti a helyzetet, hogy szöveggel hallják, így még összetettebb tevékenység vezet a megoldáshoz. 

A gregoriánt többen is ismerik, ami várható volt. Az ismételtetés előtt spontán kialakított kisebb-nagyobb csoportok számára nincs idő különösebb 

készülődésre, de jól veszik az akadályt. Szólisták, kisebb és nagyobb csoportok éneklik a dallamsorokat többször is, a soronkénti tagolás így válik a dallam 

legjellegzetesebb tulajdonságává. 

A tankönyv kinyitásakor egyfajta utólagos értelmezés történik, minden homályosabb részlet a helyére kerül. Ennek segítségével, az illusztrációkból 

kiindulva rajzoljuk meg a kottaírás kialakulásának ívét, mindenhez kottaképet kötve. 

Ez az elméletnek az a része, ahol nem érzem szükségét a zenetörténeti mélységek bejárásának. A kottaírás korai formáinak alapos ismeretére nem valószínű, 

hogy bármelyikünknek valaha is szüksége lesz. Természetesen az elhangzó kérdésekre igyekszem válaszolni, ha kell, utánanézni, de a custos megnevezésén 

kívül nem elemzünk. 

Más a helyzet a szolmizáció kialakulásával, amire mindig kíváncsiak a gyermekek. Logikus, a szolmizáció a mi nyelvünk, a kötődés természetes. Az 

érdeklődőknek adok szakirodalmat, és szép számmal vannak, akik jelentkeznek. 

 A zenehallgatásként felhangzó Alleluja-dallam okozta zenei élmény meg sem közelíti a saját énekünkkel zárt órákét. Olyan érzet is marad utána, mintha 

még várnánk a befejezést. Utólag nagyon bánom, hogy nem énekeltettem el a megtanult gregoriánok valamelyikét. 

Az érettségi témaköréhöz tartozó gregorián dallamként az órán megtanult Szent János himnuszt tartjuk számon, ezért ennek ismeretére és el nem felejtésére 

a továbbiakban is figyelnem kell majd. 
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Óraterv - normál 7. osztály 

A pedagógus neve:  Műveltségi terület: művészetek 

Tantárgy: ének-zene Évfolyam: 7. 

Az óra témája: Brahms: Bölcsődal, Magyar táncok No.1 Tantárgyi kapcsolatok: magyar irodalom, földrajz, néprajz 

Az óra didaktikai feladatai: ismétlés, ismeretbővítés, szemléletesség, motiválás, élménynyújtás, értékelés 

Célok: Brahms életének megismerése, Bölcsődal c. művének éneklése, a Magyar táncok c. sorozat ismerete, a No. 1 elemzése 

a meglévő ismeretek 

elmélyítése 

a gondolkodási képesség 

fejlesztése 

a problémamegoldó 

képesség 

a hazafiságra, 

hazaszeretetre nevelés 

az asszociációs készség 

a tiszta intonációra 

nevelés 

a kommunikációs képesség 

fejlesztése 

a ritmus- és szolmizációs 

készség fejlesztése 

a műelemzési képesség 

fejlesztése 

esztétikai nevelés 

Felhasznált források: Király Katalin 2008. Ének-zene 7. Muzsikáló nagyvilág. Mozaik Kiadó.; Dobák Pál 1998. A romantikus zene története. 

Nemzeti Tankönyvkiadó.; Mozabook (digitális tananyag); YouTube; online források 

 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

 

Megjegyzések 
Módszerek 

 

Tanulói 

munkaformá

k 

Eszközök 

 

2’ Óraszervezés  Aktív figyelem   
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5’ 

 

 

 

 

2’ 

Ráhangolódás, ismétlés 

– Interaktív feladat – karakterdarabok ismétlése 

 

 

 

– Aranyosom (lengyel népdal) – éneklés 

Szemléltetés 

Feladatmegoldás 

Ismétlés 

Megbeszélés 

 

Közös éneklés 

Frontális 

munka 

Interaktív 

tábla 

 

 

 

Tankönyv 

Figyelnem kell 

az aktivizálásra, 

hogy minél több 

tanuló menjen ki 

a táblához. 

 

Kh: g. 

Fontos a tiszta 

intonáció. 

3’ 

 

5’ 

 

 

 

8’ 

 

– Rejtvény (melléklet), megfejtés: Brahms 

 

Új ismeretszerzés 

– Brahms élete  

 

 

Daltanulás 

Brahms: Bölcsődal  

 

– Szolmizáljuk a 3. sortól. A hangsúlytalan ütemrészen 

való kezdés (felütés) megfigyeltetése. 

– A periódus felismerése 

Feladatmegoldás 

 

Kiselőadás 

 

 

 

Szemléltetés, 

tanári bemutatás 

 

 

Ismétlés 

Páros munka 

 

Tanulói 

kiselőadás 

(PPT) 

 

 

 

Frontális 

munka 

Táblakép 

 

Interaktív 

tábla 

 

 

Zongora 

 

 

A tanuló 2 héttel 

korábban 

jelentkezett a 

feladatra. 

 

Kh: d. 

 

 

Utalás az 

oktávugrásra és a 

dúr 
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Begyakoroljuk szolmizálva, majd szöveggel. 

Hallás utáni daltanítás – 1–2. sor. 

hármashangzat-

felbontásokra. 

3’ 

 

 

 

 

15’ 

– Brahms zenéjének, életének magyar vonatkozásai 

(Reményi Ede, Joachim József)  

– A Magyar táncok sorozat keletkezési körülményei, 

szerkezeti felépítése 

– Magyar táncok No. 1. 

Műelemzés 

1. téma: a téma szolmizálása, majd meghallgatása 

Megfigyelési szempontok: ritmusértékek, hangulat, 

játékmód 

2. téma: megf.:  karakterváltozás, dallammozgás 

3. téma: megf.: táncos karakter, verbunkos 

4. téma: megf.: formálása, játékmódja 

– Hasonlóságok, különbségek a témák között 

–  A leginkább magyaros téma megjelölése. (3.) 

– A teljes mű meghallgatása 

Megfigyelési szempont: Milyen sorrendben és hányszor 

szólalnak meg a témák?  

– A Bölcsődal ismétlése még egyszer 

Tanári közlés 

Vázlatírás 

 

 

 

Elemző 

Zenehallgatás 

Megbeszélés 

Jegyzetelés 

 

 

 

 

 

Összegző 

Zenehallgatás 

 

Ismétlés 

 

 

 

 

 

Frontális 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

munka 

Füzet 

 

 

 

 

CD 

feladatlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankönyv 

 

 

 

 

 

Szakkifejezések 

használata: 

legato, rubato 

espressivo, 

staccato, korona  

 

 

 

 

 

 

 

Tiszta intonáció! 
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2’ Házi feladat kijelölése (Tk. 103. o. lap alja (Brahms: 

Magyar táncok 5.): otthon szolmizálni 

Az órai munka értékelése 

Házi feladat    
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Johannes BRAHMS: MAGYAR TÁNCOK - 1. 

1. téma 

 

2. téma 

 

3. téma 

 

4. téma 

Felépítés: ......................................................................................................... 

Táblakép: 
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Interaktív feladatok és azok megfejtései 
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Reflexió 

 Brahms: Magyar táncok No. 1. művét kiegészítő tananyagként választottam a No. 5. mellé, mert 

a mű népszerűsége mellett alkalmas zenei ismeretek gyakorlására, elmélyítésére (pl. ritmusképletek, 

zenei karakterek, dallammozgás, játékmód, tánctípusok, ismétlés, variáció stb.), valamint a zeneelemzési 

jártasság és a zenehallgatási kultúra fejlesztésére. Óratervem megalkotásánál változatos tanítási 

módszerekkel, tanulói munkaformákkal igyekeztem feldolgozni a tananyagot és törekedtem arra, hogy 

az adott tanítási óra szervesen illeszkedjen a tanítási-tanulási folyamat egészébe. A zenetörténeti 

kronológiában a romantika koránál járunk, egy újabb zeneszerző, mű megismerése volt a cél. Tudatosan 

figyeltem arra is, hogy az együttműködést lehetővé tevő tanulói tevékenységeket, feladatokat tervezzek.  

 

Az óra elején – a már meglévő ismeretekre támaszkodva – interaktív feladatokkal ismételtük át a 

karakterdarabokról tanultakat. Ezzel elsősorban a rendszerezés, a fogalmak elmélyítése volt a célom. Az 

interaktív feladatokat azért szeretem, mert mindig megmozgatják a diákokat, a vizuális ingerek pedig 

segítik a mélyebb bevésést. A diákok ügyesen kezelik már a táblát, 23 interaktív táblánk van, szinte 

minden szaktanteremben található egy, és a kollégák rendszeresen használják is azokat. Úgy érzem, 

diákjaimnál nagy szükség van a korábbi ismeretek állandó felelevenítésére, mert az otthoni tanulás 

hiánya hátráltat a haladásban. Csak arra tudok támaszkodni, amit az órán alaposan megtanítok és állandó 

ismétléssel szinten tartok.  

 A rejtvény az új ismeretekhez kapcsolódott. Brahms nevének felismerése ábécés és szolmizációs 

hangok segítségével történt páros munkában. Nagyon szeretik a gyermekek a játékos feladatokat, 

amelyek során zenei ismereteiket is ellenőrizni tudom.  

Néhány általános életrajzi adat ismertetése után – amely tanulói kiselőadás formájában történt – a 

Bölcsődal tanítása következett. A második résszel kezdtem a tanítást könnyebb dallamfordulatai és 

periodikus felépítése miatt, és így lehetőség adódott néhány zeneelméleti ismeret felelevenítésére is 

(felütés, periódus, oktávugrás, hármashangzat). Az első részt hallás után tanítottam részben a gyorsabb 

haladás érdekében, részben a változatosabb munkamódszer miatt.  

 A zenehallgatási anyag bevezetéseként néhány gondolat következett a mű keletkezési 

körülményeiről. Ezzel a magyar zenei értékeinkre, azok másokra gyakorolt hatására akartam felhívni a 

gyermekek figyelmét.  

 Az anyag feldolgozása részletekben történt. Mind a négy témát külön-külön figyeltettem meg, 

irányított megfigyelésekkel igyekeztem kiemelni a témák lényeges tulajdonságait, jellemzőit. Az első 

téma dallamának kottaképét azért adtam a gyermekek kezébe, mert így kottaolvasásuk is fejlődik, a 

ritmusra, dallamra vonatkozó megfigyelési szempontokat tudok adni, és ezáltal a tanulók is jobban 

érdekeltek a tanulási folyamatban. A műelemzés még csak tanári irányítással megy, önálló 

véleményalkotás során csak nagy általánosságokat fogalmaznak meg, elsikkadnak a lényeg fölött, ezért 

folytatnom kell az elemzési készségek fejlesztését és irányított kérdésekkel rá kell vezetnem őket a 

lényeg kiemelésére. Az összegző zenehallgatás még egy megfigyelési feladattal párosult, amely kiváló 

feladat a variáció felismerésére. 
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 A feladatokat az osztály képességeinek figyelembevételével terveztem meg. Hamar megértették, 

teljesítették azokat. A rejtvény megfejtése néhány párnál pici segítséggel sikerült csak, de élvezték az 

azzal való munkát. 

 A tanulók nagyon hamar megtanulták a dalt, menet közben igyekeztem pontosan és hatékonyan 

irányítani a munkát.  

 Az óra kapcsolódott a korábban szerzett ismeretekhez, kellő idő jutott az egyes szerkezeti 

egységek eredményes megvalósítására. Kérdéseimet igyekeztem érthetően megfogalmazni, a várt 

válaszokat megkaptam. Megfelelő időt biztosítottam a feladatok megoldására, az óra kellemes, oldott 

hangulatban telt, a tanulók együttműködőek voltak, a táblakép is világos és áttekinthető volt. Az 

ismereteket a tanulók rögzítették a füzetben, illetve a kapott lapokat is be fogják oda ragasztani. 

Folyamatosan értékeltem a munkájukat, igénylik is az állandó visszajelzést, szeretik, ha dicsérem őket. 

 Úgy érzem, az alkalmazott módszerekkel elértem a célomat, a tanítási órára kiválasztott tananyag 

mennyisége is megfelelő volt. Csak annyira vettem részt a folyamatok irányításában, amennyire feltétlen 

szükséges volt a tanulók számára. Hagytam őket érvényesülni, nem akartam helyettük válaszolni a 

kérdésekre.  

 Egy jó hangulatú, lendületes óra volt, ahol helyet kapott a humor is, és Brahms muzsikája méltó 

helyre került az ő szívükben is, megkedvelték azt. 

 Véleményem szerint diákjaim élvezték az órát, aktívan bekapcsolódtak annak menetébe, és 

vidám, mosolygós gyermekek távoztak a teremből. 
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Hospitálási/óralátogatási napló 

A pedagógus neve:   

Az óralátogatás helye:   

Műveltségi terület:  Művészetek emelt szintű ének-zeneóra 

Tantárgy:  ének-zene 

Az óra témája:  Arezzoi Guido: Szent János himnusz (Ut queant laxis) 

Az osztály:  9. zenei  

Az óralátogató neve:   

Dátum:   

 

Idő Az óra menete Megjegyzések 

0–9’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismétlés: Cantate Domino, Puer natus, 

Stabat mater gregorián dallamok éneklése. 

A dallamok hangsora a dó trichordtól a lá 

tetrachordon át a dó pentachordig.  

A keresztény ünnepkörök megnevezése, a 

zene- és művészettörténeti liturgikus 

pillanatok ismétlése, a dallamokban fellelhető 

hangsorok éneklése különböző szolmizációs 

alaphangokról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óra átszellemült hangulatban 

kezdődik, a tanulók énekelve várják a 

tanárnőt, kilépve ezzel a hétköznapokban 

tapasztalt kamaszos viselkedésformából. 

A tanulók egy része 6-7 éves kora óta 

dolgozik együtt a pedagógussal, ez sokat 

segít az újonnan érkezők beilleszkedésében, 

akik láthatóan alkalmazkodtak az eddig 

kialakított szokásrendhez. 

A gregorián dallamok előadása kifejező, 

a tanulócsoport énekének hangzása fényes, 

puha hangszínű, közben néha intonációs 

bizonytalanság tapasztalható, amely 

hallhatóan hangképzési nehézségekből 

adódik, az új tanulóknak ezen a téren még 

sokat kell fejlődniük. 

 Az egyéni éneklések során váltva 

kapnak szerepet a kiemelkedően éneklők és 

a bátortalanabbak. A tanár az értékelések 

során nagyon érzékenyen javít, biztat és 

dicsér. 

A hangsorok építése a dallamok 

hangkészletéből következik és 

folyamatosan épül.  
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9–20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ut queant laxis kezdetű gregorián 

dallam első három sorának lejegyzése c 

kezdőhangról. 

A tudásszintek közötti különbségek 

ennél a feladatnál élesebben érezhetők.  

Ügyesen állnak össze a csoportok, az 

átfogó elméleti tudással rendelkező tanulók 

segítik a kevesebb tudásanyaggal 

rendelkezőket. 

A gregorián dallamokból lebontott 

hangsorok transzformálása a legjobb 

képességűeknek ad kibontakozási 

lehetőséget.  

A dallammemoriter szöveggel hangzik 

el, ami nehezíti a feladatot, a szöveg 

elvonhatja a figyelmet a dallamelvonástól. 

A zenei memóriafejlesztés irányítottan 

zajlik, először meghatározzák a kezdő- és a 

záróhangot. 

A dallam bemutatásakor a tanárnő 

neumarajzok segítségével – a dallam irányát 

a hangkészleten mutatva – támogatja a 

dallam mielőbbi elsajátítását. A lejegyzés 

senkinek nem jelent gondot, írás közben 

folyamatos a tanári ellenőrzés, a segítő 

javítás. 

20–25’ A teljes dallam tanári bemutatása, a 

hangkészlet megnevezése, a táblán lévő dó 

pentachord kiegészítése hexachorddá.  

Egyéni és csoportos éneklés hallás után. 

A dallamot hamar megtanulják a 

gyermekek, a hallott latin szöveg 

megjegyzése nehézséget okoz.  

25–35’ 

 

 

 

 

 

 

 

35–45’ 

A tankönyv kinyitása, a szöveg 

pontosítása, a memória és a kottakép 

összeigazítása. 

A szillabikus és a neumatikus részek 

beazonosítása.  

Kottaelemzés, Arezzoi Guido kottája, a 

neumák és a mai kottakép összehasonlítása, 

definiálása. 

 

A tankönyv kinyitásával, a kottakép 

megtekintésével tökéletesedik az előadás. 

A diákok a kottaírás fejlődésével 

kapcsolatos tudásukat felelevenítik, 

összehangolják. 

A tanárnő éppen annyi időt szán a 

témára, hogy érdekesség szintjén megéljék 

a gyermekek a kottaírás kialakulását.  

 

A páros munkában végzett kezdetleges 

kétszólamúság élményét nagyon élvezték a 
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A gregorián dallam éneklése soronként, 

megtartva a sorkezdő hangokat.  

A szolmizáció kialakulásának felfedezése. 

Az orgonapontos orgánum előkészítése. 

 

 

Arezzoi Guido és a bencés tanító rend 

bemutatása. 

 

 

 

 

Alleluja-dallam meghallgatása a Schola 

Cantorum tolmácsolásában. 

gyermekek, versengés folyt a 

megnyilvánulás lehetőségéért. A sorkezdő 

és sorzáró hangközök megnevezése csak a 

tősgyökeres „kodályosoknak” sikerült. 

  

Az órának ez volt az egyetlen része, 

mindössze három perc, amely nem tanulói 

tevékenységen alapult. Megnyugtatta a 

gyermekeket a tanárnő előadása, belső béke 

teremtődött, a gyermekek tapintható, 

termékeny csendben hallgatták az előadást. 

Ezután következett a jól felépített 

zenehallgatás, amely nem adott igazi 

élményt a 15 éves kamaszoknak. 

A tanóra végi értékelés tükrözte az óra 

hangulatát, amelyen végig teljes volt az 

összhang a csoport és a tanárnő között. 

Érezhető volt a kilenc éve beszélt közös 

nyelv, a szeretetteljes egymásra figyelés. 

 
 

Összegzés 

 

Az óralátogatás lehetőségére nagy várakozással tekintettem, hiszen a gyermekek egy részét 

nyolc éve ismerem, a kóruspróbákon rendszeresen dolgozunk együtt. Az újonnan érkezők 

képességei azonban még rejtve maradtak számomra. Kíváncsian vártam, sikerült-e a 

beilleszkedésük a már komoly tudással rendelkező tanulók közösségébe.  

Az óra indítása, a gyermekek önálló éneklése egységes elvárásokat közvetített, a tanárnő 

órakezdése kapcsolódott az önállóan énekelt gregorián dallamhoz, szinte észrevétlenül 

kerültünk átszellemült hangulatba. 

Az óra egészét magas zenei igény hatotta át, végig elvárt volt a tiszta éneklés, a pontos 

intonáció, természetes volt az állandó javítás. A tanárnő és a „régiek” nagyon magasra tették a 

mércét ügyelve arra, hogy a formálódó közösség többi tagjára ez motiválóan hasson. Az 

újonnan érkezők közül sokan kiemelkedő zenei adottságokkal rendelkeznek, kizárólag az 

együttmuzsikálás, együttgondolkodás rutinját kell megszerezniük. A differenciáltan 

megfogalmazott kérdések lehetőséget adtak számukra a megnyilatkozásra. A tanulócsoport a 

közösségépülésnek abban a szakaszában van, amikor újraértelmeződnek a szerepek, 

várakozással figyelik egymás teljesítményét. A tanárnő szinte észrevétlenül differenciált, 

miközben a gyermekek aktív figyelemmel követték egymás teljesítményét. 
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Az óra folyamatában állandó és természetes volt a tanulói aktivitás, rutintalan külső 

szemlélőnek úgy tűnhetett, mintha tanár és csoport közösen alakította volna az óra menetét, 

miközben az óratervből kiderült a pontos, átgondolt tervezettség.  

A tanárnő következetes munkájának köszönhetően magas zenei színvonalat képviselő 

tanulóközösség kialakulására látok lehetőséget. 
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Féléves ütemterv 

A pedagógus neve:  

A pedagógus szakja: ének-zene  

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: művészetek  

Tantárgy: ének-zene 

A tanulási-tanítási egység témája: népdalcsokor összeállítása, tehetséggondozás 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: népismeret, honismeret, népies kifejezések, népi humor, a jeles napok ismerete, ünnepi 

szokások, lakodalmas, a tájegység népi kultúrájának megismerése, feldolgozása, a közösséghez való tartozás erősítése 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: gyermekjátékdalok, a tájegységek, a népdalok ismerete  

Tantárgyi kapcsolatok: magyar irodalom, földrajz, vizuális kultúra, informatika 

Osztály: 7. b (emelt szint)  

Felhasznált források: 

Rónai Lajos – Maczkó Mária 1990. „Rózsát ültettem a gyalogútra...”. Galga menti népdalok. Petőfi Múzeum. Aszód. 

Békefi Antal (szerk.) 1955. Bakonyi népdalok. Zeneműkiadó. Budapest. 

Bárdos Lajos (szerk.) 1939. 101 magyar népdal. Magyar Cserkészszövetség. Budapest. 

Gelencsér Ágnes 1998. Magyar népzenei alapismeretek. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 

Sándor Ildikó – Benedek Krisztina 2010. Néprajz, néphagyomány. Képzőművészeti Kiadó Kft. Budapest. (Könyv és CD-ROM.) 
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Internetes források (letöltés: 2013. október 10.) 

http://www.youtube.com/watch?v=-qRnipVb2WE  

https://www.youtube.com/watch?v=HIz4Q7dlGY4 

http://www.youtube.com/watch?v=_6fKXRrmYh4 

http://www.youtube.com/watch?v=7nZTAY812nc 

http://www.youtube.com/watch?v=97FU2w7CSJY 

http://www.youtube.com/watch?v=VPCl3eHsC_o 

http://www.youtube.com/watch?v=73cthz7J3io 

http://www.youtube.com/watch?v=PLagmTSojpk 

http://www.youtube.com/watch?v=KB3auuzIloM 

Dátum: 2013.október 25. 

 

Foglalkozá

s 
A foglalkozás anyaga 

Tanári/tanulói 

feladatok, módszerek 
Fejlesztési területek Eszközök Megjegyzések 

1. Beszélgetés az előttünk álló 

feladatokról,  

beéneklés,  

a hangterjedelem felmérése  

A helyes testtartás,  

a légzéstechnika 

elsajátítása 

Helyes légzéstechnika  -- Kommunikáció 

2 Az előző évek játékdalai, 

népi játékdalok felelevenítése  

Ismétlés  Helyes légzéstechnika  -- A népi értékeink 

ismerete 

3. Kukudáné káposztát főz 

Hej, piliga táncom  

Gyakorlás Emlékezetfejlesztés Szükség esetén kotta   

http://www.youtube.com/watch?v=-qRnipVb2WE
https://www.youtube.com/watch?v=HIz4Q7dlGY4
http://www.youtube.com/watch?v=_6fKXRrmYh4
http://www.youtube.com/watch?v=7nZTAY812nc
http://www.youtube.com/watch?v=97FU2w7CSJY
http://www.youtube.com/watch?v=VPCl3eHsC_o
http://www.youtube.com/watch?v=73cthz7J3io
http://www.youtube.com/watch?v=PLagmTSojpk
http://www.youtube.com/watch?v=KB3auuzIloM
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4. A Galgamácsai lakodalmas 

dalainak ismétlése 

Sej, lagzi, lagzi  

Édesanyám megtiltotta 

Menyasszony vagyok 

Ismétlés A szöveg 

artikulációjának 

fejlesztése 

-- -- 

5. Dalismétlés 

Kerek az én szoknyám 

Menyasszony vagyok  

Köszönöm, anyám 

Száll a daru 

A hangadás 

gyakorlása, pontos 

indítás  

Kifejező éneklés, az 

ismeretek mélyítése 

 

Furulya, hangvilla  

 

A helyes fúváserősség, 

a kezdőhang 

kiszámítása hangvilla 

segítségével 

 

6 Ismerkedés a Galga menti 

kistérség kultúrájával 

Megfigyelés  Ismeretszerzés  http://www.youtube.co

m/watch?v=PLagmTS

ojpk 

A számítógépterembe  

való bejutás 

megszervezése 

7.  Ismerkedés népdalgyűjteményes 

könyvekkel  

Kottaképek alapján 

való dalválogatás  

A belső hallás 

fejlesztése 

Bakonyi népdalok,  

101 magyar népdal, 

Galga menti népdalok 

 

8. Mackó Mária népdalénekes 

portréja  

A népdalénekes 

életútjának 

megismerése 

Szövegértés http://www.youtube.c

om/watch?v=-

qRnipVb2WE  

 

A számítógépterembe 

való bejutás 

megszervezése, 

hallás utáni 

szöveglejegyzés  

9. Galga menti népdalok 

válogatása 

Kottaolvasás, 

hangoztatás, 

szöveggel való 

éneklés, lejegyzés 

Kottakép alapján való 

éneklés  

 

Népdalgyűjtemény, 

füzet 

 

Önálló tanulási 

kompetencia 

 

10. Fáj a fának, ha a fejsze levágja 

Galga vize szép csendesen 

kanyarog 

Kottaolvasás, 

hangoztatás, 

szöveggel való 

éneklés, 

új ismeretek szerzése 

Egyéni és közös 

kifejező éneklés 

 

Galga menti népdalok 

(könyv) 

Egymás munkájának 

segítése, 

kommunikáció 

http://www.youtube.com/watch?v=PLagmTSojpk
http://www.youtube.com/watch?v=PLagmTSojpk
http://www.youtube.com/watch?v=PLagmTSojpk
http://www.youtube.com/watch?v=-qRnipVb2WE
http://www.youtube.com/watch?v=-qRnipVb2WE
http://www.youtube.com/watch?v=-qRnipVb2WE
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11. Este van már, nyolcat ütött az 

óra 

Édesanyám gyújtson hát világot 

Kottaolvasás, 

hangoztatás, 

szöveggel való éneklés 

Közös kifejező éneklés 

 

Népdalgyűjtemény, 

füzet 

 

A népdalok füzetbe 

való rögzítése 

12.  Galga menti népdalok – 

ismerkedés más előadókkal 

készített felvétellel  

Szemléltetés, elemzés Befogadó, hallás utáni 

daltanulás, 

elemzőkészség 

http://www.youtube.co

m/watch?v=_6fKXRr

mYh4 

A számítógépterembe 

való bejutás 

megszervezése, 

hallás utáni 

szöveglejegyzés 

13. Este, este, de szerelmes este 

Feljött már az esthajnali csillag 

Kottaolvasás, 

hangoztatás, 

szöveggel való éneklés 

Hallásfejlesztés 

 

Népdalgyűjtemény  Önálló tanulási 

kompetencia 

 

14. Lakodalomi szokások, 

gyermekjátékok,  

népszokások 

Szemléltetés, új 

ismeretek szerzése, a 

néphagyományok 

megismerése 

Közös kifejező éneklés https://www.youtube.c

om/watch?v=HIz4Q7d

lGY4  

A magyar népi kultúra 

tisztelete  

15. A dalcsokor összeállítása Gyakorlás Közös éneklés, 

memorizálás  

 

Szükség szerint könyv, 

füzet 

Előadásmód  

16. A dalcsokor éneklése Gyakorlás Helyes testtartás, 

egymással való 

kommunikálás 

Ruhák – kötények, 

blúzok beszerzése 

- 

17. A népdaléneklési verseny 

dalcsokrának éneklése 

Gyakorlás, előadás Természetes éneklés http://www.youtube.co

m/watch?v=VPCl3eHs

C_o 

A számítógépterembe 

való bejutás 

megszervezése, 

hallás utáni 

szöveglejegyzés 

18. A dalcsokor közönség előtti 

előadása, „főpróba” a verseny 

előtt 

Gyakorlás, a 

természetes, belső 

lényeg megjelenítése 

Előadói készség Népi ruhában;  

furulya 

-- 

http://www.youtube.com/watch?v=_6fKXRrmYh4
http://www.youtube.com/watch?v=_6fKXRrmYh4
http://www.youtube.com/watch?v=_6fKXRrmYh4
https://www.youtube.com/watch?v=HIz4Q7dlGY4
https://www.youtube.com/watch?v=HIz4Q7dlGY4
https://www.youtube.com/watch?v=HIz4Q7dlGY4
http://www.youtube.com/watch?v=VPCl3eHsC_o
http://www.youtube.com/watch?v=VPCl3eHsC_o
http://www.youtube.com/watch?v=VPCl3eHsC_o
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Reflexió 

 

Az ütemterv elkészítését a tehetséggondozás, a versenyre való felkészítés tette szükségessé. A 

foglalkozási tervben az autentikus népi éneklésmód, a néphagyományok megismerésére igyekeztem 

összpontosítani. 

Előzetes tanulmányaik során már megismerkedtek néhány népszokással (Gergely-járás, Szent Iván-

éji tűzugrás, húsvéti locsolás, lakodalmas), valamint a hozzájuk kapcsolódó népdalokkal. Természetesen 

ezek skáláját bővíteni lehet.  

Mivel szívesen énekelnek az óra keretein kívül is, valamint könnyen tanulják a népdalokat, nem volt 

nehéz dolgom az egyes foglalkozásokon.  

A versenyre való felkészítéshez igyekezetem minél több hiteles forrást felkutatni, számtalan 

dalgyűjteményt néztem át, valamint az internet segítségével is megpróbáltam fellelni az autentikus 

forrásokat. Természetesen a tanulók is komoly partnerek voltak ezeknek a forrásoknak felkutatásában. 

R. gyakran tölti a tanítási szüneteket nagyszüleinél Erdélyben. A rokonok és az ismerősök révén 

találkozik az autentikus erdélyi népdalokkal, amelyek közül néhányat megjegyez és itthon szívesen 

bemutat.  

Fontos volt, hogy a Youtube-on fellelhető énekes anyagokat meghallgatva és kritikával szemlélve 

alakítsuk ki a két lány éneklésének előadásmódját.  

A Mackó Mária népdalénekessel készített riport megtekintése mély benyomást tett a diákokra, 

megérintette a lelküket, és ez nagyon sokat segített kifejező előadásmódjukban.  
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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 
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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 

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. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 

I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 
Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos 

változata. 

93 
 

 

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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ór

a 

téma didaktikai 

feladat 

fejlesztési 

feladatok 

DALLAM 

ismeretan

yag 

módszerek szemléltetés 

eszközök 

megjegyzés 

Dalok 

ismétlés; 

új dal, indukciós 

dal 

1. dalanyag 

ötfokúságb

an 

ismétlés 

elemzés 

előkészítés 

értékelés 

hangközhallás 

f. 

olvasási 

készség f. 

írás  

éneklési kf. 

relációtudat 

 

tiszta 

hangközök 

ereszkedő 

dallamvon

al 

kvintváltás 

előadásmó

d 

(t.g. és 

parlando) 

záró hang  

zenei ábécé 

vonal rend 

szer 

tonalitás 

szöveges éneklés 

utószolmizálás 

kézjeles éneklés 

betű kottáról 

olvasás 

hangjegy után 

olvasás 

dallamfelismerés 

dúdolással 

(ismert dal) 

kézjelről 

éneklés-hangköz 

 

vizuális 

megjelenítés 

(tábla) 

tankönyv 

mágnes kotta 

hangvilla/furulya 

lemezjátszó 

Kelj fel juhász 

Anyám, édes 

anyám 

Kis kertemben 

Volt nekem egy 

kecském 

Én istenem minek 

élek 

Aki dudás akar 

lenni 

A macskának négy 

( hgju.dt) 

Új a csizmám 

A part alatt 

 

2. dalanyag 

öt és 

hatfokúság

ban 

(lá és dó) 

a dúr 

hangsor 

tudatosítás

a-

hétfokúság  

ismétlés 

rendszerezé

s 

következteté

s 

elemzés 

új ismeret 

nyújtása 

rögzítés 

értékelés 

olvasási k.  

írás kf. 

absztrakció 

pienhangos 

pentatónia 

szekund 

(nagy-és 

kis 

szekund 

lépés és 

hangköz) 

sorszerkez

et 

alkalmazko

dó ritmus 

tonalitás 

szöveges 

éneklés/szöveg 

elvonással 

éneklés 

utószolmizálás 

kézjeles éneklés 

betű kottáról 

olvasás 

hangjegy után 

olvasás 

dallamfelismerés

-repülő kotta 

(ismert dal-záró 

fordulat) 

333.olv.gyak.(Ko

dály) 

tankönyv 

vizuális 

megjelenítés 

(tábla; élő zene: 

zongora) 

mágnes kotta 

hangvilla/furulya  

Hej, Dunáról 

Hull a szilva 

Udvarom, 

udvarom 

Láttál e már 

Ó jertek 

Jaj, de beteg 

vagyok (komb.dt.) 

Új a csizmám 

(tudatosítás) 

3. a dúr 

hangsor 

gyakorlása 

ismétlés 

absztrakció 

előkészítés 

gyakorlás 

értékelés 

olvasási kf. 

írás f. 

absztrakció 

többszólamúsá

gra nevelés 

sorszerkez

et  

tiszta 

hangköz 

 

szöveges éneklés 

utószolmizálás 

kézjeles éneklés 

betű kottáról 

olvasás 

hangjegy után 

olvasás 

dallamfelismerés

-ritmusból 

(ismert dal-

kezdő sor) 

vizuális 

megjelenítés 

(tábla;) 

Énekeljünk 

tisztán!(Kodály) 

mágnes kotta 

hangvilla/furulya 

Szélről legeljetek 

Gábor Áron 

A szántói híres 

Esik eső zúg 

Jaj, de beteg 

Új a csizmám 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 

I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 
Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos 

változata. 

95 
 

 

 

4. a dúr 

hangsor 

záró sor 

(kadencia) 

új ismeret 

gyakorlás 

előkészítés 

értékelés 

éneklési kf. 

belső hallás 

fejlesztés 

hangközhallás 

fejlesztés 

tonalitás érzet 

 

sorszerkez

et fogalma 

zenei abc 

(egy 

vonalas) 

záró hang 

dúr 

főhangjai 

záró sor 

(kadencia) 

 

szöveges éneklés 

utószolmizálás 

kézjeles éneklés 

betű kottáról 

olvasás 

hangjegy után 

olvasás 

bújtatott éneklés 

(soronkénti 

váltással) 

Dallamkiemelés 

(záró fordulat) 

 

Hétfokú olv. gyak. 

(Tegzes) 

tankönyv 

vizuális 

megjelenítés 

(tábla; 

élőzongora) 

mágnes kotta 

hangvilla/furulya 

zongora 

Új a csizmám 

Esik eső 

A szántói 

Szánt a babám 

Házasodik a 

tücsök 

A jó lovas 

Ó jertek (hu.dt) 

 

 

5. a hétfokú 

moll (eol) 

hangsor 

tudatosítás

a 

ismétlés 

összehasonlí

tás 

elemzés 

új ismeret 

nyújtása 

következteté

s 

előkészítés 

rögzítés 

értékelés 

utószolmizálás 

kézjeles 

éneklés 

olvasás- 

hangjegy után 

és 

betű kottáról 

absztrakció 

belső hallás  

többszólamúsá

gra nevelés 

zenehallgatás 

izoritmia  

sorszerkez

et 

zenei abc 

(egy 

vonalas) 

pótvonal 

ütemváltás 

dallam 

változat 

szöveges éneklés 

utószolmizálás 

kézjeles éneklés 

olvasás-betű 

kottáról  

és hangjegy után 

 

tankönyv 

vizuális 

megjelenítés 

(tábla; 

élőzongora) 

mágnes kotta 

hangvilla/furulya 

lemezjátszó 

Kelj fel juhász 

Volt nekem egy 

kecském 

Este van már 8 óra 

Széles a Duna 

Ablakomba, 

ablakomba 

(hu.dt) 

Házasodik a 

tücsök 

(indukciós dal) 

Komáromi 

kisleány 

 

6.  a moll 

hangsor 

gyakorlása 

terc 

tudatosítás 

ismétlés 

összehasonlí

tás 

elemzés 

új ismeret 

nyújtása 

következteté

s 

rögzítés 

értékelés 

absztrakció 

reláció tudat 

tonalitás 

szekund 

(nagy- és 

kis 

szekund) 

moll 

főhangjai 

moll és dúr 

jelleg 

zenei abc 

szöveges éneklés 

utószolmizálás 

kézjeles éneklés- 

dallam kiemelés 

betű kottáról és  

hangjegy után 

olvasás 

repülő kotta 

kézjelről 

éneklés-hangköz 

 

mágnes kotta 

tankönyv 

élő zongora 

hangvilla/furulya 

tábla-lépcsők és 

függőleges 

hangsor 

terc jelölés 

zongora 

Csillagok, 

csillagok 

Kősziklán felfutó 

Ablakomba, 

ablakomba 

Szép szakmári 

lányok 

Jaj, de beteg 

vagyok 

Szegény legény 

vagyok én (terc 

tudatosítás) 

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

egyéni értékelési rend alapján. 

Osztály szinten megemlékezés még Bárdos Lajosról 

 

- van, aki kis ötöst ad, van, aki +/-t vagy alsóban 

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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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? 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 

I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 
Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos 

változata. 

99 
 

 

 

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 -  

 

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 
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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.). 
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 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.). 

 


