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A) 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/ 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.EMM
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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 

– A ráismerő készség fejlesztése 

– Az esztétikai nevelés 

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  

Projekt 

Rendszerezés  

Szemléltetés 
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– 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 

 

Szimuláció 

Szövegértés 

Tanári előadás 

Tanári közlés 

A tanultak megerősítése  

Vita 

Zenehallgatás 
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B) 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 

második osztály végén tudatosítani lehetett. Ismerik a T1, k2, N2, T8 hangközöket, megtanulták 

felismerni a dallami azonosságokat, hasonlóságokat, különbözőségeket. 
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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. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 13 

 
 

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. 
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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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C) 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:  

 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. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 22 

 
 

 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. 

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:  
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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 

egységének 

tanulmányozása 

Műfordítások 

összehasonlítása 

Zenehallgatás: 

Mozart: 

Requiem – 

Dies irae; 

Verdi: 

Requiem – 

Dies irae; 

Gyűjtőmun

ka: az 

utolsó ítélet  

képi 

ábrázolása 

A végítélet 

napjának 

megjelenítése a 

képzőművé-

szetben 
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Kottázási feladatok 

memoriter, illetve 

diktálás alapján 

Kreatív művészeti 

ágak közötti 

absztrakciót igénylő 

feladatok 

Berlioz: 

Fantasztikus 

szimfónia – 4. 

tétel 

 

 

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 

A zeneművek hallás 

utáni elhelyezése 

korszakban és 

stílusban 

 

Zenehallgatás: 

Pergolesi: 

Stabat Mater; 

Kodály: Stabat 

Mater 

 

 

 

A 

képgyűjte-

mény 

kiegészítése 

Stabat 

mater-

ábrázolá-

sokkal 

 

A kóruszene 

korstílusai 
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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.  

A tanítási-tanulási egységet sikeresnek értékelem, az órák hangulatát nagyon jónak vélem, a közös munkát pedig élményekben gazdagnak 

tartom. 
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D) 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 

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. 
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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. 

3. A rapszódia 

Liszt Ferenc: XIV. és 

XV. Magyar rapszódia 

Az előzetes 

ismeretek 

előhívása, 

alkalmazó 

ellenőrzés, új 

ismeretszerzés, 

élménynyújtás, a 

Emlékezet, ráismerő 

készség, 

szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés, 

műelemzési 

képesség, 

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.) 

 

 

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

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

házi feladat 

ellenőrzése, 

értékelés 

hazafiságra, 

hazaszeretetre 

nevelés, esztétikai 

nevelés 

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 

Schubert: A szép 

molnárlány 

Ráhangolódás, 

alkalmazó 

ellenőrzés, 

motiválás, 

ismeretbővítés, 

élménynyújtás, 

értékelés 

Az érzelmi 

motívumok 

hatásrendszerének 

alapozása, 

fejlesztése, 

szolmizációs 

készség, tiszta 

intonációra nevelés,  

önálló 

ismeretszerzés, 

műelemzési 

Carl Orff – szolmizációs 

gyakorlat, 

hármashangzat-felbontás, 

életrajz, dal, dalciklus,  

a mű története, A molnár 

virágai,  A vándorlás 

Frontális munka, 

önálló olvasás, 

kérdések 

megfogalmazása, 

tanári előadás, 

tanári bemutatás, 

vázlatírás 

http://www.youtube.com/

watch?v=mRRG7fQiDC8,  

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.) 

 

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
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
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Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

képesség, esztétikai 

nevelés 

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, 

műelemzési 

képesség 

Az életrajz, a 

karakterdarab definíciója, 

mazurkaritmus, a 

mazurka, a polonéz, a 

keringő definíciója, a 

jellegzetes lengyel népi 

fordulat: ti-szi-mi-szi  

Chopin: G-moll mazurka, 

A-dúr polonéz, Desz-dúr 

keringő (Perckeringő) 

Frontális munka, 

önálló munka, 

tanári bemutatás, 

tanári előadás, 

vázlatírás 

Táblakép, tk. 101.o., 

 CD, zongora 

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, 

Emlékezet, képzelet, 

ritmuskészség, 

intonációs készség, 

alkotókészség, 

műelemzési 

Az etűd, a prelűd, a 

nocturne definíciója 

Chopin: C-moll etűd 

(Forradalmi etűd), Esz-

Frontális munka, 

tanári előadás, 

vázlatírás 

CD, táblakép, applikációs 

kártyák, tk. 100. o. 

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 

élménynyújtás, 

értékelés 

képesség, esztétikai 

nevelés 

dúr nocturne, Desz-dúr 

prelűd (Esőcsepp prelűd)  

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 

Gaudeamus igitur 

Ráhangolás, 

fokozatosság, 

ismeretbővítés, 

élménynyújtás, 

ellenőrzés, 

értékelés 

ritmuskészség, tiszta 

intonációra nevelés, 

műelemzési 

képesség, 

szövegértés, 

megfigyelési 

képesség, esztétikai 

nevelés 

A hangsúly, a 

ritmusosztinátó, a 

nyitány definíciója, 

német diákdalok 

Frontális munka, 

tanári előadás, 

tanári bemutatás, 

vázlatírás 

CD, táblakép, kotta, 

feladatlap, zongora 

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 

Visszacsatolás, 

megerősítés, új 

ismeret szerzése, 

Ritmikai és 

szolmizációs 

készség, éneklési 

készség, tiszta 

Kromatika, Szent Iván-

éj, jeles napok, 

Shakespeare művének 

története, a 

Tanári bemutatás, 

tanulói kiselőadás 

előzetes 

gyűjtőmunkával, 

Táblakép, kotta, CD, 

zongora 
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Ó. 
A tanítási óra 

Didaktikai  

feladatok 
Fejlesztési területek Ismeretanyag 

Munkaformák, 

módszerek 
Szemléltetés 

Szentivánéji álom-

nyitány 

élménynyújtás, 

értékelés 

intonációra nevelés, 

kreatív gondolkodás, 

műelemzési 

képesség, zenei 

hallás, esztétikai 

nevelés 

szonátaforma, zenei 

szakkifejezések 

egyéni munka, 

vázlatírás 

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 

meglátása, éneklési 

készség 

Az ismeretanyag 

rendszerezése, 

csoportosítása 

Egyéni munka, 

frontális munka, 

csoportmunka 

Interaktív tábla, táblakép, 

tk., zongora 

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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E) 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. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 36 

 
 

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. 

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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F) 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 

         az orgonapontos orgánum előkészítése        
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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; 

(Ave Maria, Stabat 

mater, Ave verum 

corpus stb.) 

Az első 

dallamsor 

hangkészletének 

megállapítása; 

(dó pentachord) 

 

Tri-, tetra- és 

pentachord 

hangsorok 

Egyéni és 

csoportos 

éneklés 

 

Egyéni 

megoldások 

éneklése 

 Különösen a 

nem zenei 

általánosból 

érkezettek 

számára fontos 

az elméleti 

alapok 

tisztázása. 
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egyéni 

összeállítása és 

éneklése 

különböző 

szolmizációs 

alaphangokról 

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 

(szillabikus és 

neumatikus 

hajlítások 

váltakozása) 

Csoportos 

éneklés kottából 

  

30–35’ Kottaelemzés, a 

kottaírás 

Kottaelemzés a 

szokásos módon, 

majd a quadrát 

Az előjegyzés, a 

záróhang, a ritmus 

megbeszélése 

Mit jelölt és mit 

nem Arezzoi 

Guido kottája a 

Frontális munka 

(közös ismétlés, 

a jegyzetek és 

 A rajzok és 

ábrák nagyban 

segítik az 
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történetének 

megismerése 

notációra 

emlékezve 

 

A négyvonalas 

kottáról tanultak 

felelevenítése 

neumákhoz és a 

mai kottához 

képest? – 

Megfigyelés 

2. sz. melléklet 

az emlékek 

felfrissítése) 

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 

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. 

 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Ének-zene 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 45 

 
 

G) 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   

5’ 

 

Ráhangolódás, ismétlés 

– Interaktív feladat – karakterdarabok ismétlése 

Szemléltetés 

Feladatmegoldás 

Frontális 

munka 

Interaktív 

tábla 

Figyelnem kell 

az aktivizálásra, 

hogy minél több 
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2’ 

 

 

 

– Aranyosom (lengyel népdal) – éneklés 

Ismétlés 

Megbeszélés 

 

Közös éneklés 

 

 

 

Tankönyv 

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 

Begyakoroljuk szolmizálva, majd szöveggel. 

Hallás utáni daltanítás – 1–2. sor. 

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 

hármashangzat-

felbontásokra. 
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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! 

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. 

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. 
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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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H) 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 gregorián dallam éneklése soronként, 

megtartva a sorkezdő hangokat.  

A szolmizáció kialakulásának felfedezése. 

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 

gyermekek, versengés folyt a 
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Az orgonapontos orgánum előkészítése. 

 

 

Arezzoi Guido és a bencés tanító rend 

bemutatása. 

 

 

 

 

Alleluja-dallam meghallgatása a Schola 

Cantorum tolmácsolásában. 

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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I) 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   

4. A Galgamácsai lakodalmas 

dalainak ismétlése 

Sej, lagzi, lagzi  

Édesanyám megtiltotta 

Menyasszony vagyok 

Ismétlés A szöveg 

artikulációjának 

fejlesztése 

-- -- 

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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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 

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 

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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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.  

 

 


