
Pedagógus neve: _________________________
Készségfejlesztési Terv

_______________

tanszak, évfolyam

Garabonciás Művészeti Iskola

_____/____ tanév

Foglalkozás (óra) / 

Készségfejlesztési 

terület

Elméleti - kognitív - 

készségfejlesztés

Zenei írás-olvasás, 

elméleti ismeretek

Auditív készség 

fejlesztése

Ritmikai készség 

fejlesztése
Finommotorika

Zenei memória, 

fantázia fejlesztése

Kooperativitás 

feljesztése

1-2
A hangok magassága és 

időtartama
Ütem, ütemmutató, mérő

Hangok magasságának 

összehasonlítása

Ritmusértékek, egész, fél, 

negyed, nyolcad, 

tizenhatod, harmincketted

Skálagyakorlatok c-dúrban 

és c-mollban

Egyszerű dalok hallás utáni 

lejegyzése
Társas zenélés

3-4 A ritmusok varázsa
A moldvai dallamok lapról 

olvasása

Ritmusképletek hallás utáni 

lejegyzése

A sánta ritmusok, magyar 

ritmusok gyakorlása

Oláhosok, moldvai 

hangszeres zene, 

legényesek gyakorlása

Egyszerű kíséretek: dűvő, 

esztam, ritka és sűrű dűvő
Társas zenélés

5-6 Zenei ismeretek fejlesztése A kvintkör Hangközök Ritmusláncok
Körülírás, alsó hangos és 

felső hangos diszítés

Egyszerű moll és dúr 

népdalok diszítése
Társas zenélés

7-8 Kifejező játékra nevelés Skálagyakorlatok

Dúr és moll skálák 

gyakorlása, dallamos és 

összhangzatos moll

Kis éles, kis nyújtott, kis és 

nagy triolák
A parlando játék Adott dallam diszítése Társas zenélés

9-10 Tájegységek jellemzői
Magyarországi tájegységek 

ismerete

Az ingadozó terces 

dallamok

A verbunkos zene és ritmika 

világa
Lőrincrévi pontozók

Tájegységek dallamainak 

hallás utáni 

megkülönböztetése

Társas zenélés

11-12 Zene és tánc kapcsolata Táncrendek Táncdallamok lejegyzése
A csárdások: csendes, 

csárdás, friss
Szatmári friss csárdások

Táncrendek 

összehasonlítása
Társas zenélés

13-14 A népdalok stílusjegyei
A régi és az új stílusú 

népdalok
Népdalelemzés Hetero- és izoritmika

A giusto tempójú népdalok 

és dallamok diszítése, 

zárlatok

Népdalcsokrok összeállítása Társas zenélés

15-16 A társas zenélés, együttesek A népi zenekar

A népi hangszerek hallás 

utáni felismerése, 

jellemzőik

Ritmuszenekar
Prímás, terces, bőgős, 

brácsás

Egyszerű népi kíséretek 

összeállítása
Társas zenélés

17-18 A zenei improvizáció
Adott népdalok 

improvizatív diszítése
Adott dallamok diszítése

Adott dallamhoz 

alkalmazott improvizáció

Ugyanazon dallam 

hallgatóban, csárdásban és 

frissben való 

megszólaltatása

Moldvai és lőrincrévi 

dallamokra alkotott 

improvizációk

Társas zenélés

19-20
A zenei önkifejezés 

megvalósítása

Érzelmek világa a 

népdalokban, a zenei 

kifejezés megvalósulása a 

népi kultúrában 

A zenei előadásmódok Szöveg és ritmus kapcsolata

Lágy és kemény 

pengetések, a pörgetés 

valós ideje

Fájdalom és öröm 

kifejezése a népzenében
Társas zenélés


