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 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O740946849932017A001 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Kertészné Uhrin Klára 

Az értékelt azonosítója 74094684993 

Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés 

Az adatgyűjtést végző neve Pokol Miklós 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

77475943927 

Az adatgyűjtés dátuma 2017.04.24 -05.03. 

 

A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 
 

1. Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az 

önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi 

önértékelés(ek) adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési 

tervei 

  

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

 Nem releváns. 

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti 

eredmények? 

 Nem releváns. 

3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti 

eredményekhez képest az egyes területeken? 

 Nem releváns. 

 

 

 



2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

1. Hogy jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 A tanmenet fejléce tartalmazza a tanulói kompetenciák fejlesztését. 

2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A tanmenetben a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását a cél- és 

feladatrendszer taglalása biztosítja. 

3. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások 

tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 A tanulói fellépések az intézmények munkaterveihez igazodnak. 

4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások 

tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 A tanulói fellépések, rendezvények, egyéb iskolai és iskolán kívüli tevékenységek 

tervezése a közösségfejlesztést szolgálják 

5. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos 

feladatok? 

 A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos feladatok tervezése nem 

jelenik meg. 

6. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tantárgyi kapcsolatok a tanmenetben kölön oszlopban került megtervezésre és 

minden óra tervezésénél megjelenik. Az óravázlatban és a tematikus tervben a 

fejlécben jelennek meg a tantárgyi kapcsolatok. 

7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

 A pedagógus figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását. 

8. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 A tervezés dokumentumaiban a pedagógus figyel a fogalmak egymásra  épülésére, 

követi a tanterv és a szaktárgy fogalomalkotás elvárásait. 

9. Hogy jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 Nem releváns 

10. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

 A tervezett értékelési eszközök megfeleltek a célkitűzésnek. 



11. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Tankönyv, 

munkafüzet, e-eszközök, egyéb szükséges eszközök) 

 Igen, a tanmenet tartalmazza a céloknak megfelelő tanulási eszközöket. 

 

 

  



3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Igen, az óratervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek. 

2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tanmenetben, a tematikus tervben, az óratervekben  a tantárgyi belső és külső 

kapcsolódások egyaránt megjelennek.  

3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, 

tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Az órák felépítése, az óra részeinek egymásra épülése segíti a célkitűzés teljesülését. 

4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 A célkitűzés figyelembe veszi az előzetesen megszerzett tudást. 

5. Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Az órák tervezésénél a pedagógus logikusan tervezi meg a cél elérése érdekében 

alkalmazott módszereket, az ehhez szükséges eszközöket és eljárásokat. 

6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Mivel egyéni óráról van szó, ez a kérdés nem releváns. 

7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? (Csoportos oktatás 

esetén.) 

 Mivel egyéni óráról van szó, ez a kérdés nem releváns. 

8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 A tanítási óra didaktikai feladata tartalmazza a személyiségfejlesztés feladatait. 

9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

 Tervezett értékelés cask az óra végi értékelésben jelenik meg. A célkitűzésnek ez 

megfelel. 

10. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Tanórán kívűli tervezés nem jelenik meg. 



11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

művészeti ágakhoz, intézményi innovációhoz.) 

 A tanórán kívűli tervezés nem jelenik meg a dokumentációban. 

12. Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 A pedagógus nem épít az óraterveibe alternatív módszertani és tartalmi 

megoldásokat. 

 

 

  



4. Napló 

  

1. Hogy követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 A beírt érdemjegyek száma megfelel a pedagógiai program elvárásainak.  

2. Hogy követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti haladás megegyezik a tanmenet éves tervezésével. 

3. Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések.) 

 A napló vezetése naprakész állapotban van. 

4. Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

határozatok, javaslatok? 

 Nem. 

5. Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Nem. 

 

  



5. Tanulói füzetek (ahol szükséges) 

  

1. Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás? (Rendszeresség.) 

 A tanulói füzetek vezetése rendszeres, nyomon követhető a tananyagban való 

haladás. 

2. Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A tanulók munkájának értékelése rendszeresen megtörténik. 

3. A tanulói produktumok, illetve ahol szükséges, a füzetek tartalma összhangban van-e az 

éves tervezés dokumentumaival és a helyi tanterv követelményeivel? 

 A tanulói füzetek tartalma összhangban van az éves tervezés dokumentumaival. 

4. A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 A szakszerű fogalomhasználat nem követhető nyomon. 

5. A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 A tantárgyak kapcsolódási elemei nem jelennek meg. 

6. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A személyre szabott differenciálás ebben a kérdésben nem releváns. 

7. Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 A tanórán kívűli ismeret és tapasztalatszerzés  

 

 

 

 

 

 

 



 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O740946849932017A001 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Kertészné Uhrin Klára 

Az értékelt azonosítója 74094684993 

Az adatgyűjtés módszere Interjúk 

Az adatgyűjtést végző neve Pokol Miklós 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

77475943927 

Az adatgyűjtés dátuma 2017.05.04. 

 

1. A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 

önértékeléséhez 

  

1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

a)  Személyes konzultáció által, volt tanáraim illetve pedagógus kollégákkal 

való rendszeres kommunikáció során. 

b) Szakmai konferencián, előadásokon való személyes részvétellel 

c) Versenyek és továbbképzések lehetőségeiről a nevelőtestületi 

csoportban megosztott hivatalos levelekből tájékozódok. 

 

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

a)  Hosszú távú tervezés során az évfolyamnak megfelelő tantárgyi 

követelményekre alapozok, figyelembe véve az előzetes 

tapasztalataimat illetve a helyi adottságokat. Legfontosabbnak azonban 

a gyermek megismerését, képességeinek megfigyelését tartom, ezáltal 

pedig az egyéni, személyre szabott tanmenet és haladási tempó 

kialakítását. 

b) Rövid távú tervezés során az egyéni órák alkalmával minden esetben a 

tanuló készségeit, képességeit figyelembe véve alakítom ki az óra 

anyagát, a tanítandó új anyag mennyiségét, nehézségi fokát. 

c) Az óraterveim hasonló felosztásúak; mindegyikben van játék, ismétlés, 

gyakorlás, új anyag bemutatása-tanítása, közös és egyéni munka is. 

Amiben eltérés lehet, az többnyire az egyes óraszakaszra szánt időkeret. 



Ezt pedig mindig az adott szituáció szüli. A megszabott időt rugalmasan 

kezelem. 

 

3. Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 

struktúráját? 

a)  Akár egyéni, akár csoportos óráról van szó, igyekszek oldott légkört 

kialakítani. Minden óra elején hagyok időt a játékra, beszélgetésre, ezzel 

segítek a gyerekeknek ráhangolódni az órára. 

b) Nagyon nagy hangsúlyt fektetek a gyerekek megfigyelésére, alapos 

megismerésére és a kölcsönös bizalom kialakítására. Úgy gondolom, 

hogy addig, amíg egy kisgyerek nem tud tökéletesen feloldódni az órán, 

addig lényegi munkára nem lehet számítani. Ezért különösen fontos a 

kommunikáció minősége. 

 

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott 

együttműködni? 

 Jelenlegi kollégáimmal és a gyerekek általános iskolai tanáraival 

rendszeresen együttműködöm. 

 

5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, 

vállal? 

A zenei munkaközösség tagjaival mindennapi, jó kapcsolatban vagyok. 
Bármilyen munkaköri kérdéssel kapcsolatban egymás segítségére vagyunk. 
Koncertek, fellépések, egyéb közös programok szervezésében vállalok 
feladatot. 

 

6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

a)  Írásbeli számonkérés;  
b) Szóbeli számonkérés (önálló és csoportos hangszeres játék) 
c) Szóbeli értékelés, dicséret. 
d) Osztályzat. 

 

7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen 

céllal alkalmaz szívesen? 

a) Kutatómunka, megfigyeltetés. 
b) Órán kívüli csoportmunka kiadása 



8. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

a)  Az iskolai ének-zene órán tanult dalokat megtanuljuk hangszeren is. (ezt 

gyakran be is mutatják a gyerekek az adott tanórán) 

b) Gyakran van a népdaloknak történelmi háttere, szövegét, nyelvezetét tekintve 

kapcsolhatóak a magyar nyelv és irodalom órákhoz is, tájegységi 

meghatározásuknál pedig a földrajzi elhelyezkedést szoktuk meghatározni. 

Jelesnapok-ünnepi szokások tekintetében pedig ez egy kimeríthetetlen forrás. 

 

9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

a)  Tanórai kereteken belül a legjobb módszernek a kamarazenélés lehetőségét 

tartom. Különböző énekes-hangszeres zenekari blokkok összeállítása során 

bőven van lehetőség a gyakori ismétlésre, kidolgozásra is, továbbá a 

repertoárbővítésre. 

b) Tanórán kívül alkalmanként van lehetőség táncházat megtekinteni, itt közösen 

zenélni. Különböző műsorokon részt venni, szerepelni. 

 

10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 A legtöbb esetben a tanulási teret nem én alakítom, de a tőlem telhető módon 

megpróbálom a célnak megfelelővé alakítani az adott környezetet. 

 

11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

a)  A dicséretet. Ez a leghasznosabb, leginkább motiváló mindenki számára. 

b) Zenehallgatás, felvételek megtekintése; ha lehetőség adódik rá, élőzenei 

koncert megtekintése, majd a látottak megbeszélése, az élmények közös 

feldolgozása. 

c) Koncerteken, műsorokon való szereplés. 

 

12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

a)  A tanórákon a különböző felvételek megtekintéséhez számítógépet, laptop-ot 

használok. 

b) Nagyobb növendékeim az újonnan tanult dallamot hangfelvételen rögzítik, 

majd otthon, hallás után tanulják meg. 

c) Gyakran adok ki otthoni feladatként kutatómunkát, önálló zenehallgatási 

anyagot. 

 

13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját? 

a)  Szereplésen való részvétel lehetőségével 

b) Kamarazenélés, együttesben való részvétel lehetőségével 



14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

a)  Az inklúzió a reform pedagógiák egyik legfontosabb alapelve. Mivel ezek 

a pedagógiai elvek meghatározzák munkásságomat, az elfogadás-

befogadás tényezőjét személyes pedagógiám egyik legalapvetőbb 

pillérének tartom.  

b) A zenetanári szakosodás csak egy részlete a pedagógiai munkásságnak. 

Úgy gondolom, a pedagógusi munkakör ettől sokkal tágabb, alapvetően 

oktató-nevelő, személyiségfejlesztő feladatkör, ahol szükséges minden 

nemű eltérőség tolerálása, elfogadása és elfogadtatása. A zeneoktatás 

erre kifejezetten alkalmas.  

 

15. Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

a)  A zeneoktatás során rengeteg lehetőség nyílik a csoportos munkák 

megvalósítására. Alapvető elfoglaltságunk az órák során az együttes 

zenélés, csoportban való játék. 

b) A csoportban való játék alapvető feltétele pedig az adaptivitás 

(alkalmazkodva fejlesztés-fejlődés). 

c) Az adaptív pedagógia egyaránt figyelembe veszi az egységesség illetve a 

differenciáltság szempontjait is. Az egyéni órák során van lehetőség 

felmérni a gyerekek képességeit, és azt fejleszteni. A csoportos órákon 

ezt figyelembe véve mindenkinek olyan feladatot szabok ki, amely a 

saját, egyéni képességeinek megfelel, számára megvalósítható, 

sikerélménnyel jár. A gyerekek szociális kompetenciái ez által 

kifejezetten jól fejleszthetőek.  

 

16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

a)  A tanítási folyamat során viszonylag hamar fölfedezhető, hogy egy 

gyermek jó képességű, kimagasló zenei érzékkel rendelkezik, esetleg 

kifejezetten tehetséges.  Az ilyen tanulók számára igyekszek egyéb, 

tanórán kívüli feladatokat (kutató munka, zenehallgatás, önálló 

gyakorlás-feladatmegoldás) adni; természetesen a gyermek 

érdeklődésének mértékében, és alkalmazkodva az ő időbeosztásához, 

egyéni igényeihez. Fontos hogy a feladat számára megvalósítható legyen, 

sikerélménnyel járjon;  

b) A lehetőségekhez mérten próbálom bevonni más, tanórán kívüli 

alkalmakon való részvételbe; Kiváló lehetőség erre a táncházi közös 

zenélés, az együttesben való közös gyakorlás, illetve a különböző 

szereplésekre való készülés.  

 



17. Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

a)  A csoportban való bármilyen munka alapvetően személyiségfejlesztő 

hatású, ahol meg kell felelni a csoport elvárásainak, a pedagógus 

elvárásainak egyaránt, és meg kell tanulni egymáshoz alkalmazkodni. Ez 

pedig nem kis feladat. 

b) Fontos, hogy az egyes gyerekkel szembeni elvárás ne legyen irreális, 

minden esetben az adott gyermek egyéni képességeinek megfelelő 

legyen, hogy a csoportban rá mért feladat, számára jól megvalósítható 

legyen. 

c) Személy szerint én a gyerekeket elfogadásra, egymás tiszteletben 

tartására, egymás segítésére tanítom. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha 

a gyerekek tisztában vannak önmaguk és egymás képességeivel, 

tulajdonságaival is (legyen az akár jó, akár gyengébb képesség is). A 

gyengébbeknél egymás segítése, kiegészítése a fontos, nem pedig a 

versengés. 

d) Meg kell tanulni a gyerekeknek a „csapatjáték” feltételeit; a siker pedig 

együttműködésen múlik. 

 

18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

a)  Rengeteg játékkal; személyiségfejlesztő egyéni és csoportos játékokkal 

egyaránt 

b) Legtöbb esetben és leghatékonyabban a gyerekek utánzással tanulnak. 

Ilyen mintaértékű a pedagógus viselkedése is. Elfogadást csak úgy lehet 

tanítani, ha én is elfogadó vagyok. Ha elfogadok egy olyan gyermeket, 

akit egyébként a gyerekek könnyen kiközösítenek, ezzel példát mutatok.  

Ezzel együtt jár, hogy mindenki jó tulajdonságaira egyaránt hangsúlyt 

fektessünk. 

 

19. Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő 

értékeket a munkája során? 

a)  Minden esetben az egyénre szabott feladatokkal. 

b) Mindenkit hagyok kibontakozni, az egyéniségéhez mérten. 

 

20. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanuló(k) önértékelését 

ösztönözni? 

a)  A tanórák végén, közös értékelés során. Egyéni véleményének 

kinyilvánítása által. 

b) Egy-egy folyamat megvalósításának a végén, közös megbeszélés alapján. 

 



21. Hogyan győződik meg róla, hogy a tanuló(k) értékelése reális?Milyen módon működik 

együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? Hogy működik együtt 

más intézmények pedagógusaival? 

a)  Elsősorban önértékelésre biztatom őket, nem pedig egymás 

értékelésére(főleg nem bírálatára) 

b) Az önértékeléshez megfelelő támpontokat adok nekik és különböző 

megfigyelési szempontokat szabok meg az óra elején, ami által a helyes 

irányba próbálom terelni a gyermek saját maga értékelését. 

c) Minden óra végén jár valamiért a dicséret, ami ösztönzőleg hat. 

d) A gyerekek általános iskolai tanítóival rendszeresen együtt működök, 

mindig van előzetes információm a gyerekekről, ami persze nem 

befolyásolja az én véleményalkotásomat. Az esetleges eltérő 

tapasztalatokat mindig megbeszéljük, egymás munkáját kiegészítve 

ezzel. 

 

22. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a 

kapcsolatot a tanulók szüleivel? 

 Leggyakrabban telefonon, sok esetben személyesen is. Többekkel heti 

rendszerességgel is találkozunk. 

 

23. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

a)  Az önreflexiót nagyon fontosnak tartom. A tanóra végi hangulat minden 

esetben önértékelésre késztet. 

b) Gyakran beszélgetek zenész kollégákkal különböző szakmai-pedagógiai 

kérdésekről, tapasztalatokról. 

c) Részt veszek növendék-hangversenyeken, illetve alkalmanként szakmai 

konferenciákon is. Az itt szerzett tapasztalatokat beépítem a 

munkámba. 

 

24. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

a)  Kiemelkedőnek tartom azt a szociális érzékenységet, nyitottságot, 

amivel a gyerekek felé fordulok, aminek segítségével hamar a 

bizalmukba fogadnak az egyébként zárkózottabb tanulók is. A 

gyerekekkel szemben maximálisan elfogadó és toleráns vagyok, 

mindenkiben látom a jót, és segítek is ezt felszínre hozni. Nem vagyok 

teljesítmény párti, az órák során nem feszélyezem a gyerekeket túl 

magas elvárással. 



b) Fejlesztendő területnek tekintem a naprakész tájékozottságot, szakmai 

felkészültséget. Szakterületemre vonatkozó fejlesztések alaposabb 

ismeretét. 

 

25. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

a)  Saját hangszeremmel kapcsolatos újabb fejlesztések, információk. 

b) Szakmai konferenciákon való részvétel rendszeressé tétele. 

c) A tanári adminisztratív feladatok precízebb, naprakészebb ellátása. 

 

 

 

  



2. A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 

önértékeléséhez 

  

1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 A pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültsége megfelelő. 

2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 A pedagógus tervezőmunkája elfogadható, néhány területen fejlesztésre szorul. 

3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok önálló 

tanulását? 

Hibajavítás, ellenőrzés, bíztatás, gyakoroltatás. 

4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 A pedagógus nem vesz részt a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók nevelésében, 

oktatásában. 

5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 A pedagógus igyekszik a lehető legnagyobb mértékben megfelelni a tanulók és a 

szülők elvárásainak.  

6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Mivel egyéni óráról van szó, ezért ez a kérdés nem releváns. 

7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 A pedagógus értékelőmunkája teljes mértékben megfelel az intézmény és a 

tanulócsoport elvárásainak.  

8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 A tanulók elfogadják és szeretik. A pedagógus jó kapcsolatot ápol a szülőkkel.  

9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 A pedagógus kapcsolata a kollégákkal többnyire jó, munkatársi. 

10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 A pedagógus szakmai aktivítása mind az intézményen belül, mind az intézményen 

kívűl fejlesztésre szorul.  



11. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 A pedagógus innovációs, pályázati feladatokban részt vesz, nyitott minden ilyenfajta 

feladat elvégzésére. 

12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Ezen a területen a pedagógusnak fejlődnie kell. A kezdeményezőkészsége kevés 

területen nyilvánul meg. A rábízott feladatokat elvégzi, de önállóan nem 

kezdeményez. A rábízott feladatokat többnyire felelősséggel végzi.  

13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 A pedagógus nem minden területen rendelkezik realis önismerettel. A pozitív 

visszajelzéseket minden esetben elfogadja, a negatív visszajelzéseket tudomásul 

veszi. 

14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 A pedagógus több területen szeretne fejlődni, eredményeket elérni, és ennek 

érdekében a tőle telhető legtöbbet teszi meg. 

15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

Az alapfeladatok ellátásában elégedett vagyok a pedagógus munkájával, de a 

tanulók szereplési lehetőségeinek kihasználásában van még mit fejlődnie a 

pedagógusnak.  

16. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 A rábízott feladatokat igyekszik legjobb tudása szerint elvégezni. 

17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 A közösségi munkában több feladatot vállaljon, innvációban, kezdeményezés 

területen, a tehetséggondozásban, a fellépési lehetőségek job kihasználásában. 

18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart 

fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Nincs. 

19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességeit? 

 A pedagógus nyíltan vállalja a véleményét. A konfliktusokat igyekszik megoldani. 
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1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési szempontjai 

  

1. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 A pedagógus stílusa elfogadó, demokrata, közvetlen, segítő, barátságos. 

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Kommunikációja érthető volt, a tanulók életkorához igazodó. 

3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Mivel egyéni óráról van szó, ebben az esetben ez a kérdés nem releváns. 

4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 A pedagógus irányító szerepe végig dominált az órán, de mindemellett a tanuló 

folyamatosan be volt vonva a munkafolyamatba. A vezető szerep teljesen indokolt 

volt.  

5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban 

az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 A pedagógus órai fogalomhasználata elősegítette a tanulónál az új fogalmak 

kialakítását, valamint a korábbiak elmélyítését.  

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 A pedagógus kihasználta a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét. 



7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 A pedagógus az óra célját az adott órafázisban konkrétan és egyértelműen 

határozta meg. 

8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését? 

 Az alkalmazott feladatok és módszerek teljesmértékben támogatták a cél elérését 

és hatékonyan támogatták az új ismeretek elsajátítását. 

9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások kellőképpen segítették az 

ismeretek elsajátítását, valamint elmélyítését. 

10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák) 

 A tanítási órán használt módszerek, tanulásszervezési eljárások, IKT-módszerek 

megfeleltek a tantárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek. 

11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Dícséret, bíztatás, jutalommatrica. 

12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 

fokozni? 

 A pedagógus a tanulót végig be tudta vonni a foglalkozás mentébe, sikerült 

aktivítását végig fenntartania. 

13. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 A személyiségfejlesztésben pozitív hatással bírt az órai dicséret, visszajelzés. Külön 

kiemelten kezelte a pedagógus a tanuló hibátlan feladatmegoldásait. 

14. Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök 

segítették? 

 Ez a kérdés nem releváns. 

15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az 

órán/foglalkozáson? 

 Nem jelent meg.  



16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 A szokásrend érezhetően tükröződött a tanulónál a látogatott órán. 

17. Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, 

egymástól való tanulása? 

 Ez a kérdés nem releváns. 

18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Az óra végi értékelés során került sor a tanulók önértékelésére, irányított 

kérdésekkel. 

19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Tanári közlés, visszajelzés, visszacsatolás, magyarázat, illetve a tanári kérdésekre 

adott válaszokból épült fel az értékelés. 

20. Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 N.É. 

21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 A tanítási óra elérte a kitűzött célt és teljesen koherens volt az óratervvel. 

22. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

A pedagógus teljesen jól kezelte és oldotta meg a felmerült pedagógiai szituációkat. 

23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 A pedagógus az óramegbeszélésen reálisan értékelte a saját reakcióit az egyes 

pedagógiai szituációkban. 

24. Mennyire volt reflektív a pedagógus? (visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra, a 

lényeges mozzanatok tudatosítása, alternatív cselekvésmódok kialakítása.) 

 A pedagógus a látott órákon reflektív volt. A tervezését tudta követni, 

megvalósította a kitűzött célt, az új ismereteket tudatosította, szükség esetén 

alkalmazkodott a megváltozott helyzetekhez.  
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Tanmenet Citera A1.doc 
 

Tematikus terv 

Tematikus terv 1.doc 

Tematikus terv 2.doc 
 

Óraterv 1 

Óraterv 1.doc 
 

Reflexió az első óratervhez 

Óraterv 1 reflexió.doc 
 

Óraterv 2 

Óraterv 2.doc 
 

Reflexió a második óratervhez 

Óraterv 2 reflexió.doc 
 

Kérdőívek statisztikája 

A pedagógus önértékelő kérdőíve – statisztika 

Munkatársi kérdőív – statisztika 

Szülői kérdőív – statisztika  

Fényképek a látogatott órákról 

 

 

 

 

 



CITERA A1 TANMENET              2016/2017-es tanév 

 

Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Az összeállító tanár neve: Kertészné Uhrin Klára 

Az összeállító tanár szakja: ének- zene, népzene 

Évfolyam: A1 

Cél- és feladatrendszer: Mondókák, gyermekdalok éneklése, játék a citerán. A helyes pengetési technika elsajátítása. 

Egyenletes negyed és nyolcad mozgás. Pengetés irányának biztos tudása. Alsó hangtartomány hangjainak ismerete. Helyes 

ujjrend elsajátítása. Zenei alapismeretek fejlesztése. 

Kompetenciaterületek: Anyanyelvi-, matematikai-, kulturális kompetenciák. Hatékony, önálló tanulás. Esztétikai- művészeti 

tudatosság, kifejezőkészség. 

 

 

 

Jóváhagyási adatok: 

 

 

 

 



 

HÓNAP 

HÉT 
ÓRA 

TÉMA, 

TANANYAG 

FEJLESZTÉSI 

CÉLOK 

(Képesség, 

készségfejlesztés) 

 

ALKALMAZOTT 

MÓDSZEREK 

SZEMLÉL-

TETÉS, 

ESZKÖ-

ZÖK 

DIDAKTI-

KAI 

FELADA-

TOK 

KAPCSO-

LÓDÁSI 

PONT 

ELLEN-

ŐRZÉS, 

GYAKOR-

LÁS 

REFLEXIÓ 

Szeptember 

35. hét 

1 

 

 

Ismétlés. Üres 

húrok 

hozzápengetése 

az énekelt 

dallamhoz. 

Egyenletes mérő 

pengetése. 

Lipem lopom a 

szőlőt 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Szeptember 

35. hét 

2 

 

Ismétlés. Üres 

húrok 

hozzápengetése 

az énekelt 

dallamhoz. 

Egyenletes mérő 

pengetése. 

Lementem én a 

pincébe 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Szeptember 

36. hét 

3 

 

Ritmusgyakorlat

ok. Negyed és 

nyolcad értékek 

pengetése. Kicsi 

kocsi három 

csacsi 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



Szeptember 

36. hét 

4 

 

Ritmusgyakorlat

ok. Negyed és 

nyolcad értékek 

pengetése. 

 Hogy a csibe, 

hogy… 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Szeptember 

37. hét 

5 

 

Osztinátó kíséret 

pengetése üres 

húrokon. 

Alma, alma… 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Szeptember 

37. hét 

6 

 

Osztinátó kíséret 

pengetése üres 

húrokon. 

Kiszáradta diófa 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Szeptember 

38. hét 

7 

 

A dal ritmusának 

hozzápengetése 

az énekhez. 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Szeptember 

38. hét 

8 

 

A dal ritmusának 

hozzápengetése 

az énekhez 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



Szeptember 

39. hét 

9 

 

Törzshangok 

fogása az első 

érintősoron. 

Szó-mi 

hangkészlet. 

Zsip, zsup, 

kenderzsup 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Szeptember 

39. hét 

10 

 

Törzshangok 

fogása az első 

érintősoron. 

Szó-mi 

hangkészlet. 

Cicuskám, kelj 

fel 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Október 

40. hét 

11 

 

Törzshangok 

fogása az első 

érintősoron. 

Szó-mi 

hangkészlet. 

Én kis kertet 

kerteltem 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Október 

40. hét 

12 

 

Törzshangok 

fogása az első 

érintősoron. 

Szó-mi 

hangkészlet. 

Szólj síp, szólj 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



Október 

41. hét 

13 

 

Gyakorlás 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Október 

41. hét 

14 

 

Új hang, a Lá. 

Ujjcsúsztatás. 

Szó-lá 

hangkészlet. 

Negyed értékű 

szünet. 

Süss fel nap 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Október 

42. hét 

15 

Szó-lá-szó-mi 

hangkészlet. 

Kis kacsa fürdik 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Október 

42. hét 

16 

Szó-lá-szó-mi 

hangkészlet. 

Borsót főztem 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Október 

43. hét 

17 

Szó-lá-szó-mi 

hangkészlet. 

Kele, kele fűzfa  

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



Október 

43. hét 

18 
Ismétlés, 

gyakorlás 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

November 

44. hét 
- Őszi szünet - - - - - - - 

November 

44. hét 
- Őszi szünet - - - - - - - 

November 

45. hét 

19 

 

Új hangok, a Ré 

és a Dó. 

Mi-ré-dó 

hangkészlet 

Lopi, lopi a 

szőlőt 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

November 

45. hét 

20 

 

Új hangok, a Ré 

és a Dó. 

Mi-ré-dó 

hangkészlet. 

Csivirintem, 

csavarintom 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

November 

46. hét 

21 

 

Új hangok, a Ré 

és a Dó. 

Mi-ré-dó 

hangkészlet. 

Egy aranyat 

leltem 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



November 

46. hét 

22 

 

Mi-ré-dó 

hangkészlet. 

Erre csörög a dió 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

November 

47. hét 

23 

 

Mi-ré-dó 

hangkészlet. 

Most jöttem 

Bécsből 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

November 

47. hét 

24 

 

Télapó itt van 

 

Duruzsol a tél 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

December  

48. hét 

25 
Fehér karácsony 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

December  

48. hét 

26 

A kis Jézus 

aranyalma 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



December  

49. hét 

27 

A kis Jézus 

aranyalma 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

December  

49. hét 

28 

A kis Jézus 

megszületett 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

December  

50. hét 

29 

A kis Jézus 

megszületett 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

December  

50. hét 

30 

Betlehem kis 

falucskában 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

December 

51. hét 
31 

Ismétlés, 

gyakorlás, játék 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

December 

51. hét 
- Téli szünet - - - - - - - 

 

December - Téli szünet - - - - - - - 



52. hét 

December 

52. hét 
- Téli szünet - - - - - - - 

Január 

1. hét 

32 

Szó-mi-ré-dó 

hangkészlet. 

Egyél libám, 

egyél már 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Január 

1. hét 

33 

 

A mi-ré-dó 

hangkészlet 

kibővülése fá 

hanggal  

Gólya, gólya 

gilice 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Január 

2. hét 

34 

 

A Dó-pentachord 

hangsor: dó-ré-

mi-fá-szó 

hangkészlet 

Koszorú, koszorú 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Január 

2. hét 

35 

 

A Dó-pentachord 

hangsor: dó-ré-

mi-fá-szó 

hangkészlet 

Tüzet viszek, 

lángot viszek 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 

 



Január 

3. hét 

36 

 

Ismétlés, 

gyakorlás 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Január 

3. hét 

37 

 

 

Ismétlés, 

gyakorlás 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Január 

4. hét 

38 

 

 A lá-szó-mi 

hangkészlet 

kibővülése fá 

hanggal 

Csön- csön gyűrű 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Január 

4. hét 

39 

 

A Dó-pentachord 

hangsor 

kibővülése Dó-

hexachord 

hangsorrá: lá-

szó-fá-mi-ré-dó 

hangkészlet 

Mit játszunk 

lányok 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 

 



Február 

5. hét 

40 

Dó-hexachord 

hangkészlet 

Bújj, bújj zöld ág 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Február 

5. hét 

41 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A farsangi 

napokba’ 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Február 

6. hét 

42 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A farsangi 

napokba’ 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Február 

6. hét 

43 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A part alatt 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Február 

7. hét 

44 

  

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A part alatt 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



Február 

7. hét 

45 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

Esik az eső 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Február 

8. hét 

46 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

Esik az eső 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Február 

8. hét 

47 

Ismétlés, 

gyakorlás, játék 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

9. hét 

48 

 

Ismétlés, 

gyakorlás, játék 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

9. hét 

49 

 

Módosított hang 

(Esz ) fogása a 

második 

érintősoron. 

   Ujjgyakorlatok; 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



Március 

10. hét 

50 

 

A Lá-pentachord 

hangsor: lá-ti-dó-

ré-mi; 

 az alsó 

hangtartomány 

hangjai; 

Ej, görbénye, 

görbénye 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

10. hét 

51 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Árva csalán, 

koszorú 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

11. hét 

52 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Kicsi vagyok én 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

11. hét 

53 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

 

Sötét az erdő 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

12. hét 

54 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok, 

Gyakorlás, 

ismétlés 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 



Március 

12. hét 

55 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Gyakorlás, 

ismétlés 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

13. hét 

56 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Piros 

pünkösdrózsa 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Március 

13. hét 

57 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Piros 

pünkösdrózsa 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Április 

14. hét 

58 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Megfogtam egy 

szúnyogot 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 

 

 



Április 

14. hét 

59 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Megfogtam egy 

szúnyogot 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Április 

15. hét 
- Tavaszi szünet - - - - - - - 

Április 

15. hét 
- Tavaszi szünet - - - - - - - 

Április 

16. hét 

60 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

A csikósok, a 

gulyások 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Április 

16. hét 

61 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

A csikósok, a 

gulyások 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Április 

17. hét 

62 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

A csikósok, a 

gulyások 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 

 

 



Április 

17. hét 

63 

Dalcsokor 

összeállítása 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

18. hét 

64 

Dalcsokor 

gyakorlása 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

18. hét 

65 

Dalcsokor 

gyakorlása 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

19. hét 

66 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

 Hová mégy, 

hová mégy 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

19. hét 

67 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Hová mégy, hová 

mégy 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



Május 

20. hét 

68 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Kis kece lányom 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

20. hét 

69 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Kis kece lányom 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

21. hét 

70 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Harcsa van a 

vízbe 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

21. hét 

71 

 

Lá-pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Harcsa van a 

vízbe 

 

 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Május 

22. hét 

72 
Fehér liliomszál 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 



Május 

22. hét 

73 
Fehér liliomszál 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Június 

23. hét 

74 
János úr készül 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Június 

23. hét 

75 
János úr készül 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Június 

24. hét 

76 

Ismétlés, 

gyakorlás, játék 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

Június 

24. hét 

77 

Ismétlés, 

gyakorlás, játék 

 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Szemléltetés 

magyarázat.  Páros 

és egyéni munka. 

Prím citera, 

kotta füzet, 

kotta, 

digitális 

hangzóanyag 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Szolfézs 

ének-zene 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Tanuló 

munkájának 

folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

 



I. TEMATIKUS TERV 
 

A pedagógus neve: Kertészné Uhrin Klára 

A pedagógus szakja: Ének-zene- népzene tanár 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Művészetek- Zeneművészet 

Tantárgy: Citera 

A tanítási egység témája:  A Dó- pentachord hangkészlet kibővülése Dó- hexachord hangkészletté 

 Új hang tanítása : lá- citerán A hang 

 Dó- hexachord hangkészletű dalok játéka citerán 

 Dalok összefűzése dalcsokorrá 

 

A tanítási egység cél- és 

feladatrendszere: 

A növendék legyen képes: 

 Biztonsággal használni az első érintősor hangjait dó-lá hangterjedelemben 

 Felismerni az azonos zenei motívumokat 

 Önállóan kialakítani ezek helyes ujjrendjét 

 Negyed- és nyolcad értékű ritmusok pontos pengetésére; negyed értékű szünet 

játék közbeni betartására 

 Egyenletes tempó megtartására 

 Különböző pengetési módok alkalmazására hangszerén (mérő-, osztinátó- illetve 

ritmuskíséret) 

 Két kéz egymástól való függetlenítésére 

 

Tantárgyi kapcsolatok: Ének-zene, szolfézs, magyar nyelv és irodalom, matematika 

 

Tanuló, osztály: Iván Katalin Melissza; citera A1 

 
  



Felhasznált források: Balogh Sándor- Bolya Mátyás: Magyar Citerazene I.; Borsi Ferenc: A hagyományos 

citerajáték kezdőknek és haladóknak 

 

A megvalósítás időpontja: 2017. május 4. 

Óra 
Tanítási óra 

anyaga 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek: 

készség, képesség 

Ismeretanyag, 

fogalmak, szabályok 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Megjegyzés 

1  

A Dó-

pentachord 

hangsor 

kibővülése 

Dó-hexachord 

hangsorrá: lá-

szó-fá-mi-ré-

dó 

hangkészlet 

Mit játszunk 

lányok 

 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása 

2 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A farsangi 

napokba’ 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása 

  



3 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A farsangi 

napokba’ 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása 

4 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A part alatt 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása 

5 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

A part alatt 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása 

  



6 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

Esik az eső 

 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása 

Osztinató kíséret 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása 

7 

 

Dó-hexachord 

hangkészlet; 

Esik az eső 

 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása 

Osztinató kíséret 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TEMATIKUS TERV 
 

A pedagógus neve: Kertészné Uhrin Klára 

A pedagógus szakja: Ének-zene- Népzene tanár 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Zeneművészet 

Tantárgy: Citera 

A tanítási egység témája:  A citera második érintősorának bevonása a hangszeres játékba 

 Módosított hang (Esz) fogása a citera második érintősorán 

 Új hangkészlet, a Lá- pentachord hangjainak, ujjrendjének ismertetése, 

gyakorlása 

 Rövidebb zenei egységek összehasonlítása, variációk tanítása 

 Dalcsokor összeállítása, kigyakorlása Lá- pentachord hangkészletű dalokból 

 

 

A tanítási egység cél- és 

feladatrendszere: 

A növendék legyen képes: 

 Biztonsággal használni a citera alsó hangtartományának hangjait, helyes 

ujjrendjét, beleértve a második érintősor Esz és Bé módosított hangjait is 

 Felismerni az azonos zenei motívumokat 

 Önállóan kialakítani ezek helyes ujjrendjét 

 Negyed- és nyolcad értékű ritmusok pontos pengetésére; negyed értékű szünet 

játék közbeni betartására 

 Egyenletes tempó megtartására 

 Különböző pengetési módok alkalmazására hangszerén (mérő-, osztinátó- illetve 

ritmuskíséret) 

 Két kéz egymástól való függetlenítésére 

 

Tantárgyi kapcsolatok: Ének-zene, szolfézs, magyar nyelv és irodalom, matematika 

Tanuló, osztály: Szőke Ivett, A1 citera 



 

Felhasznált források: Balogh Sándor- Bolya Mátyás: Magyar Citerazene I.; Borsi Ferenc: A hagyományos 

citerajáték kezdőknek és haladóknak 

 

 

 

A megvalósítás időpontja: 2017. február-március 

Óra 
Tanítási óra 

anyaga 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek: 

készség, képesség 

Ismeretanyag, 

fogalmak, szabályok 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Megjegyzés 

1  

Lá-

pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Piros 

pünkösdrózsa 

 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása. 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása. 

2  

Lá-

pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Piros 

pünkösdrózsa 

 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása. 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása. 

3 Lá-

pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása. 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 



Megfogtam 

egy 

szúnyogot 

 

 

 

 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

 

Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása. 

4  

Lá-

pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

Megfogtam 

egy 

szúnyogot 

 

 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása. 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása. 

5 
 

Lá-

pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

A csikósok, a 

gulyások 

 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása. 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása. 

6 Lá-

pentachord 

hangkészletű 

dalok; 

A csikósok, a 

gulyások 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása. 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 



 

 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Közös zenélés Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása. 

7  

Dalcsokor 

összeállítása 

Új hang 

tanítása 

Új ismeret 

szerzés, 

alkalmazás, 

rögzítés, 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Zenei emlékezet, 

intonációs készség 

fejlesztése. 

Motorikus képesség 

fejlesztése. 

Ritmikai készség 

fejlesztése. 

Kottaolvasási 

készség fejlesztése. 

Ritmikai ismeretek 

Hangkészlet 

fogalmának 

meghatározása. 

Új hang tanítása: B 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Közös zenélés 

Citera 

Kotta 

Kottafüzet 

Média lejátszó 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Motiváció 

fenntartása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Óraterv 
A pedagógus neve: Kertészné Uhrin Klára 

A pedagógus beosztása: Zenetanár 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Zeneművészet 

Tantárgy: Citera 

Növendék: Iván Katalin Melissza 

Az óra témája:  Új dal tanítása: Esik az eső 

 Dalcsokor kigyakorlása 

 

Az óra cél- és feladatrendszere: A növendék legyen képes: 

 Az új dal teljes elsajátítására, önálló eljátszására 

 A helyes ujjrend betartására 

 A két kéz összehangolására 

 A dalok összekapcsolására, a folyamat végigjátszására 

 A megfelelő tempó megtartására 

 A ritmikai és dallami készségek fejlesztésére 

 Szociális kompetenciák fejlesztésére (alkalmazkodóképesség, figyelem) 

 

Az óra didaktikai feladatai: Ismétlés, a figyelem felkeltése, motiválás, új ismeret szerzése, szemléltetés, 

élménynyújtás, elemzés, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés 

 

Tantárgyi kapcsolatok: Szolfézs, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, matematika 

Felhasznált források: Balogh Sándor- Bolya Mátyás: Magyar Citerazene I.; Borsi Ferenc: A hagyományos 

citerajáték kezdőknek és haladóknak 

 

A megvalósítás időpontja: 2017.05.04. 
  



Időkeret Az óra tartalma és menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

5’ I. Bevezetés: 

 Dalok éneklése ritmuskísérettel, a 

citera üres húrjain pengetve. 

 Dó-hexacord hangkészlet hangjainak 

eljátszása skálaszerűen, helyes 

ujjrenddel. 

 Néhány ujjgyakorlat a helyes ujjrend 

kigyakorlására. 

 

 

Gyakorlás 

Szemléltetés 

 

Egyéni 

munkaforma 

Megfigyelés 

 

Citera 

 

Tiszta intonációra 

való figyelem. 

Helyes testtartás 

kialakítása. 

Laza kéztartás. 

5’ II. Ismétlés: 

 Az összeállított dalcsokor eddig tanult 

két dalának (Tüzet viszek, A part alatt) 

átismétlése, esetleges korrigálása. 

 Dalszövegek biztos tudása, beosztása. 

 Dalok osztinató kíséretének 

felelevenítése. 

 

 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

 

 

Kooperatív 

munka 

 

 

Citera 

 

Helyes tempó 

beállítása, 

megtartása. 

2’ III. Motiváció: 

 Az összeállított dalcsokor hangszeres 

bemutatása. 

Bemutatás 

Figyelem felkeltése 

Zenei élmény 

nyújtása 

 

Megfigyelés 

 

Citera 

 

Élményszerzés 

8’ IV. Ismeretnyújtás, új dallam tanítása: 

 Esik az eső 

 A dallam motívumonkénti 

memorizálása, megfelelő ujjrend 

kialakítása, hangsúlyok kiemelése. 

 Az egyes részek összekapcsolása, teljes 

dal eljátszása tanár segítségével, majd 

önállóan. 

 

Bemutatás 

Feladat megoldás 

Közös zenélés 

 

Kooperatív és 

egyéni munka 

 

Citera 

 
Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Gyermeket vezessem 

rá a dallami, ritmikai 

hasonlóságokra, 

különbözőségekre. 



8’ V. Alkalmazó rögzítés: 

 A dalcsokor dalainak összekapcsolása. 

 Az új dal beillesztése a csokorba. 

 A dalok kapcsolódásainak 

kigyakorlása. 

 Helyes tempó kialakítása. 

 

Megfigyeltetés 

Közös játék 

Önálló játék 

 

Egyéni munka 

Elemzés 

közös zenélés 

 

Citera 

A megfelelő sorrend 

kialakítása. A 

versszakok számának 

meghatározása, 

ismétlések 

beillesztése. 

2’ VI. Az óra értékelése, összefoglalása 

 

Házi feladat 

Analizáló értékelés 

Kreatív önálló 

munka 

Citera Motiváció 

fenntartása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexió az első óratervhez 

 2017. 05. 04. Tuzsér  

 

A mai óralátogatás során a tematikus terv utolsó előtti órája valósult meg. Az óra típusa ismétlő-

rendszerező óra volt, ezért az egész órát az előző hetekben tanult dalok alapos, részenkénti 

átismétlésére építettem, kevesebb időt szánva ezzel a rövidke, új dallamrész tanítására. 

Az óra bevezető részészében a tanuló önállóan játszott el néhány gyermekdalt ritmuskísérettel. Ezt 

követően átismételtük a citera első érintősorán elhelyezkedő hangokat, a megfelelő ujjrendekkel. 

Az ujjgyakorlatokhoz olyan dallammotívumokat használtam, amelyek az új dalban is szerepelnek, 

ezzel megalapozva a daltanítás folyamatát. 

Az ismétlésnél eljátszottuk az összeállított dalcsokor két dallamát, felelevenítettük az osztinátó 

kíséretet, illetve a dalok szövegét és versszakainak beosztását is megbeszéltük. Ez a rész a 

tervezettnél kevesebb időt vett igénybe, mert a diák szinte hiba nélkül megvalósította az előző órán 

kigyakorolt dallamokat, és önállóan is könnyedén el tudta játszani ezeket. 

A motiváció során bemutattam az új dalt énekkel és citerán, illetve eljátszottam a teljes dalcsokrot 

egyben is. Különböző megfigyelési szempontokat is adtam, melyek elsősorban a tempóra, 

dinamikára vonatkoztak, és a dalok összekötésére. A kislány nagyon figyelmes volt, helyes 

észrevételeket tett, amit a maga módján, kisebb segítséggel meg is tudott fogalmazni. 

Az új dallam tanítása könnyen ment, mivel a dal első fele ismert, többször is játszott 

dallammotívumokból állt, második részének elemeit pedig az óra eleji ujjgyakorlatokban már 

kigyakoroltattam. 

Az óra utolsó részében összeállítottuk a teljes dalcsokrot, kiegészítve az új dallal. Az előzőekben 

megadott szempontok szerint gyakoroltunk, odafigyelve a helyes tempók, szünetek betartására, és 

a dalok folyamatos, egymás utáni gördülékeny játszására.  

Mivel az órán minden a terv szerint, a megadott időkereten belül zajlott, úgy gondolom, hogy ez 

egy nagyon jól sikerült foglalkozás volt. Jól ismerem a növendékem adottságait, képességeit, így 



próbáltam az esetleges hibalehetőségekre is felkészülni. Végül egyszer sem kellett eltérnem a 

tervezett anyagtól. Nagyon büszke vagyok ezért a tanítványomra, mivel magához képest is a 

legjobbat produkálta. Az óra teljes 30 percében tudott figyelni, koncentrálni, tudott 

együttműködni, értette és meg is valósította a rábízott feladatokat. Az egész órai tevékenysége 

magához és a körülményekhez képest is figyelemre méltó volt. Természetesen az óra végi dicséret, 

jutalmazás sem maradt el. Házi feladatot nem adtam, mivel nincs még saját hangszere a gyereknek, 

és egyelőre az önálló gyakorlást sem bízom rá, mivel ebben rengeteg hibalehetőség van. Az órai 

gyakorlás során van lehetőség a hibák javítására, korrigálására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Óraterv 
A pedagógus neve: Kertészné Uhrin Klára 

A pedagógus beosztása: Zenetanár 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Zeneművészet 

Tantárgy: Citera 

Növendék: Szőke Ivett 

Az óra témája:  Dalcsokor kigyakorlása 

 Dallamvariáció tanítása 

 Új hang tanítása a második érintősoron: B 

 

Az óra cél- és feladatrendszere: A növendék legyen képes: 

 Az új hang elsajátítására. 

 Dallamvariáció megkülönböztetésére, memorizálására. 

 A helyes ujjrend betartására. 

 Ritmuskotta olvasására. 

 A két kéz összehangolására. 

 A dalok összekapcsolására, a folyamat végigjátszására. 

 A megfelelő tempó megtartására. 

 A ritmikai és dallami készségek fejlesztésére. 

 Szociális kompetenciák fejlesztésére (alkalmazkodóképesség, figyelem). 

 

Az óra didaktikai feladatai: Ismétlés, a figyelem felkeltése, motiválás, új ismeret szerzése, szemléltetés, 

élménynyújtás, elemzés, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Szolfézs, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, matematika 

Felhasznált források: Balogh Sándor- Bolya Mátyás: Magyar Citerazene I.; Borsi Ferenc: A hagyományos 

citerajáték kezdőknek és haladóknak 

A megvalósítás időpontja: 2017.05.04. 
  



Időkeret Az óra tartalma és menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

5’ I. Bevezetés: 

 A Lá-penthacord hangkészlet 

hangjainak, ujjrendjének átismétlése a 

citerán. 

 A tanult dalok ritmuskottáról való 

játszása, felismerése (Piros 

pünkösdrózsa, Megfogtam egy 

szúnyogot) 

  

 

Gyakorlás 

Megfigyelés 

 

Kooperatív 

munka 

 

Kotta 

Citera 

Összehangolt 

hangszerek. 

Folyamatos 

ellenőrzés, a helyes 

technika kialakítása 

érdekében. 

5’ II. Ismétlés: 

 A kiválasztott három dal egyenkénti 

átismétlése, ujjrendjének 

helyreigazítása, kigyakorlása.  

 

Feladatmegoldás 

Megbeszélés 

Ismétlés 

 

Egyéni munka 

Tanári bemutatás 

 

Citera 

Ellenőrzés, 

korrigálás, helyes 

testtartás, kéztartás 

kialakítása. 

5’ III. Motiváció: 

 Zenehallgatás, videó-felvétel 

megtekintése. (A csikósok a gulyások) 

 A hallott dallamváltozat 

összehasonlítása  

Elemző 

zenehallgatás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Szemléltetés 

Aktív részvétel 

Kreatív 

kooperatív 

munka 

Elemzés 

 

Médialejátszó 

 

 

Egyéni tanulói 

észrevételek 

kibontása. 

5’ IV. Ismeretnyújtás: 

 Dallamvariáció bemutatása, tanítása. 

 Új hang tanítása: B. 

 Dallamvariáció kigyakorlása. 

 

Szemléltetés 

Megfigyelés 

Rögzítés 

 

Kooperatív 

munka 

Egyéni munka 

 

Citera 

Megfelelő ujjrend 

kialakítása. 

Gyermeket vezessem 

rá a dallami, ritmikai 

hasonlóságokra, 

különbözőségekre. 

8’ V. Alkalmazó rögzítés: 

 A dalcsokor dalainak összekapcsolása. 

 A dalok kapcsolásának kigyakorlása. 

 Helyes tempó kialakítása. 

 Önálló játék. 

 

Gyakorlás 

Elmélyítés 

Önálló játék, közös 

zenélés 

 

Közös zenélés 

Kreatív önálló 

munka 

 

Citera 

A megfelelő sorrend 

kialakítása. A 

versszakok számának 

meghatározása, 

ismétlések 

beillesztése. 

2’ VI. Az óra értékelése, összefoglalása Házi feladat, 

analizáló értékelés 

Kreatív önálló 

munka 

Citera Motiváció 

fenntartása 



Reflexió a második óratervhez 

 Tuzsér 2017. 05. 04.  

 

A mai óralátogatás alkalmán a második foglalkozást egy A1-es citerás növendéknek tartottam. 

Mivel a gyerekek eltérő tempóban haladnak a tervezett tananyaggal, ezen az órán az előzőhöz 

hasonló tematikával, más tananyagot dolgoztam fel. A kiemelt foglalkozások során a Lá-

pentachord hangkészlet hangjait tanultuk, a megfelelő ujjrend elsajátításával. Ezen az órán a 

tematikus terv utolsó részletét valósítottuk meg. Dallamvariációt tanultunk, illetve egy új hanggal 

bővítettük az eddig használt hangkészletünket. 

Az óra bevezető részében ritmus pengetés alapján, hallás után kellett fölismerni két dalt. Ezek 

közül az egyiket le is kellett kottázni. Ezt követően átismételtük a Lá-pentachord hangkészlet 

hangjait, ujjrendjét. A következő, ismétlő szakaszban az előző órán összeállított dalcsokor dalait 

elevenítettük föl, egyenként eljátszva. Itt szükség volt némi korrigálásra is; egy hibás hangot kellett 

javítani, illetve egy rosszul berögzült ujjrendet. Erre a feladatra ezért a tervezettnél kicsivel több 

időt szántunk. 

Az óra legizgalmasabb része ez esetben a motiváció volt, ahol egy videó felvételt játszottam le a 

gyereknek. Citerazenekar előadásában hallgattuk meg az egyik általunk tanult dallam variációját. 

Az első meghallgatásnál nem adtam megfigyelési szempontokat, mert az önálló észrevételekre 

voltam kíváncsi. Ezeket megbeszéltük, majd másodjára már megjelöltem néhány szempontot, 

melyek elsősorban a hasonlóságra-különbözőségekre irányultak. Ivett nagyon figyelmes volt, 

minden apró részletet kiemelt. 

Az ismeretnyújtás során bemutattam az új dallamvariációt és az új hangot is. Megjelöltük a 

hanghoz tartozó megfelelő ujjrendet, ezt rövid gyakorlattal rögzítettük is. Majd ezt követően 

megtanultuk az új dallamvariációt, összevetve az eddigivel. Ennek elsajátítása meglepően könnyen 

ment. 

Az óra záró szakaszában kigyakoroltuk az összeállított dalcsokrot, részenként kiemelve a dalok 

kapcsolódásait, a tempóváltásokat. Megbeszéltük a versszakok, számát, az ismétléseket, és 

elhelyeztük az új dallamvariációt a csokorban. A tanuló zárásképpen önállóan is eljátszotta az 

összeállítást. Házi feladatként föladtam a teljes dalcsokor átismétlését  illetve az újonnan 

tanult motívum külön kigyakorlását is. 

Úgy gondolom, hogy tartalmas, és eseménydús volt ez az óra. Néhány perccel átléptük a 

megszabott időkeretet, de egy rövid bevezető feladat kivételével a tervezett anyag teljes egészében 

megvalósult az órán. A tanuló teljesítményével tökéletesen meg vagyok elégedve, mindent, amit 

kértem megvalósított, egy feladatnál sem akadtunk el, a megfigyelésnél is teljesen aktív volt. Volt 



önálló észrevétele és azt meg is tudta fogalmazni. Az együttjátszás során ügyesen alkalmazkodott, 

tudta javítani magát. A teljes óra menetét figyelemmel kísérte, aktívan részt vett a folyamatban. 

Az óra végén önállóan, hibátlanul végig tudta játszani az összeállítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérdőívek statisztikája 

Önértékelő kérdőív 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



Munkatársi kérdőív 

 

 

 

 



Szülői kérdőív 

 

 



Képek az órákról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 
 


