Növendékprofil
Általános és specifikus életkori jellemzők
Növendékem 7. osztályos középiskolai tanuló. Szülei pozitívan állnak gyermekük népzene
tanulásához. Örömmel veszik, ha gyermekük szerepel, szívesen látogatják fellépését,
érdeklődőek tanulmányi fejlődése iránt. Nagyon segítőkészek a tanuláshoz szükséges
eszközök beszerzésében. A szülők számára fontos gyermekük ízléses, stílusos megjelenése a
koncerteken, erre is gondot fordítanak. A szülők szeretik az e-mailben való értesítéseket, de
nyitottak a személyes egyeztetésekre is a gyermekekkel kapcsolatban.
Teljes, és szeretetteljes családban él, nagyszüleit gyakorta látogató családmodellt örökölt.

Személyiségrajz (különös tekintettel a növendék énképére)
A növendék megismerésének története
Az előzőekben leírtakat kolléganőmtől, illetve a növendékkel, szüleivel való beszélgetésből
tudom. Én csak szeptembertől foglalkozom növendékemmel, de kolléganőm már két éve
tanította szakköri keretek közt. Így került aztán a művészeti iskolába hozzám.

A növendék megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések
Az egyéni hangszeres órákon kiváló lehetőség adódik a növendékek személyes
megismerésére. Édesapjával személyesen találkoztam, édesanyjával telefonon beszélgettem.

A pedagógus lépései a megfelelő viszony kialakítása érdekében
Az iskolában a megfelelő együttműködés kialakulásához 3 könnyen megjegyezhető, egyszerű
szabályt fogalmaztunk meg:
1. Figyelek magamra
2. Figyelek a másikra
3. Figyelek a környezetemre
Megbeszéltük a szabályok tartalmait, folyamatosan utalok azok betartására felmerülő helyzet
esetén. A tanév elején mindig átismételjük a pontokat, mit jelentenek, az új növendék is
megismerkedik az alapszabályokkal.

Tanórákon kívüli programok szervezése, amely a növendékekkel és családjukkal való
kapcsolatot is erősíti
-

Tanszaki koncertek a családnak, barátoknak, osztálytársaknak, tanároknak
(karácsonyi, félévi, tanév végi koncert)

-

Szereplések általános iskolájuk életében (ünnepségek, Ki mit tud?), szűkebb
környezetükben (óvodák, nyugdíjas klub)

A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek, tananyagok,
módszerek, IKT-eszközök:
-

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó

-

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar
Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor

-

Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó

-

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zeneműkiadó

-

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből.

A növendék motivációja a zene és a zenélés iránt, valamint céljai
ezekkel kapcsolatban.
Korábban az általános iskolai citerazenekarban – kolléganőm irányítása mellett – tanult
növendékem csoportos zenei oktatási formában. A zenekarral minden iskolai rendezvényen
szerepeltek, tehát a biztos hangszerjátéknak – egy bizonyos szinten – már birtokában volt,
amikorra hozzám került. Célja volt, hogy hangszerjátékát fejlessze, és zenei tudását az
elvárható szintre hozza.

A növendék zenei képességei, készségei a tanulási folyamat kezdetén
Mivel a daltanulás és maga a hangszertanulás is alárendeltetett a fellépésekre való
készüléseknek, így sem a biztos zenei memória, sem az elvárható hangszerkezelési technika
nem alakult ki az elvárt szintnek megfelelően. Jellemző eset volt pl. amikor első
találkozásunkkor, amikor arra kértem, játsszon valamit, semmit nem volt képes megszólaltatni
kotta nélkül. Kottából is csak akadozva, nagy nehezen sikerült összerakni egy egyszerű
népdalt. Kotta elnevezés alatt ő a ritmusnevekkel és ABC-s hangokkal jelölt un. „lókottát” ért.

A növendék számára fejlesztendő tudásanyag, ill. képességek
Célkitűzésünk volt a zenei memória fejlesztése, amit a YAMAHA módszerrel történő oktatás
segítségével tartok kivitelezhetőnek.
Célunk még az ötvonalas kottából való daltanulás technikájának elsajátítása, mivel a
szolmizációs viszonyok felismerése, használata nem jelentenek gondot számára.
Hangszerjátékban egész évre tervezett célunk az egyszerű díszítésé technika alkalmazása.

A növendék erősségei (elsősorban zenei, ill. személyiségbeli
erősségek), a benne rejlő lehetőségek, amelyekre a nevelőoktatómunkát felépíteni érdemes
A növendékem nagyon érzékeny, nehezen oldódik, de ahogy sikerült megtalálni vele a közös
hangot, nyitottá, közlékennyé vált. Kötelességtudó, de önbizalom terén hiányosságokkal küzd.
Énekhangja alapvetően jó, de nehezen akar énekelni, már az éneklés megkezdésétől is fél.
Magasnak érzi a dalok nagy részét, a c’ d’ magasságokban képtelen énekelni – úgy érzi.
Nyilván ezek csak az érzései, mert ha megpróbálja, hallom, hogy tud ott énekelni.
A citerajáték terén a bal kéz-jobb kéz játékának összehangolásán, a tizenhatodos díszítés, a
tremoló és a tompítás összhangjának a megteremtésén fogunk dolgozni.

Tematikus terv – egyéni hangszeres képzés

A pedagógus neve
-

és végzettsége

Mészáros Béla
főiskola/egyetem

Az oktatási intézmény neve

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

Művészeti ág

Zeneművészet

A tantárgy neve

Citera

A tanítási környezet leírása4

Az iskola székhelyén jól felszerelt, barátságos, egyéni oktatásra alkalmas terem.

A tanulási-tanítási egység témája

A népzenei díszítésmód lehetőségeinek alkalmazása a citerán.

A tanulási-tanítási egység cél- és

Megismertetni és az alkalmazás alapvető fokára eljuttatni a növendéket az adott

feladatrendszere

részben a kiválasztott dallamok egyszerű – tizenhatodos – díszítésmódozatok
megtanulására.

A tanulási-tanítási egység helye az

Az A3 évfolyam alapvető követelménye a díszítésmódok (jobb kéz, bal kéz)

éves fejlesztési folyamatban,

összehangolása. Az eddigiekben a dalok megtanulása során nem alkalmaztuk a

előzményei

díszítésnek semmilyen dallami megoldását. Maga a dallamok díszítése új
fogalomként kerül elő ebben a tematikai egységben.

Tantárgyi kapcsolódás

A szolfézs órán tanultak alkalmazása: 0 és 3b előjegyzés. A 3b-s moll hangsor.

Évfolyam

A3

Felhasznált tananyag (zenei

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó

anyagok), kották,

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési

taneszközök, IKT.

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.:
Eredics Gábor
Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zeneműkiadó
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből

A tanítási egység intervalluma

Időintervallum: 10-16 tanítási hét

(a tanítási órák a megvalósítás

44 dal tematikus terve, 6 óraterv

dátumai száma),
Megjegyzés

A YAMAHA módszer és a YAMAHA Zeneiskola magyarországi bevezetésekor tanult
módszert alkalmaztam a tanmenet/ tematikus terv/óraterv vonatkozásában.
Ennek lényege egyrészt a hangszeres oktatás szemléletében és a tervezésben rejlik.
A szemléleti különbség: a dal megtanítása hallás után történik.
Lépései: tanári prezentáció, éneklés, a dal egyes részeinek, majd az egész dalnak
megtanulása az adott hangszeren (citera), a kotta alapján a dal rögzítése vizuális úton
(kognitív képesség fejlesztése) a kotta segítségével az aktuális zeneelméleti ismeretek
alkalmazása
A tervezés tekintetében különbség, annyi, hogy a fenti lépéseket előbb egy-egy dalon
keresztül lebontva megtervezzük, majd a tanóra – általunk is használt felosztása szerint –

az egyes tételeket a megfelelő helyre illesztve, viszonylag statikus sablonszerű, ám
könnyen átlátható és állandósítható óratervet készíthetünk.
Maga a tanóra – a növendék oldaláról – egy sok zenével, zenéléssel járó elfoglaltsággá
válik, a tanár részéről pedig egy jól strukturált, könnyen állandósítható óraszerkezetet kap.
Az óra teljes időtartamát tekintve: Max. 20 % beszéd, Min. 80% zene!!!!!!

Mészáros Béla

Tematikus terv
Dal/Gyakrlat
Típus Altípus Didaktikai cél
Hinta palinta
1
1 s-m-d lépések
Hopp Juliska
1
2 d-d'
A part alatt
1
3 A negyed szünet
Szélről legeljetek
1
4
Virágéknál ég a világ
1
5 A d-s, lépés
Harcsa van a vízben
2
1 C=lá (moll)
Hej, tulipán, tulipán
2
2
Kis kece lányom
2
3
Még azt mondják
2
4
Este van már nyolc óra
2
5 A szó (Bé)
Cifra palota
2
6
Kinyílt a rózsa
2
7
Kicsi vagyok én
2
8
Ej, görbénye, görbénye
2
9
Tavaszi szél
2
10 A d-s, lépés mollban
Ördög bújjék komámasszony
2
11
Kis kacsa fürdik
3
1 A lágy tremoló
Haragusznak a patai gazdák
3
2
Három szabó legényke
3
3
Három éjjel, három nap
3
4 A sűrű tremoló
Komáromi kisleány
4
1 A tizenhatodos díszítés
Volt nekem egy kecském
4
2
Házasodik a tücsök
4
3
Hej, Dunáról fúj a szél
4
4 A szinkópa pengetése
Hull a szilva a fáról
4
5 A szinkópa pengetése
Kéreti a nénémet
4
6
Meghalt a béres
4
7
Szőlőhegyen keresztül
4
8 A szinkópa pengetése
Derül, borul a Dunáról
4
9
Félre tőlem búbánat
4
10
Feleségem olyan tiszta
5
2
Érik a szőlő
5
3
Hej, Vargáné
5
4 A ti-ti - tá -tá lüktetés
Uccu dárom, madárom
5
5
Zöld erdőben a prücsök
5
6
Győri kanász a dombon
5
7
Apró murok, petrezselyem
5
8
Éva szívem, Éva
6
1 A lassú dudálás pengetése
Dunaparton van egy malom
6
2
Száraz dió ropogtató
6
3 A sűrű tremoló
Tedd be, vedd föl
6
4 A friss csárdás pengetése
Arra alá a Baranyai szélen
6
5
Nincs Szentesen
6
6
Összefoglalás - dalok,
ismeretek
7
1
Összefoglalás - dalok,
ismeretek
7
2

1
1
1

2
2
2
1
1
1
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3
3
2
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4
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6

1

Népzene/pengetős tanszak/citera/bevezetendő
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése

Jobb kéz
– Esztam kíséret
– Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás
– Ritmusgyakorlatok a négy tizenhatodos egyenletes pengetés kialakítására
– Az eddig alkalmazott „normál” negyed– és nyolcadpár pengetés váltogatása a sűrű pengetéssel

Bal kéz
– Biztos hangtartományváltás (felülről lefelé)
– Új módosított hang, az Asz' fogásának gyakorlása, megfelelő ujjrend kialakításával: 1) a 2. ujj csúsztatása B'–ről Asz'–ra; 2)
Ugyanez a lépés a 2. és a 3. ujj váltásával

Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerű lá–pentaton, dór, természetes moll hangsorú dallamok játéka.
Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással
Esztam kíséret.
Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sűrű pengetéssel a hangszer dallamhúrjain.

A kottából való és hallás utáni daltanulás kialakítása.
A kétrendszerű lá–pentaton értelmezése.

Ajánlott tananyag
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.:
Eredics Gábor
Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zeneműkiadó
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből.

Követelmény
Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása.
Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás.
Biztos hangtartomány váltás.
Helyes, önálló ujjrend kialakítása.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
– 3–4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai követelményeknek megfelelő
szinten.
– Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel.
– Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással.

A YAMAHA módszer alkalmazása: fül, száj, hangszer, szem, ceruza=hallom, énekelem, játszom, olvasom, írom
Az egyes dalok oktatása során a fenti lépések mindenekelőtti betartását tűzöm ki célul. Kivéve, ha más készségfejlesztési cél
érdekében ezt megváltoztatni szeretném. Egy dalra – a dal nehézségétől függően – 4-6 órát szánok. Ez nem azt jelenti, hogy egy
dalt megtanulni csak 4-6 órán keresztül leszünk képesek, hanem azt, hogy egy dal 4-6 órán keresztül is előkerül az óra más-más
szakaszában.
Alkalmazott módszerek: Imitáció, Team-play, Team work, Súgás, Váz-építkezés, Fejezd be!, Zenekar, Felfedező tanulás,
Hallásfejlesztés,

Célok

Téma

A d’-s-s-m negyedes
lépés tremolóval

Hopp Juliska
1-óra

Zenei memória
fejlesztése

Hopp Juliska
2-óra

Zenei kifejezőkészség
fejlesztés

Hopp Juliska
3-óra

Íráskészség fejlesztése

Hopp Juliska
4-óra

Lépések
Az ismert népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
d’-s-s-m lépés megtanulása
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
Sej, gyere vélem – megtanulása hangszeren
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása
A d’ (rövid tá) s (hosszú tremoló) lépések
megszólaltatása
Staccato – Tenuto = rövid ta, - tremolós ta a
(d’-s-s-m) dallamrésznél (1-2 sor)
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal
A d’-s-d hangok helye a citerán.
0 előjegyzés mellett a d’-s-d hangok helyének
megállapítása, abszolút nevük rögzítése.
A dal első két sorának lejegyzése

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
kottafüzet

Reflexió

Célok
A tá – ti-ti pengetés
irányainak ismétlése

A tá – tremolóval
történő megszólaltatása

Téma
Hinta, palinta
1-óra

Hinta, palinta
2-óra

Lépések

Módszer

Eszköz

Az ismert népdal élményszerű tanári bemutatása.

tanári előadás

citera

A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
Az ismert népdal eléneklése, a tá – ti-ti ritmus
pengetése a tanuló által.
A dal éneklése, a citerán a tá=tremolóval történő
játéka.
A tá – ti-ti ritmus helyes megszólaltatása éneklés
közben.

tanári előadás

citera

A dallam és a helyes ritmus összekapcsolása.

Team-play

citera
imitáció

A dal helyes megszólaltatása citerával.
Memória fejlesztés

Hinta, palinta
3-óra

A dal helyes megszólaltatása énekkel és citerával.
A dal helyes megszólaltatása énekkel és citerával
behunyt szemmel, vagy szemkontaktussal a tanár
felé.
A s-m-d hangok helye a citerán.

Íráskészség fejlesztése

Hinta, palinta
4-óra

0 előjegyzés mellett a s-m-d hangok helyének
megállapítása, abszolút nevük rögzítése.
Lyukas kotta alapján a dal hiányzó ütemeinek
pótlása.

önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

Fejezd be!

kottafüzet

Reflexió

Célok

Téma

A l-s negyedes lépés
tremolóval + a negyed
szünet

A part alatt
1-óra

Zenei memória
fejlesztése

A part alatt
2-óra

Zenei kifejezőkészség
fejlesztés

A part alatt
3-óra

Íráskészség fejlesztése

A part alatt
4-óra

Lépések
Az ismert népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
d-d-l – s / d-d – l – s / lépés megtanulása.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1. sorának megtanulása hangszeren
A dal 1-2 sorának – hangszerrel történő
megszólaltatása
A dal 2. felének imitációval történő megtanulása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal
A r,m,f,l hangok helye a citerán.
0 előjegyzés mellett a dal 2. felében előforduló
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal második felének lejegyzése

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

önálló munka

kottafüzet

Reflexió

Célok
A d’-s negyedes lépés
tremolóval
Zenei memória
fejlesztése

Zenei kifejezőkészség
fejlesztés

Íráskészség fejlesztése

Téma

Lépések

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
Szélről legeljetek
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
1-óra
d’- s – m-s-m-d lépés megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
Szélről legeljetek
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
2-óra
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A d’ (rövid tá) s (hosszú tremoló) lépések
megszólaltatása, + m-s-m-d
Szélről legeljetek Staccato – Tenuto = rövid ta, - tremolós ta a
3-óra
(d’ – s m-s-m-d) dallamrésznél
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal
A d’ – s-f-m-r-d hangok helye a citerán.
0 előjegyzés mellett a dal első sorában található
Szélről legeljetek
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
4-óra
rögzítése.
A dal első sorának lejegyzése

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

önálló munka

hangjegyfüzet

Reflexió

Célok

Téma

A d-d – s, ti-ti - tá
Virágéknál ég a
lépésnél a tá tremolóval,
világ
valamint a l,-f-m-r-d-d-d
1-óra
fordulat gyakorlása.
A citera alsó
regiszterében található
hangok rögzítése.

Virágéknál ég a
világ
2-óra

Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A tompítás
előkészítése.

Virágéknál ég a
világ
3-óra

Virágéknál ég a
Íráskészség fejlesztése. világ
4-óra

s, - d’ közötti hangok
Virágéknál ég a
helye a citerán és az öt- világ
vonal rendszerben.
5-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A d-d – s, és a l,-f-m-r-d-d-d lépés megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húr lefogása – tompítása – révén elért hanghatás,
zenei kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorának lefogással történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A d’ – s-f-m-r-d hangok helye a citerán.
0 előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal első sorának lejegyzése
Az eddig tanult dalokban előforduló hangok
elhelyezkedése a citerán.
Az eddig tanult dalokban előforduló hangok
elhelyezkedése az öt-vonal rendszerben.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

önálló munka

hangjegyfüzet

önálló munka

hangjegyfüzet

önálló munka

hangjegyfüzet

önálló munka

hangjegyfüzet

Reflexió

Célok

Téma

A m – m – m-r-m - l - Z
lépésnél a tá tremolóval
történő gyakorlása.

Harcsa van a
vízben
1-óra

A citera alsó
regiszterében található
hangok rögzítése.

Harcsa van a
vízben
2-óra

Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A tompítás
előkészítése.

Harcsa van a
vízben
3-óra

Harcsa van a
Íráskészség fejlesztése. vízben
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A m – m – m-r-m - l - Z lépés megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húr lefogása – tompítása – révén elért hanghatás,
zenei kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorának lefogással történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l,t,d,r,m hangok helye a citerán.
0 előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal első sorának lejegyzése

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

önálló munka

hangjegyfüzet

Reflexió

Célok

Téma

A r-d-d-t-t-d-l lépésnél a
tá tremolóval fordulat
gyakorlása.

Hej, tulipán,
tulipán
1-óra

A citera alsó
regiszterében található
hangok rögzítése.

Hej, tulipán,
tulipán
2-óra

Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A tompítás gyakorlása.

Hej, tulipán,
tulipán
3-óra

Hej, tulipán,
Íráskészség fejlesztése. tulipán
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A r-d-d-t-t-d-l lépés megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húr lefogása – tompítása – révén elért hanghatás,
zenei kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorának lefogással történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l,t,d,rm hangok helye a citerán.
0 előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal első sorának lejegyzése

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

önálló munka

hangjegyfüzet

Reflexió

Célok
A l,-t,-d-d-r-d-t,-d
fordulat gyakorlása.
A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.

Téma

Lépések

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
Kis kece lányom A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
1-óra
A l,-t,-d-d-r-d-t,-d és a t, –t, –t, –t, , és a l, –l, –l, –l,
lépés megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
Kis kece lányom A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
2-óra
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.

A húrok lágy tremoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
Zenei kifejezőkészség
Kis kece lányom A dal 3-4 sorának lágy tremolóval történő
fejlesztés.
3-óra
megszólaltatása.
A lágy tremoló.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l,-t,-d-r-m hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
Kis kece lányom hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
Íráskészség fejlesztése.
4-óra
rögzítése.
A dal 2-3 sorának lejegyzése
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok.
0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kis kece lányom A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
c-moll
5-óra
rögzítése.
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel)
0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kis kece lányom
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok.
c-moll
6-óra
A kvintkör

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok

Téma

A l,-t,-d-t,-d-t,-l, fordulat
gyakorlása.

Még azt
mondják
1-óra

A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.

Még azt
mondják
2-óra

Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
„lefogás” vagy tompítás

Még azt
mondják
3-óra

Még azt
Íráskészség fejlesztése. mondják
4-óra

Még azt
0 - 3b előjegyzés C-dúrmondják
c-moll
5-óra

Lépések

Módszer

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A l,-t,-d-t,-d-t,-l, lépés megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren, a m-r
között csúszással elvégzett hangváltás.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal tompítva történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l,-t,-d-r-m hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése - ismétlés

team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció

A dal 2-3 sorának lejegyzése

fejezd be

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok - ismétlés.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése - ismétlés.
A dal éneklése szolmizálva.

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció

team-play
önálló munka
önálló munka

tanári közlés
önálló munka
citera

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

Reflexió

Célok

Téma

A d,-d,-t,-t,-l,-l,-s (Esz-B- Este van már
távolság) fordulat
nyolc óra
gyakorlása.
1-óra
A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.
Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A lágy tremoló.

Este van már
nyolc óra
2-óra

Este van már
nyolc óra
3-óra

Este van már
Íráskészség fejlesztése. nyolc óra
4-óra

Este van már
0 - 3b előjegyzés C-dúrnyolc óra
c-moll
5-óra

Este van már
0 - 3b előjegyzés C-dúrnyolc óra
c-moll
6-óra

Lépések

Módszer

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A d,-d,-t,-t,-l,-l,-s lépés megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.

imitáció

A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.

team-play
tanári bemutatás,
imitáció

A dal 1-2 sorának lejegyzése

fejezd be

A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

citera fogólap ábra

imitáció

A tremolóval előadott negyed, és a tompított nyolcadpár élményszerű megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának a fenti technikával történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A d,-t,-l,-s, hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése.
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.

Eszköz

imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok

Téma

A m – m – m-d-s, (GCifra palota
Esz-B-távolság) fordulat
1-óra
gyakorlása.
A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.
Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A lágy tremoló.

Íráskészség fejlesztése.

Cifra palota
2-óra

Cifra palota
3-óra

Cifra palota
4-óra

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Cifra palota
c-moll
5-óra

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Cifra palota
c-moll
6-óra

Lépések

Módszer

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A m – m – m-d-s, lépés megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.

imitáció

imitáció

A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.

team-play

A tremolóval előadott negyed, és a tompított nyolcadpár élményszerű megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának a fenti technikával történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A m-d-s,,= (G-Esz-B) hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.

tanári bemutatás,
imitáció

A dal 1-2 sorának lejegyzése

fejezd be

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése.
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok
A d-r-m-m / m-r-d-l,/s,s,-s,-s,/ l, – l, (G-F-EszC/B-távolság) fordulat
gyakorlása. Helyes
ujjrend, csúsztatás.
A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.
Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A lágy tremoló.

Íráskészség fejlesztése.

Téma
Kinyílt a rózsa
1-óra

Kinyílt a rózsa
2-óra

Kinyílt a rózsa
3-óra

Kinyílt a rózsa
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A, d-r-m-m / m-r-d-l,/s,-s,-s,-s,/ l, – l, lépés
megtanulása hangszeren. Az 1. ujj csúsztatása, majd
a l,-s, lépésnél pozícióváltás!
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.

imitáció

A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.

team-play

A húrok lágy tremoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 1-2 sorának lágy tremolóval történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A m-r-d-l,-s,,= (G-F-Esz-C-B) hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.

tanári bemutatás,
imitáció

A dal 3-4 sorának lejegyzése

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kinyílt a rózsa
c-moll
5-óra

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kinyílt a rózsa
c-moll
6-óra

Módszer

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok
A m – m – m-d-sz Z/
fordulat gyakorlása.
Helyes ujjrend,
csúsztatás.
A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.
Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A lágy tremoló.

Íráskészség fejlesztése.

Téma
Kicsi vagyok én
1-óra

Kicsi vagyok én
2-óra

Kicsi vagyok én
3-óra

Kicsi vagyok én
4-óra

Lépések

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kicsi vagyok én
c-moll
6-óra

Eszköz

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A, m – m – m-d-sz Z lépés megtanulása hangszeren

imitáció

A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.

imitáció

A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.

team-play

A húrok lágy tremoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 1-2 sorának lágy tremolóval történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A m-r-d-l,-s,,= (G-F-Esz-C-B) hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.

tanári bemutatás,
imitáció

A dal 3-4 sorának lejegyzése

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kicsi vagyok én
c-moll
5-óra

Módszer

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok
A d-r-m /d,-r-m /m-r-d,t,/l,-l,-l (G-F-Esz-D C)
fordulat gyakorlása.
Helyes ujjrend,
csúsztatás.
A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.
Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A lágy tremoló.

Téma
Ej, görbénye,
görbénye
1-óra
Ej, görbénye,
görbénye
2-óra

Ej, görbénye,
görbénye
3-óra

Ej, görbénye,
Íráskészség fejlesztése. görbénye
4-óra

Lépések

Ej, görbénye,
0 - 3b előjegyzés C-dúrgörbénye
c-moll
6-óra

Eszköz

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A d-r-m /d,-r-m /m-r-d,-t,/l,-l,-l lépés megtanulása
hangszeren. Az 1. ujj csúsztatása, gyakorlás.

imitáció

A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.

imitáció

A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.

team-play

A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorának a fenti technikával történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A m-r-d-ti,-l,,= (G-F-Esz-D -C) hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.

tanári bemutatás,
imitáció

A dal 3-4 sorának lejegyzése
Ej, görbénye,
0 - 3b előjegyzés C-dúrgörbénye
c-moll
5-óra

Módszer

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok
A d – r – m - m / r – r-md,-t,-l (G-F-Esz-D-C)
fordulat gyakorlása.
Helyes ujjrend,
csúsztatás.
A citera alsó
regiszterében található
– moll hangnemű hangok rögzítése.
Zenei kifejezőkészség
fejlesztés.
A lágy tremoló.

Íráskészség fejlesztése.

Téma
Tavaszi szél
1-óra

Tavaszi szél
2-óra

Tavaszi szél
3-óra

Tavaszi szél
4-óra

Lépések

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Tavaszi szél
c-moll
6-óra

Eszköz

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A d – r – m - m / r – r-m-d,-t,-l (G-F-Esz-D-C) lépés
megtanulása hangszeren. Az 1. ujj csúsztatása!

imitáció

A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.

imitáció

A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.

team-play

A húrok lágy tremoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 1-2 sorának lágy tremolóval történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A m-r-d-l,-s,,= (G-F-Esz-C-B) hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.

tanári bemutatás,
imitáció

A dal 3-4 sorának lejegyzése

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Tavaszi szél
c-moll
5-óra

Módszer

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok.
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

citera fogólap ábra

imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok

Téma

A l,-m,lépés.
A l,-l,-m,-m,/l,-l,-m,m,./l,-t, - d, / t, Z/
fordulat rögzítése.

Ördög bújjék
komámasszony
1-óra

A szünet kitöltése.

Ördög bújjék
komámasszony
2-óra

Tizenhatodos díszítés:
l,-szi,-l,-t,- d, - t,

Ördög bújjék
komámasszony
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Ördög bújjék
A szi – H hang
komámasszony
rögzítése.
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A l,-l,-m,-m,l,-l,-m,-m,./l,-t, - d, - t,/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 1-2 sorának tizenhatodos díszítéssel történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A szi = H hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal 3-4 sorának lejegyzése

Ördög bújjék
0 - 3b előjegyzés C-dúrkomámasszony
c-moll
5-óra

Ördög bújjék
0 - 3b előjegyzés C-dúrkomámasszony
c-moll
6-óra

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok - gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok
A d,rd,t,- l, - l, fordulat
rögzítése.

Téma
Kis kacsa fürdik
1-óra

A szünet kitöltése.

Kis kacsa fürdik
2-óra

Tizenhatodos díszítés:
d,rd,t, - l, - l,

Kis kacsa fürdik
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
Kis kacsa fürdik
A fa=Asz hang
4-óra
rögzítése.

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A m - r,-d.- d, d,/r - d,rd,t,- l,-,l,/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok lágy tremoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorának tizenhatodos díszítéssel történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fa=Asz hangok helye a citerán.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal 1-2 sorának lejegyzése

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kis kacsa fürdik
c-moll
5-óra

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Kis kacsa fürdik
c-moll
6-óra

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok - gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok

Téma

A d,rd,t,- l, - l, fordulat
rögzítése.

Haragusznak a
patai gazdák
1-óra

A szünet kitöltése.

Haragusznak a
patai gazdák
2-óra

Tizenhatodos díszítés:
d,-r-d,-t,- l, - l,

Haragusznak a
patai gazdák
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Haragusznak a
A fa=Asz hang
patai gazdák
rögzítése.
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A m-m-m-r,/d,-r- d,rd-t,- l,-,l/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 1-2 sorának tizenhatodos díszítéssel történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fa=Asz hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal 1-2 sorának lejegyzése

Haragusznak a
0 - 3b előjegyzés C-dúrpatai gazdák
c-moll
5-óra

Haragusznak a
0 - 3b előjegyzés C-dúrpatai gazdák
c-moll
6-óra

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok - gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok

Téma

A d,-d,-d,t,d,r fordulat
rögzítése.

Három szabó
legényke
1-óra

A szünet kitöltése.

Három szabó
legényke
2-óra

Tizenhatodos díszítés:
d,-d,-d,t,d,r

Három szabó
legényke
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Három szabó
A fa=Asz hang
legényke
rögzítése.
4-óra

Három szabó
0 - 3b előjegyzés C-dúrlegényke
c-moll
5-óra

Három szabó
0 - 3b előjegyzés C-dúrlegényke
c-moll
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A d,-d,-d,t,d,r / fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 1-2 sorának tizenhatodos díszítéssel történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fa=Asz hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal 1-2 sorának lejegyzése a tizenhatodos
díszítéssel együtt.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok - gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok

Téma

A s – s - l – m /r – r – m
– Z/ fordulat rögzítése.

Három éjjel,
három nap
1-óra

A negyed hangok
tremolóval való
megszólaltatása

Három éjjel,
három nap
2-óra

A dal negyedes
mozgása/tremoló
használata

Három éjjel,
három nap
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Három éjjel,
A fa=Asz hang
három nap
rögzítése.
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A s – s - l – m /r – r – m – Z/fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok gyors tremoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorának tremolóval történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l=C, valamint a szó=B hangok helye a citerán ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal 1-2 sorának lejegyzése.

Három éjjel,
0 - 3b előjegyzés C-dúrhárom nap
c-moll
5-óra

Három éjjel,
0 - 3b előjegyzés C-dúrhárom nap
c-moll
6-óra

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok - gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok
A rdir-m, /d,t,d-r
tizenhatdos díszítés,
fordulat rögzítése.

Téma
Komáromi
kisleány
1-óra

A di=E hang

Komáromi
kisleány
2-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Komáromi
kisleány
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Komáromi
A fi=A hang rögzítése.
kisleány
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása archív felvételről, népzenei
együttes tolmácsolásában
A rdirm, /d,t,d,r /fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 1-2 sorának tizenhatodos díszítéssel történő
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l=C, valamint a szó=B és a fi=A hangok helye a
citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal lejegyzése tizenhatodos díszítésekkel.

Komáromi
0 - 3b előjegyzés C-dúrkisleány
c-moll
5-óra

Komáromi
0 - 3b előjegyzés C-dúrkisleány
c-moll
6-óra

A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Párhuzamos hangnemek: Dúr-Moll párhuzamok ismétlés, gyakorlás.
A kvintkör - ismétlés, gyakorlás.

Módszer

Eszköz

Projektor
imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
tanári közlés
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer

Reflexió

Célok

Téma

A s-s-sfisszi tizenhatdos Volt nekem egy
díszítés, fordulat
kecském
rögzítése.
1-óra

A fi=A és a szi=H hang

Volt nekem egy
kecském
2-óra

A d,-d,-d,t,d,di
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Volt nekem egy
kecském
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
Volt nekem egy
A fi=A szi=H hang
kecském
rögzítése.
4-óra

Volt nekem egy
0 - 3b előjegyzés C-dúrkecském
c-moll
5-óra
A tizenhatodos díszítés
funkciója, szerepe,
alkalmazása.

Volt nekem egy
kecském
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása archív felvételről.
A s-s-sfisszi /fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorában a (d,-d,-d,t,td,di fordulat)
tizenhatodos díszítéssel történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l=C, valamint a szó=B a fi=A és a szi=H hangok
helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal teljes lejegyzése tizenhatodos díszítésekkel –
otthoni feladat.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal meghallgatása citerás felvételről
A dal meghallgatása zenekar előadásában archív
felvételről.
A dal meghallgatása: Szvorák Kati lemezéről

Módszer

Eszköz

Projektor
imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
Projektor
Projektor
Projektor

Reflexió

Célok
A r-r-mrdr-m - m
tizenhatdos díszítés,
fordulat rögzítése.

Téma
Házasodik a
tücsök
1-óra

A l-sz-f-m-r-d-ti,-l
hangsor

Házasodik a
tücsök
2-óra

A r-r-mrdr-m - m
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Házasodik a
tücsök
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
Házasodik a
A l-sz-f-m-r-d-ti,-l
tücsök
hangsor rögzítése.
4-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása archív felvételről.
A r-r-mrdr-m –m fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorában a (r-r-mrdr-m - m fordulat)
tizenhatodos díszítéssel történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l=C, valamint a szó=B a fi=A és a szi=H hangok
helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal teljes lejegyzése tizenhatodos díszítésekkel –
otthoni feladat.
A természetes moll hangsor a citerán – gyakorlás

Házasodik a
0 - 3b előjegyzés C-dúrtücsök
c-moll
5-óra

A tizenhatodos díszítés
funkciója, szerepe,
alkalmazása.

Házasodik a
tücsök
6-óra

A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
Szvorák Katalin lemezésről meghallgatni
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Feldolgozások: Házasodik a tücsök - gyerekeknek
A dal meghallgatása Szvorák Katalin előadásában.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

Eszköz

Projektor
imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése

önálló munka

hangjegyfüzet

citera

Projektor

előadás, önálló
felkészülés
Projektor

Reflexió

Célok
A lszil-sz-m/lszil-sz/
tizenhatdos díszítés,
fordulat rögzítése.

Téma
Hej, Dunáról fúj
a szél
1-óra

A fi=A és a szi=H hang

Hej, Dunáról fúj
a szél
2-óra

A rdir-d-l/rdir-d
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Hej, Dunáról fúj
a szél
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
Hej, Dunáról fúj
A fi=A szi=H hang
a szél
rögzítése.
4-óra

Hej, Dunáról fúj
0 - 3b előjegyzés C-dúra szél
c-moll
5-óra

A tizenhatodos díszítés
funkciója, szerepe,
alkalmazása.

Hej, Dunáról fúj
a szél
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása archív felvételről.
A lszil-sz-m/lszil-sz/ /fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorában a (rdir-d-l/rdir-d fordulat)
tizenhatodos díszítéssel történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l=C, valamint a szó=B a fi=A és a szi=H hangok
helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal teljes lejegyzése tizenhatodos díszítésekkel –
otthoni feladat.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Nox: Hej, Dunáról fúj a szél - feldolgozás
A dal meghallgatása egy gitáros előadásában.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

Eszköz

Projektor
imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
Projektor

Reflexió

Célok
A szinkópa rögzítése.

Téma
Hull a szilva a
fáról
1-óra

A szinkópa pengetése.

Hull a szilva a
fáról
2-óra

A d,-td,rdt,d, l, - l,
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Hull a szilva a
fáról
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Hull a szilva a
fáról
4-óra

Hull a szilva a
0 - 3b előjegyzés C-dúrfáról
c-moll
5-óra

A tizenhatodos díszítés
funkciója, szerepe,
alkalmazása.

Hull a szilva a
fáról
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A szinkópa fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorában a (d,-td,rdt,d, l, - l, fordulat)
tizenhatodos díszítéssel történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l-sz-fa-m hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal 3-4 sorának lejegyzése tizenhatodos
díszítésekkel – otthoni feladat.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
Nox: Hull a szilva a fáról
A dal meghallgatása zenekar előadásában.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
Projektor
Projektor

Reflexió

Célok

Téma

A lszil lszil t-sz-sz
rögzítése.

Kéreti a
nénémet
1-óra

A tompított pengetési
mód!

Kéreti a
nénémet
2-óra

A lszil lszil t-sz-sz / rdir
rdir m-d-d /tizenhatodos
díszítés alkalmazása.

Kéreti a
nénémet
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Kéreti a
nénémet
4-óra

Kéreti a
0 - 3b előjegyzés C-dúrnénémet
c-moll
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Kéreti a
nénémet
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A lszil lszil t-sz-sz fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorában a (rdir rdir m-d-d- fordulat)
tizenhatodos díszítéssel történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A szi=H és a di=E hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dal meghallgatása zenekar előadásában.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka
citera
előadás, önálló
felkészülés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

Reflexió

Célok
A szfisz-l-l-s-m-m-r
rögzítése.

Téma
Meghalt a béres
1-óra

A tompított pengetés és
a tremoló alkalmazása!

Meghalt a béres
2-óra

A szfisz-l-l-s-m-m-r
/tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Meghalt a béres
3-óra

Íráskészség fejlesztése.

Meghalt a béres
4-óra

0 - 3b előjegyzés C-dúr- Meghalt a béres
c-moll
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Meghalt a béres
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A szfisz-l-l-s-m-m-r fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A húrok lágy tremoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A dal 3-4 sorában a (szfisz-l-l-s-m-m-r fordulat)
tizenhatodos díszítéssel történő megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A szi=H és a di=E hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dal meghallgatása zenekar előadásában.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka
citera
előadás, önálló
felkészülés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

Reflexió

Célok

Téma

A s-fi-m-r-d – d-d/d-r-mr – d – t ,– l,/ rögzítése.

Szőlőhegyen
keresztül
1-óra

A tompított pengetési
mód!

Szőlőhegyen
keresztül
2-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Szőlőhegyen
keresztül
3-óra

Íráskészség fejlesztése.

Szőlőhegyen
keresztül
4-óra

Szőlőhegyen
0 - 3b előjegyzés C-dúrkeresztül
c-moll
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Szőlőhegyen
keresztül
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A s-fi-m-r-d – d-d/d-r-m-r – d – t ,– l, fordulat
rögzítése, megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fi=A és a di=E hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dal változatának meghallgatása archív felvételről.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

citera
előadás, önálló
felkészülés
Projektor

Reflexió

Célok

Téma

A l-sz-sfiszszi/l-m-m-r/
rögzítése.

Derül, borul a
Dunáról
1-óra

A tompított pengetési
mód!

Derül, borul a
Dunáról
2-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Derül, borul a
Dunáról
3-óra

Íráskészség fejlesztése.

Derül, borul a
Dunáról
4-óra

Derül, borul a
0 - 3b előjegyzés C-dúrDunáról
c-moll
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Derül, borul a
Dunáról
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A l-sz-sfiszszi/l-m-m-r/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fi=A és a di=E hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
A C-dúr és a C-moll hangjai a citerán. Előjegyzések,
módosított hangok – gyakorlás
A hangok abszolút és relatív szolmizációs nevének
rögzítése, gyakorlása
A dal éneklése szolmizálva.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be
tanári közlés
önálló munka
citera
előadás, önálló
felkészülés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
hangjegyfüzet

Reflexió

Célok

Téma

Félre tőlem
A sz-f-m-r-/d-m – r/dtd –
búbánat
l,/ fordulat rögzítése.
1-óra

A szinkópa pengetési
módja!

Félre tőlem
búbánat
2-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Félre tőlem
búbánat
3-óra

Íráskészség fejlesztése.

Gombold újra!

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Félre tőlem
búbánat
4-óra

Félre tőlem
búbánat
5-óra
Félre tőlem
búbánat
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A sz-f-m-r-/d-m – r/dtd – l,/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A szinkópa pengetési módja, a pontos ritmus
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A l,-t,-d-r-m-f-sz hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Ciráda - feldolgozás
Muzsikás együttes felvételének meghallgatása.
A dal itrójának megtanulása.
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

imitáció

Eszköz

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…
citera
előadás, önálló
felkészülés

Projektor
Projektor (4:45-től)

Reflexió

Célok
A mrim-lszil-l-s-fi-m /
fordulat rögzítése.

Téma
Feleségem
olyan tiszta
1-óra

A nyújtott ritmus
pengetési módja!

Feleségem
olyan tiszta
2-óra

A mrim-lszil-l-s-fi-m
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Feleségem
olyan tiszta
3-óra

Íráskészség fejlesztése.

Gombold újra!

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Feleségem
olyan tiszta
4-óra
Feleségem
olyan tiszta
5-óra
Feleségem
olyan tiszta
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A mrim-lszil-l-s-fi-m/ fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A nyújtott ritmus pengetési módja, a pontos ritmus
megszólaltatása.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fi=A hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka
fejezd be

A dal feldolgozásának lehetőségei.

tanári közlés

Bartók: Feleségem olyan tiszta - zongora
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

önálló munka
előadás, önálló
felkészülés

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
hangsorok
kivetítése
Projektor

Reflexió

Célok

Téma

A lszil-l-m-lszil-t / illetve
Érik a szőlő
a rdir-r-l,-rdir-m/ fordulat
1-óra
rögzítése.

A lszil-l-m-lszil-t / illetve
Érik a szőlő
a rdir-r-l,-rdir-m/ fordulat
2-óra
pengetési módja!
A lszil-l-m-lszil-t / illetve
a rdir-r-l,-rdir-m/ fordulat Érik a szőlő
tizenhatodos díszítés
3-óra
alkalmazása.

Íráskészség fejlesztése. Érik a szőlő
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Érik a szőlő
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Érik a szőlő
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A lszil-l-m-lszil-t / illetve a rdir-r-l,-rdir-m/ fordulat
rögzítése, megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A lszil-l-m-lszil-t / illetve a rdir-r-l,-rdir-m/ fordulat
pengetése, adekvát zenei kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A szi=H és a di=E hangok helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
NOX – Érik a szőlő
Delta - Érik a szőlő
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…
előadás, önálló
felkészülés

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok
A mrmfi sz - r /és a
l,szi,l,t, d - r fordulat
rögzítése.

Téma
Hej, Vargáné
1-óra

A ti-ti – tá – tá
ritmusképlet
pengetési módja!

Hej, Vargáné
2-óra

A mrmfi sz - r /és a
l,szi,l,t, d - r fordulat
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Hej, Vargáné
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
ti-ti – tá – tá
Hej, Vargáné
ritmusképlet
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Hej, Vargáné
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Hej, Vargáné
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal tanulói eléneklése együtt a tanárral.
A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A mrmfi sz - r /és a l,szi,l,t, d - r fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A ti-ti – tá – tá ritmusképlet pengetési módja, a precíz
zenei megformálás.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
NOX – Hej, Vargáné
Gyerekdalok: Hej, Vargáné
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…
előadás, önálló
felkészülés

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok

Téma

Lépések

Módszer

Eszköz

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A mrim-lsil-l-fi-s /
fordulat rögzítése.

Uccu dárom,
madárom
1-óra

A szinkópa pengetési
módja!

Uccu dárom,
madárom
2-óra

A mrim-lsil-l-fi-s /
fordulat tizenhatodos
díszítés alkalmazása.

Uccu dárom,
madárom
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
ti-ti – tá – tá
Uccu dárom,
ritmusképlet
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Uccu dárom,
madárom
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Uccu dárom,
madárom
6-óra

A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A mrim-lsil-l-fi-s / fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral, a szünet
kitöltése.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A szinkópa pengetése, a precíz zenei megformálás.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A ri=Fisz, szi=H fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Szvorák Katalin felvétele (Iglice szívem c. lemezéről)
Néptáncegyüttes műsorában…
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Projektor
imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…
előadás, önálló
felkészülés

Projektor 15:24-től
Projektor 7:11-kor

Reflexió

Célok
A mrim-lsil-l-fi-s /
fordulat rögzítése.

Téma
Zöld erdőben a
prücsök
1-óra

A tizenhatodos
díszítésű fordulatok
pengetési módja!

Zöld erdőben a
prücsök
2-óra

A mrim-lsil-l-fi-s /
fordulat tizenhatodos
díszítés alkalmazása.

Zöld erdőben a
prücsök
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
Zöld erdőben a
ti-ti – tá – tá
prücsök
ritmusképlet
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Zöld erdőben a
prücsök
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Zöld erdőben a
prücsök
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal eléneklése együtt a tanárral
A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A mrim-lsil-l-fi-s / fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A díszítések révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A ri=Fisz, szi=H fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Ovitévé
Zenekar feldolgozásában
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…
előadás, önálló
felkészülés

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok
A lszil-t-l-l-m-m rdir-m-rr-l,-l,/ fordulat rögzítése.

Téma
Győri kanász a
dombon
1-óra

Az éles ritmus
pengetési módja!

Győri kanász a
dombon
2-óra

A lszil-t-l-l-m-m rdir-m-rr-l,-l,/ fordulat
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Győri kanász a
dombon
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
Győri kanász a
ti-ti – tá – tá
dombon
ritmusképlet
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Győri kanász a
dombon
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Győri kanász a
dombon
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal eléneklése együtt a tanárral
A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A lszil-t-l-l-m-m rdir-m-r-r-l,-l,/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A di=E, szi=H fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Néptáncos felvétel (1:38)
Citera felvétel

Módszer

Eszköz

kotta kivetítése
Multimédiás fájl

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…

A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
felkészülés
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok
A lszil-lszil - l – sz – fi –
m/ fordulat rögzítése.

A negyedek és a sűrű
tremoló pengetési
módja!

Téma
Apró murok,
petrezselyem
1-óra

Apró murok,
petrezselyem
2-óra

A lszil-lszil - l – sz – fi – Apró murok,
m/ fordulat tizenhatodos petrezselyem
díszítés alkalmazása.
3-óra

Íráskészség fejlesztése.
Apró murok,
ti-ti – tá – tá
petrezselyem
ritmusképlet
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Apró murok,
petrezselyem
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Apró murok,
petrezselyem
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal eléneklése együtt a tanárral
A dal meghallgatása népzenei gyűjtésből.
A lszil-lszil - l – sz – fi – m/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A di=E, szi=H fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Tekerő felvétel
Citera felvétel

Módszer

Eszköz

kotta kivetítése
Multimédiás fájl

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…

A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
felkészülés
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok

Téma

Lépések

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A l-l-m – fi-sz-m/és a r-rÉva szívem, Éva A dal eléneklése együtt a tanárral
l, - t-d-r/ fordulat
1-óra
A l-l-m – fi-sz-m/és a r-r-l, - t-d-r/ fordulat rögzítése,
rögzítése.
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.

A nyújtott ritmus
pengetési módja!

Éva szívem, Éva
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
2-óra
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A l-l-m – fi-sz-m/és a r-rA
lágy tremoló révén elért hanghatás, zenei
l, - t-d-r/ fordulat
Éva szívem, Éva
kifejezőkészség.
tizenhatodos díszítés
3-óra
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
alkalmazása.
megoldásokkal.
A di=E, fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
Íráskészség fejlesztése.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
ti-ti – tá – tá
Éva szívem, Éva hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
ritmusképlet
4-óra
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Néptáncos felvétel

Módszer
kotta kivetítése

Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…

Gombold újra!
Zenekritika.

Éva szívem, Éva
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
Éva szívem, Éva szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés, felkészülés
gyakorlás.
6-óra
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Citera felvétel

Eszköz

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok

Téma

Lépések

Módszer

Eszköz

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A l-l-m – fi-sz-m/és a r-r- Dunaparton van
l, - t-d-r/ fordulat
egy malom
rögzítése.
1-óra

Aszünet pengetési
módja!

Dunaparton van
egy malom
2-óra

A l-l-m – fi-sz-m/és a r-rDunaparton van
l, - t-d-r/ fordulat
egy malom
tizenhatodos díszítés
3-óra
alkalmazása.
Íráskészség fejlesztése.
Dunaparton van
ti-ti – tá – tá
egy malom
ritmusképlet
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Dunaparton van
egy malom
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Dunaparton van
egy malom
6-óra

A dal eléneklése együtt a tanárral
A népdal meghallgatása archív felvételről
A l-l-m – fi-sz-m/és a r-r-l, - t-d-r/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A húrok tompítása révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A di=E, fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Népdalénekes felvétel

Kotta kivetítése
Bartók
Projektor
lejegyzéskivetítése
Projektor
imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…

A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
felkészülés
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok
A mrmfi-sz-sz/ fordulat
rögzítése.

Téma
Száraz dió
rotyogató
1-óra

A sűrű tremoló
pengetési módja!

Száraz dió
rotyogató
2-óra

A sűrű tremoló és a
mrmfi-sz-sz fordulat
tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Száraz dió
rotyogató
3-óra

Íráskészség fejlesztése.

Száraz dió
rotyogató
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Száraz dió
rotyogató
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Száraz dió
rotyogató
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal eléneklése együtt a tanárral
A népdal meghallgatása archív felvételről
A mrmfi-sz-sz fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A sűrű termoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A di=E, fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Népdalénekes felvétel
Duda felvétel, hangszer bemutató

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…

A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
felkészülés
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok
A d-ta-d-ta-d-ta-l-sz/
fordulat rögzítése.

A sűrű tremoló
pengetési módja!

Téma
Tedd be, vedd
föl
1-óra

Tedd be, vedd
föl
2-óra

A sűrű tremoló és a dTedd be, vedd
ta-d-ta-d-ta-l-sz/ fordulat
föl
tizenhatodos díszítés
3-óra
alkalmazása.

Íráskészség fejlesztése.

Tedd be, vedd
föl
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

Tedd be, vedd
föl
5-óra

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Tedd be, vedd
föl
6-óra

Lépések
A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal eléneklése együtt a tanárral
A népdal meghallgatása dudás felvételről 0-1 perc
A d-ta-d-ta-d-ta-l-sz fordulat rögzítése, megtanulása
hangszeren.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A sűrű termoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A ta=Bé hang helye a citerán - ismétlés.
1b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Népdalénekes felvétel
felvétel

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…

A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
felkészülés
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Projektor
Projektor

Reflexió

Célok

Téma
Arra alá a

A l – l – l – l/t-l-sz-fi - sz
– m/ fordulat rögzítése.

Baranyai szélen
1-óra

A sűrű tremoló
pengetési módja!

A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.

Baranyai szélen

A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
A sűrű termoló révén elért hanghatás, zenei
kifejezőkészség.
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
megoldásokkal.
A fi=A hang helye a citerán - ismétlés.
2b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.

Arra alá a
Baranyai szélen
3-óra
Arra alá a

Íráskészség fejlesztése.

Baranyai szélen
4-óra

Arra alá a
Gombold újra!
Zenekritika.

Baranyai szélen
5-óra
Arra alá a

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A dal eléneklése együtt a tanárral
A népdal meghallgatása dudás felvételről
A l –l –l –l -/tlszfi – sz –m/ fordulat rögzítése,
megtanulása hangszeren.

Arra alá a

2-óra
A sűrű tremoló
alkalmazása a r – r – m
Z /sz – sz – l Z/
fordulatokban. A szünet
kitöltése.

Lépések

Baranyai szélen
6-óra

Népdalénekes felvétel
Somogyi népdalok citerán - felvétel
Magyar citerás Antológia III. felvétel

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
imitáció
team-play
imitáció
tanári bemutatás,
imitáció
team-play
önálló munka
önálló munka

tábla – zenei
vonalrendszer

fejezd be

tábla – zenei
vonalrendszer

Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…
Azért (nem)
tetszik, mert…

A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
felkészülés
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.

Projektor
Projektor
Projektor

Reflexió

Célok
A m-l-l-l/lszilt-d-l/ és a tsz-sz-sz/szfiszl-t-l/
fordulat rögzítése.

A tizenhatodos díszítés
alkalmazásának
lehetőségei.
A tizenhatodos díszítés
alkalmazása a l-r-r-r/rdirm-f-r fordulatokban

Téma

A népdal élményszerű tanári bemutatása.
A
dal eléneklése együtt a tanárral
Nincs Szentesen
A népdal meghallgatása archív felvételről
1-óra
A m-l-l-l/lszilt-d-l/ és a t-sz-sz-sz/szfiszl-t-l/ fordulat
rögzítése, megtanulása hangszeren.
Nincs Szentesen
2-óra

Nincs Szentesen
3-óra

Íráskészség fejlesztése. Nincs Szentesen
4-óra

Gombold újra!
Zenekritika.

A tizenhatodos díszítés
alkalmazása.

Lépések

Nincs Szentesen
5-óra

Nincs Szentesen
6-óra

Módszer

Eszköz

Kotta kivetítése

Projektor
Projektor

imitáció

citera fogólap ábra

tanári bemutatás,
imitáció
A dal 1-2 sorának megtanulása hangszeren.
imitáció
A teljes dal – hangszerrel történő megszólaltatása.
team-play
A dal 3-4 sorának megtanulása hangszeren.
imitáció
A tizenhatodos díszítés révén elért hanghatás, zenei tanári bemutatás,
kifejezőkészség.
imitáció
A teljes dal megszólaltatása az elvárt zenei
team-play
megoldásokkal.
A fi=A, szi=H, di=E hang helye a citerán - ismétlés.
önálló munka
3b előjegyzés mellett a dal első sorában található
hangok helyének megállapítása, abszolút nevük
önálló munka
rögzítése.
A dal tizenhatodos díszítésekkel megszólaltatott
fejezd be
ütemeinek lekottázása – otthoni feladat.
Azért (nem)
Néptáncos felvétel – Dél-Alföldi táncok
tetszik, mert…
Azért (nem)
Dél-Alföldi népdalok citerán - felvétel
tetszik, mert…
Azért (nem)
Magyar citerás Antológia III. felvétel
tetszik, mert…
A dal élményszerű játéka, éneklése szöveggel és
előadás, önálló
szolmizálva. (relatív és abszolút névvel) – ismétlés,
felkészülés
gyakorlás.
A dalok megszólaltatása a hallott aprózó díszítéssel.
A dal ismételt eléneklése együtt a tanárral.

tábla – zenei
vonalrendszer
tábla – zenei
vonalrendszer
Projektor
Projektor
Projektor

Reflexió

