
 

  
2017 

Mészáros Béla 

Garabonciás Művészeti Iskola 

2017.02.03. 

Önértékelés: Lukács Éva 



 

Az eljárás azonosítója O766182077682017A001 

1 

 

A jegyzőkönyv tartalma és mellékletei 
 
Jegyzőkönyv .......................................................................................................................................... 2 

A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai .................................................................. 2 

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 ..................................................... 2 

2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai ........................................................ 3 

3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése .............................................................................. 5 

4. Napló ............................................................................................................................................. 7 

5. Tanulói füzetek (ahol szükséges) .............................................................................................. 8 

Jegyzőkönyv .......................................................................................................................................... 9 

1. A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez ............. 9 

2. A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez ................ 14 

Jegyzőkönyv ....................................................................................................................................... 17 

1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési szempontjai ............................ 17 

Mellékletek ........................................................................................................................................ 20 

Tanmenet ....................................................................................................................................... 20 

Tematikus terv .............................................................................................................................. 20 

Óraterv – I ...................................................................................................................................... 20 

Reflexió az első óratervhez ......................................................................................................... 20 

Óraterv – II ..................................................................................................................................... 20 

Reflexió a második óratervhez ................................................................................................... 20 

Kérdőívek statisztikája ................................................................................................................. 20 

Önérékelő kérdőív statisztikája .................................................................................................. 20 

Munkatársi kérdőívek statisztikája ............................................................................................ 20 

Szülői kérdőívek statisztikája ...................................................................................................... 20 

 



 

Az eljárás azonosítója O766182077682017A001 

2 

 

Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O766182077682017A001 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Lukács Éva 

Az értékelt azonosítója 76618207768 

Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés 

Az adatgyűjtést végző neve Mészáros Béla 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

78829131406 

Az adatgyűjtés dátuma 2017.03.03 

 

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? 

 n.e. = Nem értelmezhető 

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

eredmények? 

 n.e. 

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

eredményekhez képest az egyes területeken? 

 n.e. 
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2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 
  

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

A tanmenet tartalmazza a tanév során fejlesztendő kompetenciaterületeket. 

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

A tanmenete a helyi tanterv cél- és feladatrendszerét bontja le egységekre. 

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

tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

  Tanulói fellépések, koncertek, koncertlátogatások az intézményi munkatervhez 

igazodnak. 

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

tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

  Az előző pontban részletezett tevékenységek a közösségfejlesztést szolgálják. 

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

feladatok? 

  A kiemelkedően tehetséges, illetve a felzárkózásra szoruló növendékkel külön 

foglalkozás keretében végez munkát. 

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

  A tantárgyi koncentráció a terveiben érvényesül. 

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

  A tanulók előzetes ismereteire (pl. általános iskolai ének-zene órán tanultak) épít. 

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

  A tervezése során a fogalmak egymásra épülésére figyel. 

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

  Egyéni óráin (de a csoportos óráján is) az egyéni tanulói igényekre figyelemmel 

tervez. 

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

 Értékelésének eszközei a célkitűzéseit segíti. 
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11. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Tankönyv, 

munkafüzet, e-eszközök, egyéb szükséges eszközök) 

 Tanmenete a pedagógiai célkitűzéseinek megfelelő tanulási eszközöket tartalmaz. 
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3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 
  

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

szaktudományos ismereteknek? 

  Az óratervében szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz kapcsolódó 

korszerű szaktudományos ismereteknek. 

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

  Óratervében megjelennek a tantárgyi belső és külső kapcsolódások. 

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

tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

  A feladatok, célkitűzések teljesülését segítik a tervezett módszerek, 

tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése. 

4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

  A célkitűzések támogatják a megszerzett tudás alkalmazását. 

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

  Az órák/foglalkozások tervezésénél teljes mértékben érvényesül a cél–tananyag–

eszköz koherenciája. 

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

  Óratervében megjelennek az egyéni tanulói igények. 

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

esetén.) 

  n.e. 

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

  n.e. 

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

A tervezett értékelési eszközök megfelelnek a célkitűzéseknek. 

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

sajátosságaival? 

n.e. 
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 11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves 

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

tudásterületekhez, művészeti ágakhoz, intézményi innovációhoz.) 

  n.e. 

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

 Óraterveibe épít alternatív módszertani és tartalmi megoldásokat is. 
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4. Napló 
  

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

  A beírt érdemjegyek száma követi a pedagógiai program értékelési elveit. 

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

  A napló szerinti haladás követi a tanmenet éves tervezését. 

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

feljegyzések.) 

  Naplóvezetése naprakész, foganatosít bejegyzéseket, feljegyzéseket. 

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

határozatok, javaslatok? 

  n.e. 

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

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

  n.e. 
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5. Tanulói füzetek (ahol szükséges) 
  

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

  A tanulók munkájából a tananyagban való haladásból a rendszeresség leszűrhető. 

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

  A tanulói egyéni munka hibáinak javítása követhető. 

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 és a 

helyi tanterv követelményeivel. 

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

  A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető. 

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

  A tanulói produktumokban megjelennek más tantárgyak kapcsolódó elemei is. 

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

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

  A tanulói dokumentumokban nyomon követhető az egyéni tanulói igényeknek 

megfelelő pedagógiai munka, a személyre szóló differenciálás 

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

lehetősége? 

 n.e. 
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 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O766182077682017A001 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Lukács Éva 

Az értékelt azonosítója 76618207768 

Az adatgyűjtés módszere Interjúk 

Az adatgyűjtést végző neve Mészáros Béla 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

78829131406 

Az adatgyűjtés dátuma 2017.03.03 

 

1. A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 

önértékeléséhez 

  

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

  Az Interneten tájékozódom – kutatás, tapasztalat- és információszerzés 

 Az iskola vezetőjétől kapott információs levelek, csatolmányok, hivatalos levelek (pl 

versenyek, továbbképzések lehetőségei) alapos elolvasása 

 Zeneműboltban kutatás új, fellehető anyagok iránt 

 

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

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

  Módszereim: Megfigyelés, tapasztalatszerzés, analizálás, felülvizsgálat, önreflexió 

 Szempontok figyelembevétele a hosszú távú tervezésnél: Megfigyelem, 

mennyire tudja a tanuló elsajátítani időben és nehézségi fok szerinti tervezett 

anyagrészt? Ha nem úgy haladunk, mint pl a tanmenet diktálja, változtatok a 

következő tantárgyi évre vonatkoztatva, de ha szükséges, akkor még a tanév során. 

Van olyan növendék is, aki gyorsabban halad a tervezettnél, így nála a következő 

tanévet kezdődően bővítem a tanmenetet, a tervezett anyagot. 

 Szempontok figyelembevétele a rövid távú tervezésnél: Megfigyelem, egyes 

órák tervezett anyagának elsajátítása megfelelő-e. Ha szükség van még gyakorlásra, 

elmélyítésre, akkor a következő órákon visszatérünk az anyagra, míg az elfogadható 

előadásban nem lesz hallható. Ezeket a rövid távú tervezéseket nem jelölöm külön a 

tanmenetben pl. 



 

Az eljárás azonosítója O766182077682017A001 

10 

 

 

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

struktúráját? 

 Minden tanítvánnyal igyekszem jó kapcsolatot kialakítani, mert a közös, 

hatékony munka megteremtéséhez fontos a bizalmi légkör. Ha kell, 

beszélgetünk, szakítok rá időt, hogy megválaszoljam kérdéseiket, vagy én teszek 

fel kérdéseket, megalapozva a nyitott, belsőséges légkört.  

 Ha alkalmam nyílik, beszélgetek a szülőkkel is, folyamatos a kapcsolattartás 

személyesen vagy telefonon, de akár e-mailben, facebookon is. Így ha történik pl 

valami nehézség (tanulási, egészségügyi, családi, stb) a tanítvány életében, arról 

jó, ha én is tudok, nyilván figyelembe veszem az órán. 

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott 

együttműködni? 

 Munkaközösség-vezetőként minden kollégával együttműködöm, igénylem én is, 

ők is a munkabeszélgetéseket, eszmecserét, tapasztalatcserét egymás között. 

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

vállal? 

 Kapcsolat: Jó a kapcsolatom a zenei munkaközösség tagjaival, elfogadnak, 

tisztelnek, elfogadják javaslataimat, tanácsaimat.  

 Közösségi feladatok vállalása: Munkaterv készítése, értekezetek egyes 

részeinek levezetése, szakmai körlevelek írása, küldése, óralátogatás, az órák 

értékelése, megbeszélése, jegyzőkönyvek készítése, programok, fellépések, 

műsorok, előadások szervezése, konferálása, és mindehhez tartozó ügyintézés, 

szervezés lebonyolítása. 

 

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

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Számonkérés, gyakoroltatás, ismételtetés, osztályzat. 

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

céllal alkalmaz szívesen? 

 Kutatómunka 

8. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Ha az adott anyagrész megkívánja, - pl. a szöveg értelmezéséhez társítható, vagy 

a dal keletkezéséről érdekes információ -, megragadom a lehetőséget, 
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megemlítek más tantárgyat is, pl: zenetörténet, angol, amerikai irodalom, 

történelem, tánc, földrajz… 

9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Gyakoroltatás, közös zenélés, analizálás, rengeteg ismétlés, visszatérés korábbi 

elméleti és hangszeres ismereteinkhez, visszakérdezés, beszéltetés, rávezetés. 

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

 Kényelmes, esztétikus, hangulatos, zenei dolgokkal felszerelt tanterem. 

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

motivációs eszközöket? 

 Dicséret, pozitív értékelés, objektív osztályzás, célok felvezetése, fellépési, 

bemutatkozási lehetőség, minőségi munka elvárása nemcsak az én 

elvárásaimnak megfelelően, hanem motiválom a növendéket, hogy önmagától is 

várjon el a lehető legtöbbet, ne elégedjen meg az épphogy-gyal, vagy a 

középszerűvel… 

12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Lap-top, digitális tábla, cd-lejátszó, pen-drive nagyban segítik a munkámat, 

élvezetesebbek, látványosabbak lehetnek az órák. Zenehallgatás, képek 

bemutatása, táncok, videók, koncertrészletek megnézése a youtube-on. 

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

 Motiválás, jó osztályzat ígérete, fellépési lehetőség, verseny ígérete, dicséret, az 

öröm, az elégedettség érzése. Ha jól felkészülten érkezik az órára és adja elő a 

darabo/kat, ezzel nekem is örömet szerez, gördülékenyebben tudunk tovább 

dolgozni, így mindenki jól jár! 

14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Ez a belefoglaló, beszámító nevelés – fontos számomra a tanítvány hozzáállása, 

viselkedése is, meg kell őt nyernem. Jó, ha elfogad, tisztel, szeret, így könnyebb a 

közös munka. Nem tudom kellő mélységgel megvalósítani a terveket, ha a 

tanítvány rossz passzban van pl, ha beteg volt, vagy az iskolában rosszabb napja 

volt, rossz jegyet kapott, akkor foglalkoznom kell a lelkével is, ilyenkor 

beszéltetem, próbálom megnyugtatni és úgy folytatni az órát. 
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15. Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 A zeneoktatásban csoportos zenélés van, a differenciálás úgy történik, hogy aki 

nem annyira ügyes, de szívesen játszana kamarában, zenekarban, számára 

könnyebb szólamot adok, amiben sikerélménye lehet.  

 Az adaptív= alkalmazkodó oktatás a közös zenélésben abszolút szerepet kap, jól 

fejleszti a növendék szociális kompetenciáit a közös (tanuló/k-tanár) alkotói 

tevékenység segítségével (alkalmazkodóképesség, figyelem, tolerancia) 

16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 A tehetségesebb növendékek több és nehezebb darabot kapnak otthoni 

gyakorlásra, viszem őket versenyre, sok lehetőség nyílik fellépésre, zenekarban 

dolgozunk együtt, ami nagyban motiválja őket. 

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

 A tanítványok erős oldalainak kibontása, önbizalmuk növelése, sok dicséret a 

szülők felé is. Meghallgatom a véleményüket, partnerként kezelem őket. 

18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Sok mosoly, elérhetőség, a felszabadultság érzésének és légkörének a kialakítása 

= hatékony munka. 

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

értékeket a munkája során? 

 Teret engedek mindenkinek a megnyilvánulásra, véleményalkotásra, a 

gyorsabban tanuló és ügyesebb tanulóknak nehezebb feladatokat adok, 

nehezebbeket kérdezek, az elhangzó válaszokból a másik is tanulhat, motivációt, 

lelkesedést kaphat. 

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

ösztönözni? 

 Kérdezem, beszéltetem, dönthet, választhat, kíváncsi vagyok, ő hogyan értékelte 

és élte meg az órát. Nem engedem, hogy lealacsonyító, elmarasztaló 

megjegyzéseket tegyen önmagára nézve, sokszor dicsérem. 

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? 

  Értékelés: Megkérdezem, ő hogyan, milyennek látja önmagát, meg volt-e 

elégedve az órai munkájával pl, mit csinálna másképpen.  



 

Az eljárás azonosítója O766182077682017A001 

13 

 

 Együttműködés: Órát látogatok, szakmai megbeszéléseket folytatunk, 

javaslatokat, tanácsokat adok és fogadok is el. 

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

kapcsolatot a tanulók szüleivel? 

 Telefon, e-mailezés, facebook. Személyes forma: szülői értekezlet, nyílt órák, 

fellépések utáni beszélgetés. 

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

igényét? 

 Nyitott vagyok az újra, szeretek tanulni, megismerni új dolgokat, 

továbbképzéseken részt venni, önreflexiókat, önelemzéseket tartok. 

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

 Kiemelkedő: Nyitottság, lelkesedés, precizitás, igényesség. 

 Fejleszthető: Rendszeres tájékozódás gyakoribbá tétele a szaktárgyamra 

vonatkozó eredményekről, IKT eszközök gyakoribb és alaposabb használata. 

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

 Személyre szabott alaposabb tervezés. 

További kérdések: 
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2. A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 

önértékeléséhez 

  

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

Az értékelt pedagógust a nevelőtestület legképzettebb pedagógusának tartom. 

Szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültsége mintaértékű. 

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

tanulócsoportoknak? 

Mind az intézményi,  mind pedig a tanulócsoportok elvárásainak maximálisan 

megfelel a pedagógus tervezőmunkája. 

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

tanulását? 

Mind az egyéni és mind a csoportos óráin különös gondossággal válogatja meg a 

tanulók számára leginkább hatékony módszert arra, hogy elősegítse a növendékek 

önálló tanulását. 

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

A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelésében oktatásában szerencsés 

helyzetnek örvendhet a jórészt egyéni órát adó kolléganő, de időről-időre  

megmutatkozik a tehetséges gyerekekkel való bánásmódja milyen hatékony, hiszen 

tanítványai között gyakorta előfordulnak különösen tehetséges növendékek. 

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

A szülők és a tanulók elvárásainak teljes mértékben meg tud felelni. 

6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

Két telephelyen tanít, és mindkét helyszínen odafigyel a közösség kialakítására 

működtetésére. 

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

tanulócsoportoknak? 

A pedagógus értékelő munkája megfelel az intézmény és a tanulócsoportok 

elvárásainak. 
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8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

A pedagógus kapcsolata a tanulókkal és a szülőkkel példa értékű. 

9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

A pedagógus kapcsolata a kollégákkal most változóban van, amióta Tagintézmény-

vezető lett. Az eltelt időszakban felnőtt a feladathoz. Mint vezető, tud támasza lenni 

a kollégáknak, és az intézmény vezetői munkájába pedig a leghatékonyabban 

bevonható. 

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

 Irigylésre méltó mind az intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása is. 

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

 Pályázati feladatokban vett részt. 

12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Szakmai belső továbbképzések tervezése, lebonyolítása terén nyilvánult meg 

leginkább a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása. 

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

  Reális önismerettel rendelkezik. 

14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

  Jellemző rá az önfejlesztés igénye. 

15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

  Elégedett vagyok a pedagógus munkájának eredményességével. 

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

  Elhivatottságát, alázatát, hitét és emberszeretetét, zenei tudását, muzikalitását. 

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

Legyen egy kicsit rugalmasabb, vegye könnyebben a nehézségeket. (…bár ez néha az 

emberekbe, a szakmába vetett hitünk elvesztésével is járhat…) 

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

fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Facebook-csoport, e-mailes csoportokkal való levelezés 

19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességeit? 
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 Nagyra értékelem. A konfliktusmegelőzés, a konfliktus kezelés nagy szaktudója. 

További kérdések: 
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Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O766182077682017A001 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Lukács Éva 

Az értékelt azonosítója 76618207768 

Az adatgyűjtés módszere Megfigyelés 

Az adatgyűjtést végző neve Mészáros Béla 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

78829131406 

Az adatgyűjtés dátuma 2017.03.03 

 

1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési 

szempontjai 

  

1. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

  Közvetlen, segítő, támogató. 

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

  Kommunikációja érthető, a növendékhez igazodó. 

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

  n.e. (egyéni óra volt) 

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

  A segítő és az irányító szerep dominált az órán. 

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

az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 A pedagógus órai fogalomhasználata támogatta a tanulókban az új fogalmak 

kialakítását és a korábbiak elmélyítését. 

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

 A pedagógus kihasználta a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét. 
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7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

A pedagógus az óra/foglalkozás célját az óra adott fázisában konkrétan 

meghatározta, és sikerült azt a tanulókkal tudatosítania. 

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

 Az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek támogatták a cél elérését. 

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

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz. 

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 használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz kapcsolódó 

korszerű tudományos ismereteknek megfeleltek. 

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

 Dicséret, osztályzat, piros pont. 

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

fokozni? 

 Sikerült a tanulót bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitását fokozni. 

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

ezt? 

A növendék önértékelésében pozitív hatással bírt az órai dicséret, a spontán 

beszélgetés arról, hogy a tanóra elején bemutatott kedvenc zenedarab tanulásában 

milyen szerep jutott a szintén zenét tanuló idősebb fiútestvéreknek (akik iskolánk 

növendékei voltak)  

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

segítették? 

n.e.  

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

órán/foglalkozáson? 

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

 A tanórán/foglalkozáson tükröződött a szokásrend a tanulók magatartásában. 

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

egymástól való tanulása? 

  n.e. 

18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

Az óra elején és végén történő spontán beszélgetés során megmutatkozott, hogy a 

növendék tisztában van tudásszintjével, zenei téren az önértékelése objektív. 

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

 Tanári közlés, illetve kérdésekre kapott válaszokból épült fel az értékelés. 

20. Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 A házi feladat előkészített és tervszerű volt. 

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

Az óra elérte a célját, koherens volt az óratervvel. 

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

 A pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak megfeleltek. 

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

óramegbeszélésen? 

Az óramegbeszélésen a pedagógus reálisan értékelte az egyes pedagógiai 

szituációkban mutatott reakcióit. 

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

lényeges mozzanatok tudatosítása, alternatív cselekvésmódok kialakítása.) 

A pedagógus reflektív volt. A lényeges mozzanatokat tudatosította, visszacsatolt, 

szükség esetén alternatív cselekvésmódokat alakított ki. 
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Mellékletek 

Tanmenet 
szintetizator_tanmenet_2016-2017_lukacseva_A2 

Tematikus terv 
tematikus terv_lukacsevi_A2 

Óraterv – I 
oraterv_lukacsevi_01 

Reflexió az első óratervhez 
reflexio az_elso_oratervhez 

Óraterv – II 
oraterv_lukacsevi_02 

Reflexió a második óratervhez 
reflexio_a_masodik_oratervhez 

Kérdőívek statisztikája 

Önérékelő kérdőív statisztikája 

Munkatársi kérdőívek statisztikája 

Szülői kérdőívek statisztikája 



 

 

1 

SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD TANMENET 

2016-2017-os tanév 
 

Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola 
 

Az összeállító tanár neve: Lukács Éva 
 

Az összeállító tanár szakja: Zenetanár 
 

Évfolyam: A2 

 

Cél- és feladatrendszer: A növendék legyen képes a zenei képességeinek és készségeinek fejlesztésére; szerezzen 

jártasságot a zenei írás-olvasásban, az alap hármashangzatok és fordításainak lefogásában, az akkordfűzésben, az 

improvizálásban, a lapról olvasásban, a társas zenélés kialakításában. Fejlődjön esztétikai érzékenysége, nyitottsága, 

igényessége, fogékonysága. Tudjon 2 #-es és 2 b-s skálákat váltott és két kézzel legato és staccato játékban, ismerje a 

szűkített hármashangzat fogalmát. 

 

Kompetenciaterületek: Adottságok és készségek kialakítása, melyek alkalmassá teszik a tanulót a zenetanulás 

szükséges kompetenciáinak elsajátításához; Zenei készség és képességfejlesztés; A tanuló személyiségének fejlesztése; A 

tanuló személyiségfejlődésének folyamatos értékelése; A tanulás támogatása; Az együttműködés képessége; 

Esélyegyenlőség; Tehetséggondozás. 

Kulcskompetenciák: Készség, képesség, ismeret és attitűd együttes fejlesztése. 

 

Jóváhagyási adatok: 

 
 



 

 

2 

 

HÓ-

NAP 

HÉT 

Ó

R

A 

TÉMA, 

TANANYAG 
ZENEMŰVEK 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

(Képesség, 

készségfejlesztés) 

ALKALMAZOTT 

MÓDSZEREK 

SZEMLÉL-

TETÉS, 

ESZKÖ-

ZÖK 

DIDAKTI-

KAI FELA-

DATOK 

KAPCSO-

LÓDÁSI 

PONT 

ELLEN-

ŐRZÉS, 

GYAKOR-

LÁS 

REF

LEXI

Ó 

Szept

ember 

35. 

hét 

1-

2 

A szintetizátor-

keyboard 

alapfunkciói,  

a tanult 

zeneelmélet 

ismétlése 

- 

A szintetizátor-keyboard 

alapfunkcióinak önálló 

kezelése 

Tanári magyarázat, 

bemutatás 
Szintetizátor 

Motiváció, az 

érdeklődés 

felkeltése, 

előismeretek 

felidézése 

- 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Szept

ember 

36. 

hét 

3-

4 

A C-dúr 

hármashangzat 

alapfogásban és 

fordításai bal 

kézzel 

Az éles és nyújtott 

ritmus 

Good night, 

Ladies,  

Zong.isk: 

Tükörkép,  

Fecskét látok 

Bartók: 

Mikrokozmosz 

A C-dúr hármashangzat fő 

hangjai és fordításainak 

lefogása bal kézzel 

Akkordok, hangértékek, éles 

és nyújtott ritmusok,  

az ismétlőjel szerepe. 

Dual, mint hangszínforma 

alkalmazása. 

Egyéni munka, 

rendszerezés, 

ismétlés, 

felfedezés, 

gyakorlás 

Tábla, füzet 

szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Motiváció, az 

érdeklődés 

felkeltése 

- 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Szept

ember 

37. 

hét 

5-

6 

C-dúr hármas 

hangzat és 

fordításai jobb 

kézzel, a felütés 

fogalma 

Zong.isk: 

Tükörkép. 

Bartók: 

Mikrokozmosz 

What know  

my love 

Gorsium 20. oldal: 

Candle light 

waltzer 

Akkordok, hangértékek, 

negyed szünet, ismétlőjel.  

A tacet jelentése. 

A C-dúr hármashangzat fő 

hangjai és fordításainak 

lefogása jobb kézzel. 

A szaxofon hangszer 

jellemzői 

Tanári magyarázat, 

egyéni munka, 

ismétlés, gyakorlás, 

alkalmazás 

Tábla, füzet, 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

A tanuló 

informálása, 

új ismeret 

átadása 

Ismert 

gyermek-

dalok, előző 

év anyaga, 

szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Szept

ember 

38. 

hét 

7-

8 

G-dúr 

hármashangzat és 

fordításai bal 

kézzel. 

A terc hangköz, 

zenei azonosság, 

különbözőség 

Zong.iskola 

Andantino 

előadásmódú dalok 

Stille, stille – 

Csendben, 

csendben. 

Love me tender 

Akkordok, hangértékek. 

Azonosság és különbözőség 

a zenében.  

A G-dúr hármashangzat és 

fordításai bal kézzel.  

A terc hangköz - a logikai 

képesség fejlesztése. 

Andantino, mint 

előadásmód. 

Tanári magyarázat, 

megbeszélés,  

egyéni munka, 

felfedezés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Új ismeret 

átadása, 

értelmezés, 

elemzés, 

rögzítés 

Az előző év 

anyaga, 

szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Szept

ember 

39. 

9-

10 

A G-dúr 

hármashangzat és 

fordításai jobb 

Zongoraiskola  

¾-edes dalai. 

Let’s dance 

Akkordok, hangértékek, a 

pontozott félérték.  

A hangsúlyos hangok 

Tanári bemutatás, 

alkotó alkalmazás 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Új ismeret 

átadása, 

értelmezés, 

Az előző év 

anyaga, 

szolfézs 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

 



 

 

3 

hét kézzel. 

A hármas ütem. 

A pontozott 

félérték 

together. 

Waltz 

rögzítése, háromnegyedes 

ostinato alkalmazása. 

Ritmusgyakorlatok 

Tánctípusok 

elemzés, 

rögzítés, 

alkalmazás 

ismeretek óra végi 

osztályozás 

Októ

ber 

40. 

hét 

11

-

12 

C-dúr skála váltott 

kézzel. 

Az F-dúr 

hármashangzat és 

fordításai bal 

kézzel 

Zongoraiskola 

dalai – ismétlés 

Bartók Béla: 

Láttál-e már 

valaha. 

Bartók Béla: 

Gyermekeknek I.: 

14. gyakorlat 

Gubben Noak 

C-dúr skála váltott kézzel. 

Az F-dúr hármashangzat és 

fordításai bal kézzel. 

A b előjegyzés szerepe. 

A lüktetés megérzése, 

hangsúlyos hangok 

rögzítése, háromnegyedes 

ostinato alkalmazása. 

Az éles ritmus felelevenítése 

Tanári bemutatás, 

magyarázat, önálló 

munka 

Füzet, tábla, 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Új ismeret 

nyújtása, 

elemzés, 

értelmezés, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Az előző év 

anyaga, 

szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Októ

ber 

41. 

hét 

13

-

14 

Ismerkedés a 

klasszikus zenével. 

Az F-dúr 

hármashangzat és 

fordításai jobb 

kézzel. 

A szűkített 

akkordok 

 

Ludwig van 

Beethoven: 

Örömóda 

 

Az F-dúr hármashangzat és 

fordításai bal kézzel. 

Klasszikus zenei elemek, 

szabályszerűség, zárlatok, 

műzenei jelzések. 

A tánczene és klasszikus 

zene összehasonlítása. 

A szűkített akkordok 

szabálya. 

Tanári bemutatás, 

magyarázat, önálló 

munka 

Füzet, tábla, 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Új ismeret 

nyújtása, 

elemzés, 

értelmezés, 

rögzítés, 

alkalmazás 

előző év 

anyaga, 

szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Októ

ber 

42. 

hét 

15

-

16 

Ismétlés, gyakorló, 

rendszerező óra  

 

Kedvenc dalaink 

éneklése, játszása  

 

Az eddigi tudás 

rendszerezése – ritmikai, 

dallami, zeneelméleti 

ismeretek  

Penta, hexahord dallamok 

játszása, a teljes C-dúr skála 

játszása váltott kézzel, majd 

két kézzel két oktávon  

Egyéni, önálló 

munka, társas 

zenélés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó 

Gyakorlás, 

rendszerezés, 

ismétlés, 

előismeretek 

felidézése 

Az előző év 

anyaga, 

szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Októ

ber 

43. 

hét 

17

-

18 

A 1#-es hangsor 

Legato, staccato 

játék. 

A klasszikus zene 

ismérvei 

A tizenhatod 

Gorsium 24. oldal: 

J. Haydn: G-dúr 

(Üstdob) szimfónia 

Megemlékezés 

október 23-ról 

Legato, staccato játék 

gyakorlása. 

A kifejező játék fejlesztése. 

A tizenhatod ritmus 

Legato, tenuto, staccato 

játék alkalmazása 

Tanári bemutatás, 

magyarázat, alkotó 

alkalmazás  

Tábla, füzet, 

magnó, 

szintetizátor 

Új ismeret 

nyújtása, 

elemzés, 

értelmezés, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Magyar 

irodalom, 

történelem 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Nove

mber 

44. 

hét 

- Őszi szünet - - - - - - - - 
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Nove

mber 

45. 

hét 

19

-

20 

Gyermekdalok 
Zongoraiskola 

dalainak játéka 

Gyermekdalok 

megszólaltatása különböző 

hangszíneken, stílusban, 

tempóban. Skálázás 

Klasszikus zenei 

gyakorlatok a két kéz 

függetlenítésére. 

Egyéni, önálló 

kreatív munka 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Motiválás, 

játékos 

tanulás, 

Elemzés, 

következtetés 

Korábbi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Nove

mber 

46. 

hét 

21

-

22 

 Hármas ütem 

felelevenítése 

A felütés 

Hetes harmóniák 

C7, G7, F7 

Moduláció 

Az 1 b-s F-dúr 

hangsor 

Gorsium 33. oldal: 

Happy birthday 

Háromnegyedes ütem 

ritmus-osztinátóval. 

A felütés gyakorlása 

A C7, G7, F7 alkalmazása,  

könnyített lefogása  

bal kézzel. 

A moduláció fogalma 

 

Egyéni munka, 

feladatmegoldás, 

blattolás 

 

Füzet, tábla, 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Motiválás, 

felfedezés, 

elemzés, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Korábbi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Nove

mber 

47. 

hét 

23

-

24 

Kottaolvasási 

gyakorlatok 

C-dúrban. 

Dual hangszín 

Tempónövelés 

Resi 

Song for dancing 

Zongoraiskola:  

36-os gyakorlat 

Number one 

boogie 

C-dúr skála játszása váltott 

kézzel, majd két kézzel. 

A dual hangszín 

alkalmazása. 

Tanári bemutatás, 

egyéni munka, 

alkalmazás 

Füzet, tábla, 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Motiválás, 

felfedezés, 

elemzés, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Korábbi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Dece

mber 

48. 

hét 

25

-

26 

Periódusalkotás 

Akkordok kitalálás 

A D-dúr skála 

Az F-dúr és D-dúr 

hármashangzatok 

és fordításaik 

A D7 könnyített 

fogása 

Stars are shining 

Hellali-lalilo 

Gorsium 27. oldal: 

She’ll be coming 

round the mountain 

Kérdés-felelet improvizáció. 

Különböző hangszínek 

alkalmazása 

Ritmusgyakorlatok 

Akkordok kitalálása 

Egyéni, önálló, 

feladatmegoldás 

Közös zenélés 

Füzet, tábla, 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Elemzés, 

alkotás, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Az előző 

órák 

anyagainak 

alkalmazása, 

felidézése 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Dece

mber 

49. 

hét 

27

-

28 

Karácsonyi dalok 

Hull a pelyhes 

fehér hó 

Más népek 

karácsonyi dalai 

Gorsium 17. oldal:  

Jingle Bells 

Kifejező játék, éneklés 

közös zenéléssel 

Élményelmélyítés, 

kutatás 

Füzet, tábla, 

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Kutatómunka 

Karácsonyi 

hagyomány, 

Adventi 

szokások 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Dece

mber 

50. 

hét 

29

-

30 

Karácsonyi dalok 
Magyar karácsonyi 

dalok 

Kifejező játék, éneklés 

közös zenéléssel 

Csoportos éneklés 

tanári hangszeres 

kísérettel 

Magnó, 

szintetizátor 
Kutatómunka 

Karácsonyi 

hagyomány, 

Adventi 

szokások 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 
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Dece

mber 

51. 

hét 

 Téli szünet - - - - - - - - 

Dece

mber 

52. 

hét 

- Téli szünet - - - - - - - - 

Janu

ár 

1. hét 

31

-

32 

A waltzer 

stílusjegyei 

A hármas ütem 

felelevenítése 

A G7 könnyített 

fogása 

J. Offenbach: 

Barcarole 

Kottaolvasás negyed  

és fél mérőkkel 

Háromnegyedes ütemben 

való kifejező, pontos játék 

A G7 megfelelő fogása 

Ritmikai gyakorlatok 

Egyéni munka, 

feladatmegoldás, 

blattolás 

Füzet, tábla,  

Szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Motiváció, 

játékos 

tanulás, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Janu

ár 

2. hét 

33

-

34 

A G7 fogása 

Tempótartás 

Oktávugrás  

A felütés 

J. Offenbach:  

Can-can 

 

A hetes harmóniák 

felépítése, alkalmazása, 

fordításai, szabályszerűsége. 

Az oktáv fogalma, helyes 

lejátszása, alkalmazása a 

zeneművekben  

Tanári magyarázat 
Füzet, tábla, 

szintetizátor 

Új 

ismeretanyag 

elsajátítása, 

elemzés, 

értelmezés 

Az előző órai 

anyag 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Janu

ár 

3. hét 

35

-

36 

Féléves 

vizsgakoncert 

Féléves 

vizsgakoncert 
Féléves vizsgakoncert 

Egyéni, csoportos 

előadás 
Szintetizátor Értékelés - 

Vizsga, 

értékelés 

 

Janu

ár 

4. hét 

37

-

38 

Kottaolvasás 

C, G, G7, F, D 

hármashangzatok 

és fordításaik, 

akkordfűzés 

Az átkötés helyes 

alkalmazása  

Lang, lang ist’s her 

 

A beat stílus főbb  

jegyeinek ismerete. 

Hangértékek helyes tartása, 

átkötés,  

a hangsúlytalan ütem  

helyes játszása 

A felütés helyes alkalmazása 

 

 

Tanári magyarázat, 

egyéni munka, 

alkotó alkalmazás 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Új 

ismeretanyag 

elsajátítása, 

elemzés, 

értelmezés, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Febr

uár 

5. hét 

39

-

40 

Kottaolvasás 

C, G, G7 F 

hármashangzatok 

alkalmazása, 

akkordfűzés 

Függetlenítés 

Hangközpárhuzam 

 

Bye, bye love 

A country stílus főbb  

jegyeinek ismerete. 

 

Tanári magyarázat, 

egyéni munka, 

alkotó alkalmazás, 

együttes zenélés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Előismeretek 

felidézése, 

rögzítés, 

alkalmazás, 

elemzés 

Eddigi 

szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Febr

uár 

41

-

Hármashangzatok 

és fordításaik 

When the saints  

go marchin’ in 

Hármashangzatok 

Akkordfűzések gyakorlása 

Tanári előadás, 

alkalmazás 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

Elemzés, 

értelmezés, 

Szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 
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6. hét 42 Upbeat – gyakorlat 

a felütés alaposabb 

rögzítésére 

 Ritmikai gyakorlatok 

Felütés - Upbeat 

magnó előismeretek 

felidézése, 

rögzítés, 

alkalmazás 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

Febr

uár 

7. hét 

43

-

44 

Upbeat – gyakorlat 

a felütés alaposabb 

rögzítésére 

This land is  

your land 

Hármashangzatok 

Akkordfűzések gyakorlása 

Kifejező játék 

Ritmikai gyakorlatok 

Közös együtt-

zenélés, egyéni 

munka 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó, lap-

top 

Elemzés, 

értelmezés, 

előismeretek 

felidézése, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Korábbi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Febr

uár 

8. hét 

45

-

46 

Ismétlés, gyakorló, 

rendszerező óra 

Eddig tanult 

dalainkon keresztül 

Az eddigi tudás 

rendszerezése – ritmikai, 

dallami, zeneelméleti 

ismeretek 

Ismétlés, 

összefoglalás, 

gyakorlás, 

ellenőrzés 

Tábla, füzet, 

szintetizátor, 

magnó, 

 lap-top 

Gyakorlás, 

rendszerezés, 

ismétlés, 

rögzítés, 

előismeretek 

felidézése 

Az előző 

órák 

anyagainak 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Márc

ius 

9. hét 

47

-

48 

Azonosság és 

különbözőség a 

zenében 

Skálák jobb és  

bal kézzel  

C, G, F-dúr 

Gyermekdalokon, 

és tanult dalainkon 

keresztül 

European Song 

A hármashangzatok 

gyakorlása, felépítésük, 

alkalmazásuk, kötésük. 

Azonosság a zenében. 

A dalok sorai – hasonlóság, 

különbözőség megfigyelése. 

C-dúr, G-dúr, F-dúr skála  

jobb és bal kézzel 

Tanári bemutatás, 

majd egyéni munka 

Közös zenélés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó 

Elemzés, 

értelmezés, 

előismeretek 

felidézése, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Szolfézs 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Márc

ius 

10. 

hét 

49

-

50 

Hármashangzatok 

A zászlós nyolcad 

A szinkópa ritmus 

Azonosság, 

különbözőség 

megfigyelése 

Tom Dooley 

Samba Lélé 

A hármashangzatok 

gyakorlása, felépítésük, 

alkalmazásuk, kötésük. 

A dalok sorai – hasonlóság, 

azonosság, különbözőség 

megfigyelése. 

A szinkópa ritmus 

Tanári magyarázat, 

egyéni munka, 

alkotó alkalmazás, 

feladatmegoldás, 

blattolás 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó, lap-

top 

Elemzés, 

értelmezés, 

előismeretek 

felidézése, 

rögzítés, 

alkalmazás 

Korábbi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Márc

ius 

11. 

hét 

51

-

52 

Skálázás 

A G7 fogása 

Tempótartás 

A nyújtott ritmus 

Yankee Doodle 

Little brown jug 

Kottaolvasás negyed és fél 

mérőkkel, az átkötés 

szerepe, helyes alkalmazása. 

Megfelelő tempótartás 

A nyújtott ritmus 

Tanári előadás, 

kutatás, megfigyelés 

Hangszer 

magnó. 

Zenehallatás: 

március 15-

ei dalok 

Új 

ismeretanyag, 

elemzés, 

értelmezés, 

kutatás 

Ének órai 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Márc

ius 

12. 

hét 

53

-

54 

Átkötés 

Legato játék  

Felütés 

Hármashangzatok 

Gorsium 28. oldal: 

Red river valley 

This wild rover 

Kreativitás, önállóság 

fejlesztése, felfedezés, 

alkotás. Eddigi ritmikai 

ismeretek helyes 

Tanári előadás, 

egyéni alkotómunka 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó 

Elemzés, 

értelmezés, 

előismeretek 

felidézése, 

Az előző óra 

anyagának 

alkalmazása 

 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  
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fogása, fűzése alkalmazása. Kifejező játék 

alaposabb elsajátítása. 

rögzítés, 

alkalmazás 

óra végi 

osztályozás 

 

 

Márc

ius 

13. 

hét 

55

-

56 

Ismétlés, gyakorló, 

rendszerező óra 

Kedvenc dalaink 

játszása 

Az eddigi tudás 

rendszerezése – ritmikai, 

dallami, zeneelméleti 

ismeretek 

Ismétlés, 

összefoglalás, 

gyakorlás, 

ellenőrzés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor 

Gyakorlás, 

rendszerezés, 

ismétlés, 

előismeretek 

felidézése  

Az előző 

órák 

anyagainak 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Ápril

is 

14. 

hét 

57

-

58 

Kapcsolatok a 

zenében, rögtönzés 

Eddigi dalainkon 

keresztül  

A logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Hosszabb dallamok 

rögtönzése, lejátszása, az 

improvizációs készség és a 

zenei memória fejlesztése  

Kutatómunka, 

fogalomalkotás, 

fogalommagyarázat, 

elemzés  

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó 

Elemzés, 

értelmezés, 

felfedezés, 

kutatás, 

rögzítés  

Az előző 

órák 

ismereteinek 

alkalmazása  

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

 

 

 

 

 

 

Ápril

is 

15. 

hét 

- Tavaszi szünet - - - - - - - 

 

- 

 

Ápril

is 

16. 

hét 

59

-

60 

Gyermekdalokhoz 

akkordok találása 

A B-dúr skála 

Zongoraiskola 

dalainak játszása 

Hallásfejlesztő gyakorlatok, 

a kreativitás készségének 

fejlesztése 

Tanári magyarázat, 

majd egyéni munka 

Füzet, tábla, 

szintetizátor 

Kutatómunka, 

elemzés, 

értelmezés, 

alkalmazás 

Az eddigi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Ápril

is 

17. 

hét 

61

-

62 

Komolyzenei 

ismeretek 

Műelemzés 

Előadásmód 

A G-dúr hangsor 

Gorsium 37. oldal: 

Beethoven: 

Orosz tánc  

A klasszikus kor elemei 

Zeneszerzők ismerete 

Műelemzés 

Beethoven élete 

Előadásmód Az eddigi tudás 

rendszerezése – ritmikai, 

dallami, zeneelméleti 

ismeretek 

Tanári előadás, 

kutatás, megfigyelés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

magnó 

Kutatómunka, 

elemzés, 

értelmezés, 

alkalmazás 

Korábbi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Máju

s 

18. 

hét 

63

-

64 

Anyák napi dalok 

éneklése 

Tavaszi szél vizet 

áraszt; 

Orgona ága, 

Kinyílt a rózsa 

A dalok játszása, közös 

éneklés 

Tanári, majd 

növendéki kíséret, a 

dalok közös 

éneklése, játszása 

Szintetizátor, 

magnó 

Gyűjtő-, 

kutatómunka, 

elemzés, 

alkalmazás 

Ének-órai 

ismeretek 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Máju

s 

65

-

Tánczenei 

jelölések 

Gorsium 32. oldal: 

Oh, Susanna 

Ismereteink bővítése, 

alkalmazása a 

Tanári magyarázat, 

megbeszélés, 

Füzet, tábla, 

szintetizátor 

Előismeretek 

felidézése, 

Korábbi 

ismereteink 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

 



 

 

8 

19. 

hét 

66 A hetes harmóniák 

gyakorlása 

könnyűzenében. 

Hetes harmóniák 

Kifejező játék 

bemutatás  új ismeret 

átadása, 

alkalmazás, 

elemzés, 

rögzítés 

alkalmazása értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

Máju

s 

20. 

hét 

67

-

68 

Az Am 

hármashangzat 

alkalmazása 

Akkordfűzés 

Szekvencia-alkotás 

Lady in black  

Szekvencia-alkotás, a 

kreativitás, a 

felfogóképesség és az 

alkotás fejlesztése 

Egyéni 

kutatómunka, 

felfedezés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

internet 

Kutatómunka, 

elemzés, 

alkalmazás 

- 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Máju

s 

21. 

hét 

69

-

70 

Klasszikus zenei 

gyakorlatok  

a két kéz 

függetlenítésére 

Zongoraiskola 

dalainak játszása, 

dalismétlés 

Kifejező játék fejlesztése 
Egyéni alkotó 

munka 

Füzet, tábla, 

szintetizátor, 

internet 

Kutatómunka, 

lemzés, 

alkalmazás 

Korábbi 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Júniu

s 

22. 

hét 

71

-

72 

Éves 

összefoglalás: 

hangértékek, 

ritmusok, 

szünetjelek 

Összefoglalás Tudásunk rendszerezése 

Ismétlés, 

összefoglalás, 

ellenőrzés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor 

Gyakorlás, 

rendszerezés, 

ismétlés, 

előismeretek 

felidézése, 

rögzítés, 

ellenőrzés 

Éves 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Júniu

s 

23. 

hét 

73

-

74 

Éves 

összefoglalás: 

hangközök, skálák, 

dúr-moll párok és 

fordítások 

Összefoglalás Tudásunk rendszerezése 

Ismétlés, 

összefoglalás, 

ellenőrzés 

Füzet, tábla, 

szintetizátor 

Gyakorlás, 

rendszerezés, 

ismétlés, 

előismeretek 

felidézése, 

rögzítés, 

ellenőrzés 

Éves 

ismereteink 

alkalmazása 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

értékelés,  

óra végi 

osztályozás 

 

Júniu

s 

24. 

hét 

75

-

76 

Az éves munka 

értékelése, 

bemutató 

Vizsga Vizsga 
Egyéni, csoportos 

előadás 
- Értékelés - 

Vizsga, 

értékelés 
 

 



TEMATIKUS TERV 
A pedagógus neve: Lukács Éva 

A pedagógus szakja: Tanító, ének-zene szakkollégium 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Művészetek - Zeneművészet 

Tantárgy: Szintetizátor-keyboard 

A tanítási egység témája: A C, G, F és G7 hangzatok alap és fordításainak pontos lefogása fűzése; Skálázás; 

Hasonlóság, azonosság és különbözőség a zenében; Harmonizálás a basszushangok 

segítségével; Az upbeat; A zászlós nyolcad; A szinkópa ritmus; Átkötés/kétszeres 

átkötés; Akkordkottázás olvasása 

A tanítási egység cél- és 

feladatrendszere: 

A növendék legyen képes: 

- a dúr alap hármashangzatok és fordításainak pontos lefogására, fűzésére 

- ezen hármashangzatok biztos alkalmazására bal kézben jobb kéz egyidejű játékával 

- a szinkópa ritmus helyes használatára 

- különböző játékformák alkalmazására: legato, staccato, átkötés, akkordtechnika, 

pentachord, hétfokú skálamenet, futamjáték, szekvencia-játék 

- a kezek függetlenítésére, a kar és az ujjak egységének stabillá tételére, a dallam tiszta, 

értelmes vezetésére, dinamikus játékára 

- az egyenletes tempó megtartására belső pulzálással, lüktetéssel 

- a közös (tanuló-tanár) alkotói tevékenység (alkalmazkodóképesség, figyelem, 

tolerancia) fejlesztésére 

- a basszushangok segítségével dalok harmonizálására 

 

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

Tanuló, osztály: Molnár Metta, Alapfok, 2. osztályos tanuló 

Felhasznált források: Fun Key 1 Keyboard, Fantóné Kassai Mária-Hernádi Lajosné- Komáthy Aladárné- 

Máthé Miklósné-V. Inselt Katalin: Zongoraiskola I.; Bartók Béla: Mikrokozmosz I.; 

Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés, Gorsium I., YouTube: Online források 

A megvalósítás időpontja: 2017. március 



Óra 
Tanítási óra 

anyaga 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek: 

készség, képesség 

Ismeretanyag, 

fogalmak, szabályok 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Megjegyzés 

47. Eddigi 

dalaink 

alapján zenei 

azonosság, 

hasonlóság, 

különbözőség 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

átadása 

Elemzés 

Értelmezés 

Rögzítés 

Alkalmazás 

Értékelés 

 

Skálák jobb és bal 

kézzel 

Könnyed klaviatúra- 

kezelés 

Funkciókezelés 

A művek ritmusa 

Ritmusimitáció 

A hármashangzatok 

gyakorlása, 

felépítésük, 

alkalmazásuk, kötésük 

Elméleti – hangszeres 

koncentráció 

A dalok sorai – 

hasonlóság, 

különbözőség 

megfigyelése 

A kreativitás 

fejlesztése 

Ritmikai ismeretek 

alkalmazása:  

TÁ, titi, félérték, 

negyed szünet, 

szinkópa 

Az ismétlőjel szerepe 

A hármashangzatok 

alapfogásban,  

kötésük, fűzésük 

Azonosság, 

hasonlóság, 

különbözőség 

felfedezése a 

dalokban 

 

 

Beszélgetés 

Magyarázat 

Bemutatás 

Zenehallgatás 

Egyéni munka 

Társas zenélés 

Alkotó 

alkalmazás 

Kreativitás 

Hallgatás 

Felismerés 

Gyakorlás 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Visszacsatolás 

Házi feladat 

adása 

Osztályozás 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

CD lejátszó 

 

Zongoraiskola 

I. kötet 

 

Fun Key 1 

Keyboard 

kotta 

 

Dallamkártyák 

A tanulást 

támogató 

harmonikus 

légkör, 

berendezés 

megteremtése. 

 

Kiegészítő dalok:  

First steps 

Up and down 

Gubben Noak 

Örömóda 

Stille, stille 

 

Zongoraiskola I. 

32, 33-as 

gyakorlat 

48. European 

Song 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

átadása 

Elemzés 

Értelmezés 

Rögzítés 

Alkalmazás 

Értékelés 

 

Unisono dallamjáték 

Szekvenciajáték 

Háromnegyedes 

ütemben játék 

Helyes ritmika 

visszaadása 

Háromszólamú játék 

Kifejező kottaolvasás 

D.C.al Fine szerepe 

Harmonizálás a 

basszushangok 

Ritmikai ismeretek 

alkalmazása-szinkópa 

Az ismétlőjel szerepe 

A basszushangok 

ismerete 

A hármashangzatok 

alapfogásban,  

kötésük, fűzésük 

Azonosság, 

hasonlóság, 

különbözőség 

Beszélgetés 

Magyarázat 

Bemutatás 

Zenehallgatás 

Egyéni munka 

Társas zenélés 

Hallgatás 

Felismerés 

Gyakorlás 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

CD lejátszó 

 

Bartók Béla: 

Mikrokozmosz 

I. kötet 

 

Fun Key 1 

kotta 27. oldal 

Fejleszteni a 

közös zenélés 

élményét! 

 

Ügyelni a 

megfelelő tempó 

választására! 

 

Kiegészítő dalok: 

Szekvencia  

Waltz 



segítségével 

Elméleti – hangszeres 

koncentráció 

A dalok sorai – 

hasonlóság, 

különbözőség 

megfigyelése 

A kreativitás 

fejlesztése 

felfedezése a zenében 

 

 

Visszacsatolás 

Házi feladat 

adása 

Osztályozás 

 

 

Let’s dance 

together 

 

Tom Dooley - 

előkészítés 

49. Tom Dooley 

Amerikai 

népdal 

 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

átadása 

Elemzés 

Értelmezés 

Rögzítés 

Alkalmazás 

Értékelés 

 

Skála kifejező játéka 

Műelemzés, analizálás 

A mű hangértékeinek, 

ritmusának 

felismerése 

Kifejező kottaolvasás 

fejlesztése 

 

Az új fogalom 

(szinkópa) megértése,  

logikai összefüggések 

meglátása – a zászlós 

nyolcad szerepe 

 

A tudásanyag 

gazdagítása 

A mű megtanulása  

 

Elméleti–hangszeres 

koncentráció 

stabilizálása 

A hármashangzatok 

alapfogásban, és 

fordításban, kötésük, 

fűzésük 

Azonosság, 

különbözőség 

felfedezése a zenében 

Ritmusgyakorlatok, 

ritmusimitáció 

szinkópával 

 

Az akkordkottázás 

elemzése, olvasása 

 

Dual hangszín 

megfelelő beállítása: 

Banjo+strings 

 

A szinkópa ritmus 

hangoztatása, 

szinkópás nevek, 

szavak gyűjtése. 

Beszélgetés 

Magyarázat 

Változatos 

játékformák 

Zenehallgatás 

Egyéni munka 

Társas zenélés 

Tanári 

bemutatás 

Hallgatás 

Felismerés 

Gyakorlás 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Visszacsatolás 

Házi feladat 

adása 

Osztályozás 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

Lap-top 

CD lejátszó 

 

 

Fun Key 1 

Keyboard 

kotta 30. oldal 

Kiegészítő dalok:  

First steps 

Up and down 

Gubben Noak 

Stille, stille 

European Song 

 

A szinkópa 

pontos 

visszaadására 

figyelni! 

 

A helyes 

ujjrendre 

figyelni! 



50. Samba Lélé 

Brazil dallam 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

átadása 

Rögzítés 

Alkalmazás 

Értékelés 

 

Kifejező unisono 

dallamjáték, 

szekvenciajáték 

Háromnegyedes 

ütemben való pontos 

játék 

A helyes ritmika 

visszaadása 

 

Egyenletes lüktetés 

kísérettel 

A lüktetés megérzése 

A szinkópa ritmus 

megfelelő 

megszólaltatása, 

ritmusimitációval való 

gyakorlása 

 

C-dúr, G-dúr és G7 

akkordok egyre 

gyorsabb és 

biztonságosabb 

lefogása, fűzése 

A Latin zenei 

irányzat (Samba) 

jellemzői 

A háromszólamú 

kottázott akkordok 

lefogása  

A szinkópa ritmus 

Azonos, hasonló, 

eltérő dallamrész 

felismerése 

A hiányzó akkordok 

beírása 

 

Alla breve 

tudatosítása 

Az új dal megtanítása 

 

A marimba 

jellegzetessége 

 

Beszélgetés 

Bemutatás 

Zenehallgatás 

Felismerés 

Koordináció – 

összjáték 

Változatos 

játékformák 

Egyéni munka 

Társas zenélés 

Alkotó 

alkalmazás 

Kreativitás 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Házi feladat 

adása 

Osztályozás 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

Lap-top 

CD lejátszó 

 

Bartók Béla: 

Mikrokozmosz 

I. kötet 

 

Gorsium I. 

kötet 

 

Fun Key 1 

Keyboard 

kotta 56. oldal 

Kiegészítő dalok: 

Bartók Béla: 

Mikrokozmosz 

1., 2. dallam 

Szekvencia 

Waltz 

Let’s dance 

together 

 

Gorsium I: 30. o. 

Managua 

Nicaragua c. 

amerikai dal 

vizsgálata 

(Rumba) 

51. Yankee 

Doodle 

Amerikai 

népdal 

 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

átadása 

Rögzítés 

Rendszerezés 

Alkalmazás 

Értékelés 

C-dúr skála két kézzel 

Könnyed klaviatúra- 

kezelés 

Funkciókezelés 

Megfelelő tempótartás 

Szép, kifejező játék 

Műelemzés 

Az utolsó két sor 

akkordjainak 

Az új dal megtanítása 

Azonosság 

felfedezése a zenében 

Kottaolvasás ABC-s 

nevekkel, negyed 

mérővel 

 

Ritmizálás 

A nyújtott ritmus 

Kitalálás 

Kreativitás 

Alkotó 

alkalmazás 

Hallgatás 

Egyéni munka 

Társas zenélés 

Játék 

Zenehallgatás 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla  

Lap-top 

CD lejátszó 

 

Zongoraiskola 

I. kötet 

 

Kiegészítő dalok: 

Tom Dooley 

Samba Lélé 

 

Gorsium I: 27. o. 

She’ll be 

coming’ round 

the mountain 

(Amerikai 



 kitalálása 

A mű megtanulása 

A mű ritmusa 

A tudásanyag 

gazdagítása 

Elméleti – hangszeres 

koncentráció 

A kreativitás 

fejlesztése 

A negyed szünet 

Az átkötés szerepe 

A C, G, F és G7 

hangzatok lefogása 

Zenehallgatás 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Visszacsatolás 

Házi feladat 

adása 

Osztályozás 

Fun Key 1 

Keyboard 

kotta 31/32. 

oldal 

 

Gorsium I. 

kötet 

népdal) 

 

Feladatmegoldás: 

Fogalom beírása 

a Fun Key I. 31. 

oldalára 

 

Megfelelő tempó 

választása 

52. Little brown 

jug 

Tradicionális 

népdal 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

átadása 

Rögzítés 

Alkalmazás 

Értékelés 

 

Skálák: 

C-dúr, G-dúr 

Improvizáció-készség 

Lapról olvasási 

készség 

Helyes viselkedés 

játék közben 

Alkalmazkodás, 

tolerancia, figyelem 

Szép, kifejező játék 

Műelemzés 

A mű megtanulása 

kottából 

Ritmusjáték 

Ritmuskészség 

A tudásanyag 

gazdagítása 

Elméleti – hangszeres 

koncentráció 

Az új dal 

megtanítása. 

A C-dúr, G-dúr és F-

dúr hármashangzat 

szext és kvart-szext 

fordítása 

A nyújtott ritmus 

A félérték 

Negyed szünet 

Zenehallgatás 

Tanári 

bemutatás 

Zenehallgatás 

Magyarázat 

Egyéni munka 

Kreativitás 

Társas zenélés 

Játék 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Visszacsatolás 

Házi feladat 

adása 

Osztályozás 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

Lap-top 

CD lejátszó 

 

Zongoraiskola 

I. kötet 

 

Fun Key 1 

Keyboard 

kotta 57. oldal 

G7-es akkordos 

kiegészítő dalok: 

Yankee Doodley 

Barcarole 

Can-can 

 

Zongoraiskola I: 

Weiner Leó: 

Bölcsődal – 57. 

oldal 

 

53. Red river 

valley 

amerikai 

népdal 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

Skálák: C-dúr, G-dúr, 

F-dúr 

A mű igényes 

kidolgozása 

Az új dal megtanítása 

A C-dúr, G-dúr és F-

dúr hármashangzat 

szext és kvart-szext 

A tanuló 

irányított 

munkája 

Alkotó 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

Lap-top 

Felütéses 

kiegészítő dalok: 

When the saints 

go marchin’ in 



 átadása 

Rögzítés 

Alkalmazás 

Értékelés 

 

 

Zenei ízlés fejlesztése 

Szép, kifejező játék 

Műelemzés 

A mű megtanulása 

A zenei memorizálás 

A zenemű ritmusa 

Felütés, átkötés 

Logikai 

összefüggések 

meglátása 

A tudásanyag 

gazdagítása 

Elméleti – hangszeres 

koncentráció 

A társas zenélés 

igénye 

fordítása 

A pontozott félérték 

A legato ív 

Alla breve 

A dallam és az 

akkordhang 

összehasonlítása 

Ritmussor tapsolása 

Zenehallgatás 

alkalmazás 

Zenehallgatás 

Egyéni munka 

Társas zenélés 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Visszacsatolás 

Házi feladat 

adása 

Osztályozás 

 

CD lejátszó 

 

Fun Key 1 

Keyboard 

kotta 33. oldal 

This land is your 

land 

Little brown jug 

 

Feladatmegoldás: 

Fogalmak 

beírása a Fun 

Key I. 34. 

oldalára 

 

A Red River, 

mint folyó 

története 

54. The wild 

rover 

Ír népdal 

Motiváció 

Az érdeklődés 

felkeltése 

Új ismeret 

átadása 

Rögzítés 

Alkalmazás 

Értékelés 

. 

 

Skálák 

Műelemzés 

A mű megtanulása 

A mű ritmusának 

pontos visszaadása 

játék közben 

A kreativitás, 

önállóság fejlesztése 

Felfedezés 

A megvalósítás 

fejlesztése 

A kifejező játék 

alaposabb elsajátítása 

Kötőív – frazírozó ív 

Különlegesség: 

Kétszeres átkötés a 

dalban 

Ritmusimitáció 

Felütés 

A hármas ütem 

A pontozott félérték 

A nyújtott ritmus 

A terc hangköz 

Hármashangzatok 

fogása, fűzése 

Zenehallgatás 

Beszélgetés 

Bemutatás 

Magyarázat 

Zenehallgatás 

Irányított 

munka 

Ráismerés, 

felfedezés, 

kitalálás 

Egyéni munka 

Társas zenélés 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Visszacsatolás 

Házi feladat 

Osztályozás 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

Lap-top 

CD lejátszó 

 

Fun Key 1 

Keyboard 

kotta 58. oldal 

Kiegészítő ¾-

edes dalok: 

Barcarole 

Let’s dance 

together 

 

Gorsium I.:  

Candle light 

waltzer 

 

Az ír népdal 

rövid története 

(Rover=vándor) 



55. Ismétlő óra Ismereteink 

rendszerezése 

gyakorlása, 

ismétlése, 

ellenőrzése 

Értékelés 

Skálák két kézzel 

Az új fogalmak 

megértésének 

ellenőrzése, 

gyakorlatba ültetése 

Elméleti-hangszeres 

koncentráció 

Az eddigi tudás 

rendszerezése – 

ritmikai, dallami, 

zeneelméleti 

ismeretek 

felelevenítése 

A C, G, F és G7 

hangzatok alap és 

fordításainak pontos 

lefogása, fűzése 

Skálázás 

Az upbeat 

A zászlós nyolcad,  

a szinkópa ritmus 

Azonosság, 

hasonlóság és 

különbözőség a 

zenében; 

Átkötés/kétszeres 

átkötés; 

Akkordkottázás 

olvasása 

Ellenőrzés. 

Önellenőrzés. 

Gyakorlás. 

Értékelés. 

Visszacsatolás. 

Házi feladat 

adása. 

Osztályozás. 

Szintetizátor 

Füzet 

Tábla 

Lap-top 

CD lejátszó 

Legyen az óra 

érdekes, 

folyamatosan 

motivált, akár 

versenyszerű, 

írásbeli, elméleti 

és gyakorlati 

feladatokkal 

felépítve. 

Az óra végi 

értékelés, 

jutalmazás 

legyen objektív. 

 



I. Óraterv 
A pedagógus neve: Lukács Éva 

A pedagógus beosztása: Zenetanár 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Művészetek - Zeneművészet 

Tantárgy: Szintetizátor-keyboard 

Növendék: Molnár Metta, A/2. osztályos tanuló 

Az óra témája: Új zenei ismeretanyag: Azonosság, különbözőség felfedezése a zenében 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 

A növendék legyen képes: 
 

- különböző játékformák alkalmazására - legato, staccato skálamenetben 

- a két kéz függetlenítésének stabilabbá tételére  

- a hangszer funkcióinak önálló kezelésére 

- a hármashangzatok alapfogásainak és fordításainak pontos lefogására, fűzésére, 

kötésére bal kézben, jobb kéz egyidejű játékával  

- az azonosság, hasonlóság, különbözőség felfedezésére a zenében 

- a hangértékek, ritmusok pontos visszaadására, játszására 

- az egyenletes tempó megtartására belső pulzálással, lüktetéssel 

- a ritmusimitáció megfelelő megoldására, ellentétes ritmus kitalálására 

- szociális kompetenciái fejlesztésére a közös (tanuló-tanár) alkotói tevékenység 

segítségével (alkalmazkodóképesség, figyelem, tolerancia) 

- játék közben a ritmikai és dallami készségének fejlesztésére 

- a blattolási készségének növelésére 

- elméleti-hangszeres koncentrációjának fejlesztésére 

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

szemléltetés, élménynyújtás, elemzés, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Szolfézs, ének-zene, tánc, angol nyelv, zenetörténet 

Felhasznált források: Fun Key 1 Keyboard; Fantóné Kassai Mária-Hernádi Lajosné-Komáthy Aladárné- 

Máthé Miklósné-V. Inselt Katalin: Zongoraiskola I. 

A megvalósítás időpontja: 2017. március 3. 

 



Időkeret Az óra tartalma és menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

 

 

1’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

I. RÁHANGOLÓDÁS, ELŐKÉSZÜLETEK, ISMÉTLÉS 

 

1. Bemelegítő gyakorlatok - torna 

Kis testmozgás, torna: vállkörzés, váll felhúzása, 

leengedése, a kézfejek felpuhítása, az ujjak 

bemozgatása. 

 

2. Hétfokú skálák, ujjgyakorlatok 

 

a., C-dúr skála legato játékkal jobb kézzel, bal 

kézzel párhuzamos mozgással, visszafelé staccato 

játékkal. 

 

b., First steps gyakorlat – Fun Key I. 5. oldal 

(CD-vel, 4-es track) 

 

c., Up and down – Fun Key I. 9. oldal 

(CD-vel, 13-as track) 

 

 

3. Ismétlés – 2 gyermekdal 

a., Zongoraiskola I. 32-es gyakorlat (15. oldal) 

 

b., Zongoraiskola I. 33-as gyakorlat (15. oldal) 

 

Éneklés a dalokhoz – transzponálás, ha 

szükséges! 

 

A dalokban közösen megfigyeljük a dallami, 

ritmikai azonosságot, hasonlóságot, 

különbözőséget.  

 

 

 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

 

 

 

 

Munkáltatás 

Gyakorlás 

 

 

 

 

 

Értékelés 

 

Ismétlés 

Gyakorlás 

Elmélyítés 

Rögzítés 

Megfigyelés 

 

Értékelés 

 

 

 

Aktív részvétel 

Kooperatív 

munka 

 

 

Egyéni munka 

 

 

 

Kooperatív 

munka 

Közös zenélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bemelegítő 

gyakorlatokhoz: 

Fun Key 

Keyboard kotta 

 

Szintetizátor 

CD lejátszó 

 

 

 

Zongoraiskola I. 

Szintetizátor 

 

 

A tanulást támogató 

eszközökre 

figyelem! 

Harmonikus 

berendezés, 

kényelem, 

hangszerek. 

 

Folyamatos 

ellenőrzés a helyes 

billentéstechnika, a 

szép, kifejező játék 

elérése érdekében. 

 

 

 

 

Cél: A gyermeket 

vezessem rá a 

dallami, ritmikai 

azonosságokra, 

hasonlóságokra, 

különbözőségekre. 

 

Éneklésnél a tiszta 

intonálásra való 

figyelem! 



12’ II. ÚJ ISMERETSZERZÉS 

1. Motiváció – Ismert dalainkon fogjuk a dallami, 

ritmikai azonosságokat, hasonlóságokat és 

különbözőségeket vizsgálni. 
 

2. Célkitűzés  
Megfigyelési szempontok: 

El fogok játszani egy dalt, figyeld meg a sorait! 
 

3. Bemutatás: Gubben Noak című skandináv 

dal eljátszása tanári előadásban (11. oldal) 
 

4. A megfigyelési szempontok átbeszélése 
 

5. Tanulói játék két kézzel, arranger kísérettel a 

könyv által megadott paraméterek alapján. 
 

6. Alapozás, elmélyítés 

Két ismert dal eljátszása közösen, figyelve az új 

ismeretanyag felfedezésére. 
 

- Örömóda arranger kísérettel 12.o. (Évi) 

- Stille, stille arranger kísérettel 8.o. (Metta) 

 

 

Figyelem felkeltése 

Tanári közlés 

 

 

Megfigyelés 

Munkáltatás 

 

 

Elemző 

zenehallgatás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Megbeszélés 

 

 

Munkáltatás 

Közös zenélés 

Analizáció 

Értékelés 

 

A motiváció 

felkeltése 

 

 

 

 

 

 

Tanári bemutatás 

 

Elemzés 

 

Egyéni munka 

Kooperatív 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fun Key 1:  

11. old. 
 

 

 
 

 

 

 

Szintetizátor 

CD lejátszó 

Fun Key 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni tanulói 

észrevételek 

kibontása. 

 

Cél:  

Az ismert daloknál 

a tanuló önállóan 

állítsa be a 

hangszeren a kívánt 

paramétereket. 

6’ III. ÚJ ISMERET – KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
 

1. Ritmusimitáció tapssal - azonosság 

2. Ritmusgyakorlat tapssal – különbözőség 

3. Dallamkártyák vizsgálata 

Tanári magyarázat 

Bemutatás 

Feladatmegoldás 

Megfigyeltetés 

Kooperatív 

munka 

Egyéni munka 

Dallamkártya A tanult ritmusok, 

hangértékek 

alkalmazása, 

a szinkópa is legyen 

benne → előkészítés 

3’ IV. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS 

1. Egy választott dal eléneklése és eljátszása a 

dallamkártyáról 

2. Házi feladat: 8 ütemes ritmusimitáció 

kitalálása, lejegyzése 

3. Az óra értékelése  

Zenei élmény 

Házi feladat adása 

Értékelés 

osztályzattal 

Kreatív önálló 

munka 

Füzet 

Szintetizátor 

 

 



Reflexió az első óratervhez – 2017.03.03. 
 

  

Az órát tornával kezdtük, majd nekiláttunk a bemelegítésnek: C-dúr skála váltott 

kézzel. Különböző játékformákat alkalmaztunk: felfelé legato, lefelé staccato billentéssel 

kellett játszania, gondosan ügyelve a helyes kéztartásra és billentésre. A legato, staccato 

fogalmának a jelentését is megbeszéltük. A skálát egyre gyorsabban tudja játszani a tanítvány, 

tempótartása stabil, ujjrendje tökéletes volt, törekedtünk a kar és az ujjak egységére. Felkarral, 

könyökkel is rásegített játékára a helyes billentés eléréséhez. 

 

A bemelegítő részben két kedvenc dal következett, mindkét dal esetében a zenei 

kíséretet a CD adta. Általában szeret CD-vel játszani, érdekesnek, izgalmasnak, sőt sokszor 

kihívásnak találja, de ha sokkal gyorsabb tempóban hallható a dal, mint ahogyan ő azt 

gyakorolta, akkor néha elveszíti a lelkesedését...  

  

Az ismétlő résznél két olyan gyermekdalt választottam, melyeket a Zongoraiskola I. 

kötetből tanultunk. A dalokhoz énekeltünk, ám a magas hangokat nem tudja kiénekelni tisztán, 

így mindkét dalt transzponáltuk a kényelmesebb és élvezhetőbb előadás érdekében. A 

transzponálást ő maga végezte el a hangszeren. Az éneklés és játék után röviden átbeszéltük a 

gyermekdalokban felfedezhető dallami, ritmikai azonosságot, hasonlóságot, különbözőséget, 

mintegy bevezetve az óra fő zenei célját és feladatát.  

 

Az új anyagrész kidolgozásával folytattuk az órát, de ezen az órán új dalt nem 

tanultunk, hanem az előzőleg megtanult dalainkon keresztül figyeltük és vizsgáltuk meg a 

dallami, ritmikai azonosságokat, hasonlóságokat és különbözőségeket. A tanuló szeret 

visszanyúlni régebbi dalokhoz, szívesen végigjátszaná a teljes kottát minden órán. Így az 

időbeosztásra fokozottan figyelni kell, illetve arra is, hogy próbáljak ne engedni a tanuló túl 

sok egyéni kérésének. Nyilván fontos, hogy érezze, neki is van beleszólása a tanulási-tanítási 

folyamatba, kíváncsi is vagyok a véleményére, a döntéseire, választásaira, de mindez ne 

menjen az idő rovására. 

 

A Gubben Noak című skandináv dalt játszottam el, majd az előzetesen megadott 

megfigyelési szempontokra rövid válaszokat adott a növendék, megtalálta egyből az azonos 

és - ahogyan ő fogalmazta - a ’kilógó’ sorokat. A tanulói játék következett egyből két kézzel 

arranger kísérettel a könyv által megadott paraméterek alapján, mivel ezt a dalt már ismerte, 

tanulta, így nem volt nehéz kifejezően előadnia. A paraméterek beállítása sem okozott gondot. 

 

Szerettem volna még jobban megalapozni, elmélyíteni az óránk anyagát, így további 

néhány ismert dalt játszottunk el közösen, figyelve az új ismeretanyag felfedezésére. A zene 

egyik legfontosabb területe az együttes játék, így a közös muzsikálással még nagyobb 

élményben van része a tanítványnak, így megtanulhatja saját zenei kifejezőkészségét 

összehangolni máséval. Egyaránt figyelnie kell a saját játékára, szólamára, és a másik 

alkotására is. Mind e közben most viszont feladat volt, hogy meg kellett figyelnie a dalok 

dallami és ritmikai sajátosságait is, az így összetett produktum sok képességet fejlesztett. 

  

 A készségfejlesztő részben ritmikai gyakorlatokat végeztünk, un. ritmusimitációt 

tapssal. Első körben azonos ritmus visszaadása volt a feladat, míg második körként ellentétes 

ritmust kellett alkotnia a tanítványnak. Tökéletesen megoldotta a feladatot, pedig ettől a 

résztől kicsit tartottam, de nagyon ügyes volt!  



Dallamkártyákon keresztül vizsgáltunk tovább az azonosság, hasonlóság, 

különbözőség témakörét. Ismert dalok voltak kinyomtatva, vizuálisan vizsgáltuk, majd egyet 

belőle eljátszottunk, elénekeltünk. Hangulatosan végződött az óra. 

 

 Az óra céljait és feladatait sikerült elérni, megvalósítani, a tanuló nagyon jól érezte 

magát, végig aktív és motivált volt. Könnyedén felfedezte a dallami, ritmikai azonosságokat, 

hasonlóságokat és különbözőségeket, a ritmusjáték különösen tetszett neki. Túlzott 

nehézséget nem tapasztaltam egyik területen sem. Gyakorlatilag semmit nem csinálnék 

másképpen, elégedett voltam, így a tanuló órai munkáját egy szép és nagy ötössel értékeltem. 



II. Óraterv 
A pedagógus neve: Lukács Éva 

A pedagógus beosztása: Zenetanár 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Művészetek - Zeneművészet 

Tantárgy: Szintetizátor-keyboard 

Növendék: Molnár Metta, A/2. osztályos tanuló 

Az óra témája: European Song című dal 

Azonosság, különbözőség felfedezése a zenében; Háromszólamú együttes; A 

basszushangok olvasása; A dal harmonizálása; D.C.al Fine alkalmazása 

Az óra cél- és feladatrendszere: 
 

 

A növendék legyen képes: 

- különböző játékformák alkalmazására – uninoso dallamjáték, szekveciajáték 

- a két kéz függetlenítésének stabilabbá tételére  

- az új fogalom (szekvencia) megértésére 

- a háromnegyedes ütem megfelelő megérzésére 

- a hármashangzatok alapfogásainak és fordításainak pontos lefogására, fűzésére, 

kötésére bal kézben, jobb kéz egyidejű játékával  

- az azonosság, hasonlóság, különbözőség felfedezésére a zenében 

- a basszushangok olvasására 

- a dal harmonizálására 

- az egyenletes tempó megtartására belső pulzálással, lüktetéssel 

- szociális kompetenciái fejlesztésére a közös (tanuló-tanár) alkotói tevékenység 

segítségével (alkalmazkodóképesség, figyelem, tolerancia) 

- játék közben a ritmikai és dallami készségének fejlesztésére 

- a blattolási készségének növelésére 

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

szemléltetés, élménynyújtás, elemzés, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Szolfézs, ének-zene, tánc, angol nyelv, zenetörténet 

Felhasznált források: Fun Key 1 Keyboard; Bartók Béla: Mikrokozmosz I. 

A megvalósítás időpontja: 2017. március 3. 



Időkeret Az óra tartalma és menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

 

 

1’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

I. RÁHANGOLÓDÁS, ELŐKÉSZÜLETEK, ISMÉTLÉS 

 

1. Bemelegítő gyakorlatok - torna 

Kis testmozgás, torna: vállkörzés, váll felhúzása, 

leengedése, a kézfejek felpuhítása, az ujjak 

bemozgatása. 

 

2. Gyakorlatok dallami azonosságra 

 

a., Bartók Béla: Mikrokozmosz I. 5. oldal 

1-es gyakorlat: Unisono dallam 

 

b., Bartók Béla: Mikrokozmosz I. 5. oldal 

2-es gyakorlat: Unisono dallam 

 

c., Szekvencia tanulói-tanári előadásban  

Fun Key kotta 13.o. 

 

3. Ismétlés – 2 korábban tanult dal 

 

a., Waltz - tanári kísérettel (13. oldal) 

 

b., Let’s dance together – tanulói előadás, tanári 

segédlettel (10. oldal) 

 

c., Let’s dance together – tanári előadás, tanulói 

segédlettel (10. oldal) 

 

Mindkét dal ¾-edes ütemmutatójú.  

Megfigyeljük a dallami, ritmikai azonosságot, 

hasonlóságot, különbözőséget. 

 

 

 

Megbeszélés 

Feladatmegoldás 

 

 

 

 

Munkáltatás 

Gyakorlás 

 

 

 

 

Értékelés 

 

 

 

Ismétlés 

Gyakorlás 

Elmélyítés 

Rögzítés 

Megfigyelés 

 

Értékelés 

 

 

 

Aktív részvétel 

Kooperatív 

munka 

 

 

Egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka 

Kooperatív 

munka 

Páros munka – 

közös zenélés 

 

 

 

 

 

 

 

Bemelegítő 

gyakorlatokhoz: 

Bartók Béla 

Mikrokozmosz I. 

 

Szintetizátor 

 

 

 

 

 

 

 

Fun Key 1 kotta 

Szintetizátor 

 

Csörgő 

 

A tanulást támogató 

eszközökre 

figyelem! 

Harmonikus 

berendezés, 

kényelem, 

hangszerek. 

 

Ellenőrizni a helyes 

billentéstechnikát. 

 

 

 

A szekvencia 

fogalmának 

magyarázata: 

Rövid zenei részlet 

megismétlése más 

hangmagasságon. 

 

Cél: A gyermek 

önállóan állítsa be a 

hangszeren a kívánt 

ritmust, hangszínt, 

tempót. 

 

A ¾-edes ütem 

pontos 

visszaadására való 

figyelem! 



12’ II. ÚJ ISMERETSZERZÉS 

1. Motiváció – Ma egy érdekes felépítésű művet 

fogunk tanulni, címe: European Song. (27. oldal) 
 

2. Célkitűzés  
Megfigyelési szempontok: 

Milyen a dal hangulata, tempója, stílusa, 

azonosság, különbözőség, hangszerek, egyéb 

észrevétel? 
 

3. A dal meghallgatása CD-ről (43. track) 
 

4. A megfigyelési szempontok átbeszélése 
 

5. Kottakép alapján elemzés: Hangértékek, a 

basszushangok vizsgálata, az ismétlőjel szerepe, 

D.C.al Fine szerepe, dallami azonosság, 

különbözőség felfedezése, a dal sorai 
 

6. Tanuló-tanár játéka beosztott sorok alapján 
 

7. Voice, Style, Tempó választása, bejegyzése a 

könyvbe 
 

8. A kitalált paraméterek alapján a dal eljátszása. 

 

Figyelem felkeltése 

Tanári közlés 

 

 

Megfigyelés 

Munkáltatás 

 

 

Elemző 

zenehallgatás 

Zenei élmény 

nyújtása 

Megbeszélés 

 

Analizáció 

 

Munkáltatás 

 

 

Közös zenélés 

Értékelés 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka 

 

 

Egyéni munka 

Kooperatív 

munka 

 

Fun Key 1:  

27. old. 
 

 

 

CD lejátszó 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Szintetizátor 

 

 

 

 

Egyéni észrevételek 

kibontásának tér. 

Fontos a dal 

vizsgálatánál a 

zenei azonosság, 

hasonlóság 

felfedeztetése. 

 

 

Voice, Style, 

Tempó önálló 

választása → 

kreativitásra nevelés 

7’ III. KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

1. A dal harmonizálása – akkordok kitalálása a 

basszushangok segítségével 

Feladatmegoldás 

Megfigyeltetés 

Analizáció 

Kooperatív 

munka 

Egyéni munka 

Kotta  

2’ IV. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS 

1. Házi feladat: Bass walk (31. oldal) ABC-s 

nevek könyvbe történő írása  

2. Tom Dooley c. dal meghallgatása 

3. Az óra értékelése  

Házi feladat adása 

Új anyag 

előkészítése 

Értékelés 

osztályzattal 

 Fun Key I. 31. 

oldal 

CD lejátszó 

HF: Az új dal 

gyakorlása, a 

basszushangok 

olvasásának 

stabilizálása 

 

 



Reflexió a második óratervhez 
 

Az óra cél- és feladatrendszere elég széleskörű volt: különböző játékformákat 

alkalmazunk unisono és szekvenciajáték formájában, miközben megismertük a szekvencia 

fogalmat, a két kéz függetlenítésének stabilabbá tételére is gondot fordítottunk, a 

hármashangzatok alapfogásainak és fordításainak pontos lefogását, fűzését, kötését 

gyakoroltuk bal kézben jobb kéz egyidejű játékával, illetve a fő témánkat is kellő 

alapossággal mélyítettük: az azonosság, hasonlóság, különbözőség felfedezését a zenében. 

Gondot fordítottunk a basszushangok olvasására, a dal harmonizálására. Stabilizáltuk az 

egyenletes tempótartást belső pulzálással, lüktetéssel, fejlesztettük a tanuló szociális 

kompetenciáit a közös (tanuló-tanár) alkotói tevékenység (alkalmazkodóképesség, figyelem, 

tolerancia) segítségével, illetve játék közben a ritmikai és dallami készségek fejlesztésére is 

folyamatos figyelmet fordítottunk. Nőtt a tanítvány blattolási készsége az órai munkája során.  

 

Az ismétlő résznél két dalhoz nyúltunk vissza, mindkettő ¾-edes ütemmutatójú volt. 

Megfigyeltük a dallami, ritmikai azonosságot, hasonlóságot, különbözőséget, miközben a 

második dalt érdekes módon analizáltuk. A második dalt (Let’s dance together) először Metta 

játszotta el arranger kísérettel, én csörgőztem a dalhoz, majd megfordítottuk a felállást. Ilyet 

még nem végeztünk, kíváncsi is voltam, hogy sikerül, megzavarja-e Mettát a csörgő. A 

kezdeti nehézségek után hamar belejött, így nem okozott gondot a megvalósítás, nagyon 

élvezte ezt a fajta zenei megvalósítást. 

 

Az új anyagrész kidolgozásával folytattuk az órát. A European Song című dal volt 

terítéken. Meghallgattuk CD-ről a dalt, majd először megfigyelési szempontok szerint – 

hangulat, stílus, hangszerek, tempó -, majd kottakép alapján elemeztük a dalt: hangértékek, a 

basszushangok vizsgálata, az ismétlőjel szerepe, D.C.al Fine szerepe. Nagyon ügyesen jöttek 

a válaszok, mindent felfedezett Metta. Mivel egy háromszólamú műről volt szó, a tanuló 

választott egy sort, amit a gyakorlás fázisában együtt velem eljátszott (én két szólamot 

játszottam), majd a Voice, Style, Tempó kitalálását és lejegyzését követően ismét eljátszottuk 

a dalt. Időben rendben voltunk, szerettem volna elegendő időt szánni erre a feladatra, ha 

esetleg bármilyen nehézségbe ütközünk, maradjon utólag is még lehetőség a gyakorlásra, 

ismétlésre. 

 

A készségfejlesztő részben a dal harmonizálásának kitalálása volt a feladat, amelyhez 

a basszushangokat hívtuk segítségül. Basszuskulcsban még nehezebben olvas Metta, így a 

házi feladat is e területen maradt: a Bass walk című gyakorlatba kell az ABC-s neveket beírni. 

Zárásként pedig a következő óra anyagát – Tom Dooley című amerikai népdalt – hallgattuk 

meg CD-ről a kottakép követésével egyetemben. 

 

Sokat kérdeztem ezen az órán, talán többet is a megszokottnál. De nagyon jól bevált ez 

a módszer, mert a „kérdezéses” módszer a legjobb bizonyos anyagrészek összefoglalására, 

ismétlésére, felelevenítésére. Próbálom a legjobb, legcélirányosabb kérdést feltenni, hogy a 

tanuló tudjon gyorsan asszociálni, értse a lényeget, tudja, mire gondolok. Mindemellett 

előtérbe helyeztem a tanuló sajátosságait és a tanulást elősegítő tényezőket is. 

 

 Az óra céljait és feladatait sikerült elérni, megvalósítani, a tanuló jól érezte magát, 

végig aktív és motivált volt. Az óra végén megkérdeztem, ő hogyan érezte magát, nem volt-e 

túl sok vagy túl nehezek a feladatok, de abszolút lelkesen válaszolta, hogy nem! Sőt, 

megemlítette, milyen hamar elment az óra, észre sem vette! Megtanultuk az új dalt, az új 



ismeretet is alaposan sikerült megértetni, gyakorlatba ültetni. A basszus hangok felismerését, 

folyamatos olvasását még gyakorolni kell, de például ez a fajta közös zenélés, a csörgő 

használata, vagy éppen a harmóniaalkotás lehetősége nagyon kreatívvá és lelkessé tette az 

órai munkát, új területeket ismerhetett meg, amelyekre bátran lépett be, így egy választott 

matricával jutalmaztam és egy nagy ötössel osztályoztam a tanulót. 



2017. 03. 03. Tanfelügyelet

https://www.oktatas.hu/tanfel_ertekelo/!/#/eljaras/O766182077682017A001/kerdoivek 1/1







Kérdőívezés

Kérdőívek Állapot Kitöltések Határidő Eredmény

A pedagógus önértékelő
kérdőíve

Befejezve 1/1   2017. febr. 26. Megnyitás

Munkatársi kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve 2/2   2017. febr. 26. Megnyitás

Szülői kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve 3/3   2017. febr. 26. Megnyitás

Eredmények - A pedagógus önértékelő kérdőíve Statisztika Megjegyzések

1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb
eredményekről.

2. Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket

3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő.

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz.

5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori sajátosságait.

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket.

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási programok nyújtotta lehetőségeket.

8. Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményekhez.

9. A lemaradó tanulókat segíti.

10. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás, gyakorlás.

11. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is.

12. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák javítására.

13. Jó a kapcsolata a diákokkal.

14. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend átadása.

15. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is kiterjed.
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Kérdőívezés

Kérdőívek Állapot Kitöltések Határidő Eredmény

A pedagógus önértékelő
kérdőíve

Befejezve 1/1   2017. febr. 26. Megnyitás

Munkatársi kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve 2/2   2017. febr. 26. Megnyitás

Szülői kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve 3/3   2017. febr. 26. Megnyitás

Eredmények - Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Statisztika Megjegyzések

1. A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

2. Nyitott a tantárgyközi együttműködésre.

3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre.

4. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a gyermekek számára.

5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról.

6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal.

8. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő.

9. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival.

10. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában.

11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban.
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Kérdőívezés

Kérdőívek Állapot Kitöltések Határidő Eredmény

A pedagógus önértékelő
kérdőíve

Befejezve 1/1   2017. febr. 26. Megnyitás

Munkatársi kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve 2/2   2017. febr. 26. Megnyitás

Szülői kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve 3/3   2017. febr. 26. Megnyitás

Eredmények - Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Statisztika Megjegyzések

1. Időben tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a feladatokról, elvárásokról.

2. Gyermekem otthoni tanulását tanácsaival segíti.

3. A házi feladatokat, a gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi.

4. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

5. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak.

6. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.

7. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.

8. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.

9. Felismeri a tanuló problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani.

10. A tanulók bizalommal fordulhatnak hozzá.

11. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a felzárkózásához.
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