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„Miért kellett a jövendő államférfiaknak éneket, zenét és táncot tanulniuk? Azért, mert akkor
még tudták, hogy ezek kapcsolati formák a transzcendenciával. A tánc, az ének, a zene
kapcsolatot teremt a világ harmóniáival, és valamiféle rezonanciát hoz létre bennünk.”
(Vekerdy Tamás: Jól szeretni, Kulcslyuk Kiadó)

A TANKÖNYV KONCEPCIÓJA
A tananyag fejlesztésekor a szakmaiság mellett fontos szempont volt a tanulói aktivitás és a
hasznosság. A zene mélyen hat az emberre, ezért nem mindegy, hogy milyen muzsikát hallgat
és énekel a gyermek és a felnőtt. A tankönyv dalai és zenehallgatási anyaga pozitív
életszemléletet közvetít. A tankönyv a konstruktív tanulási elmélet szellemében készült,
elsősorban a gyerekek kíváncsiságát, felfedezőkedvét szeretné felkelteni.

A fentiek mellett a tankönyv fő vállalásai: a Kodály-koncepció alapján történő nevelés,
intermedialitás használata, új lehetőségek kihasználása. Fontos feladatok: a korszerű tudás
megalapozása az éneklés, hangszerhasználat, zeneelmélet, zenetörténet területein. A
szakmódszertan, zenepedagógia és pszichológia segítségével történő következetes fejlesztés,
az attitűd pozitív befolyásolása, alkalmazkodás a változásokhoz és értékőrzés.
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A Tankönyvben szereplő dalok, a Tankönyv és a Munkafüzet feladatai minden
megnyilvánulásukban a pozitív élményeket szeretnék erősíteni.
A tantárgy kiemelkedően alkalmas a tanulói személyiség fejlesztésére, tanulói
csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére, érzékenyítésre. A mozgással
összekapcsolt zenei tevékenységek egészségnevelő hatása és pozitív hatása a mentális
egészségre a tudomány által bizonyított tény. A folyamatos fejlődés igénye a folyamatos
változást igényelheti. Talán egyetlen tantárgy sem rendelkezik ilyen nagy mennyiségű, a
kereteibe tartozó élményforrással. Ezek naponta bővülnek, változnak. Napjainkban a kortárs
(könnyű)zenében nincs egységesen kedvelt zenei stílus. Gyermekeink különböző együttesek,
énekesek számaihoz egyre könnyebben hozzáférnek. Egy előadásom PPT-képe utal arra, hogy
milyen hozzáállással könnyíthető meg a változások kezelése, hasznossá tétele, és egyúttal
össze is foglalja a fenti gondolatokat.

A tankönyv előszavában felhívtuk a figyelmet arra, hogy a legújabb kutatások szerint
az érzelmeknek kiemelkedő szerepe van a bevésés mélységében, ezt Freund Tamás agykutató
szavaival támasztottam alá. Tanítsuk meg gyerekeinket arra, hogy merjék megélni érzelmeiket
az éneklés által, ennek segítségével éljenek, tanuljanak! A korszerű iskola használja a
drámapedagógia módszereit, éljünk mi is bátran a dramatizálás eszközeivel. Az énektanár
használja erősségeit, szép énekhangját, hangszeres tudását, zenei és tanári kompetenciáit
arra, hogy elbűvölje a gyerekeket. Merje érzelmileg megközelíteni a zenét.
A tankönyv feladatrendszere inspiráló szeretne lenni az azt használó tanárra és diákra
egyaránt.
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Hogyan hat egymásra a tanár és a diák az órákon? Vizsgáljuk meg a kérdést úgy, hogy
megfigyeljük a közismereti ének-zene oktatás néhány jellegzetességét!
Az ének-zene tantárgyi specifikumai közé tartozik, hogy:


a tantárgy a művészeti nevelés része,




közösségformáló lehetőséggel bír,
a mozgással összekapcsolt zenei tevékenységek egészségnevelő hatásúak,



a folyamatos fejlődés igénye a folyamatos változást igényelheti,



a feladat a képzés teljes folyamán az alapkészségek lehető legmélyebb szintű
elsajátíttatása, a tevékenység örömének megéreztetése,



az ízlésbeli különbségek, zenehallgatási szokások különbözősége,



érzelmi nevelés különleges lehetősége például a népdalok szövegein, tartalmán
keresztül,



intézményen kívüli lehetőségek nagy száma (hangverseny, opera, kiállítás, média),



egyéb, a közismereti énekoktatást segítő intézmények (zeneiskolai hálózat, a zenei
intézmények közművelődési programjai, projektjei),



hagyományosan régóta működő rendezvények (versenyek, kórustalálkozók,
táncházmozgalom),
a közismereti énekoktatás kötelező tanórában, csoportban (20–38) zajlik úgy, hogy a



tanulók különböző szintű zenei kompetenciákkal és nagy mennyiségű, egymástól
eltérő ismeretanyaggal rendelkeznek.
Hogyan hat a tanár az órán a diákra? Mi a tanár legfontosabb feladata az énekórákon?
Emeljünk ki néhányat a kompetenciák közül!
Általános tanári kompetenciák:
a tanár legyen képes:


tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére,



a pedagógiai folyamat tervezésére,



a tanulási folyamat szervezésére és irányítására.

Speciális ének-zene tanári kompetenciák:
a tanár legyen képes:


a tanulóknak a saját énekhangjukhoz, a zenei anyanyelvhez és annak használatához
kapcsolódó kulturális, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztésére,



a tanulói attitűd pozitív befolyásolására,



a korszerű információs és kommunikációs technikák elsajátítására és a tanításban
történő alkalmazhatóságának megismerésére.

Az énekórákon fontos tanári feladat elérni azt, hogy a tanulók tevékenykedjenek, aktívan
vegyenek részt az óra menetében. Ezzel együtt történik az alapkészségek lehető legmélyebb
szintű elsajátítása úgy, hogy a tevékenység örömet szerezzen. Ezt a folyamatot igyekszik
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segíteni a könyv énekes anyaga és a készségfejlesztő gyakorlatok. A zenei képességfejlesztés
fő feladatai: az egyenletes lüktetés biztonságának kialakítása, a ritmus- reprodukálás, a mérő
és a ritmus viszonyának felfedeztetése, az intonáció fejlesztése, az egyéni és közös egyszólamú
éneklés élményének felfedeztetése, az alkalmazkodási készség kialakítása tempóban,
hangerőben és hangszínben, a többszólamú éneklésre való képesség kialakítása.
Gerald Hüther professzor így ír (megjelent az Élet és Tudomány 2009/13. számában):
„Az egyik legcsodálatosabb testtanulási gyakorlat az éneklés. Eközben ugyanis a gyermek
agyának olyan virtuóz módon kell a hangszalagokat modulálnia, hogy hajszálpontosan a
megfelelő hang jöjjön ki. Ez a lehető legjobb finommotorikus gyakorlat és ugyanakkor feltétele
minden későbbi, nagyon differenciált gondolkodásmódnak is. Ráadásul az éneklés esetében
egy nagyon komplex kreatív teljesítményről van szó. Hiszen a gyereknek az egész dalt fejben
kell tartania ahhoz, hogy egzakt módon a megfelelő időpontban eltalálja a megfelelő hangot.
És a kórusban megtanul alkalmazkodni is a többiekhez – ami a szociális kompetencia feltétele.”
Mikor és hogyan hathat a tanár a tanítási órán kívül a diákra? Van-e a tanárnak feladata
az énekórák megtartásán kívül? Igen, van, lehet. Egyéniségének és a helyi adottságoknak
megfelelően énekkart vagy egyéb zenei szakkört, színházlátogatást szervez, hangversenyre
vagy táborozni viszi a gyerekeket. Ebben tankönyvünk a dalanyaggal és a játékötletekkel tud
segíteni.
2020 kora tavaszán a Covid-19 vírus miatti járványhelyzetben bevezettük a digitális
oktatást. Ez a változás lehetőség volt arra, hogy új módszereket, munkaformákat próbáljunk
ki (a digitális oktatás szakirodalmához ld. az irodalomjegyzéket).
A témához kapcsolódva ajánlom olvasásra a 2019-ben Vácott megtartott III. Nemzetközi
Kisgyermek-nevelési Konferencia anyagából készített és a Világhálón PDF-formátumban
elérhető kötetet (ld. Irodalomjegyzék). A kézikönyv írásakor még kevés összegzés, konkrét
tudás áll rendelkezésre a 2020-as online tanítás országos tapasztalatairól; egy lehetséges
pedagógusi attitűd:
1.
2.
3.
4.

konkrét cselekvésre biztatni a gyerekeket,
az óra szerkezete világos és követhető legyen,
az óra szerkezete lehetőleg hasonlítson az élő tanórákéhoz,
változatos és a gyerekek figyelmére várhatóan számot
munkaformákkal motiválni az előkészítés során,

tartó

anyaggal,

5. kerülni a túlterhelést.
Ötletként néhány feladattípus: rövid gondolat megfogalmazása zenehallgatásról, felvétel
készítése éneklésről/ furulyázásról vagy egyéb hangszerjátékról, internetfelvétel hallgatásával
tanult, szabadon választott dallam megtanulásáról, felvétel küldése magyarázattal (Miért
szeretem?), saját választású zenemű klasszikus és olyan, amit a tanuló gyakran hallgat, adott
zeneműhöz festmény választása vagy történet kitalálása, kottaíró és kottafelismerő feladat.
Saját választású zenemű klasszikus és olyan, amit a tanuló gyakran hallgat. Ekkor fontos, hogy
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a tanuló mellékelje kedves felvételét. Összehasonlító feladat: azonos mű többféle felvétele.
Ekkor kérni lehet a kedvenc kiválasztását, és indoklást. Festményt választása adott zeneműhöz
akkor hasznos, ha a gyerekek nem ismerik a hallgatott mű címét. Szintén kérhető történet
írása, vagy szóban - képben megfogalmazott vélemény.
A Speciális Nevelési Igényű tanulók digitális oktatásának segítésére több oldal,
tanulmány született. A Digitális Pedagógiai Központ a Digitális jólét program keretében
jelentette meg Online megoldások SNI-specifikus megoldásokkal című távoktatást segítő
anyagát 2020 kora tavaszán. Az oldal elérhetősége: https://dpmk.hu/2020/04/17/onlinemegoldasok-sni-specifikus-javaslatokkal/ (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)
Az iskola, az oktatás és a nevelés feladata nem változott a megváltozott körülmények
miatt/ellenére, de a körülmények változásaira figyelnünk kell.
Ken Robinson – oktatással foglalkozó szakember – több fórumon kifejtette, hogy a
közösségben fejleszthető és az életben hasznosítható kíváncsiság, kreativitás, kritikai
gondolkodás, kommunikáció, kollaboráció (együttműködés), kiegyensúlyozottság és a
közösségi szellem nagy mértékben befolyásolhatja az egyén életminőségét (8K).
„A tanulásban akadályozott tanulók oktatása nem igényel speciális eszközöket, de
végiggondolandó, hogy az előzőekben felsorolt zavarok, mely eszközök segítségével
javíthatók, csökkenthetők – pl.: kreativitást, értelmi képességeket fejlesztő játékok,
feladatsorok, differenciált tanulási módszerek használata.” (Bodrogai Tibor – Pápay Nikolett –
Soltész Éva – Vaskó Györgyné: Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája.
Pázmány Szociális Tudományok Sorozat – sorozatszerkesztő Lakner Tamás PhD, Szent István
Társulat Kiadója 2012. Budapest)
Könyvünk nemcsak olyan tanulóknak készült, akik értelmileg vagy mentálisan
hátránnyal indulnak, hanem a tanulásban vagy érzelmileg akadályozott gyerekek épülésére is
szolgál, ezért különösen nagy hangsúlyt helyez a kommunikációs és szocializációs
kompetenciák fejlesztésére.
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A TANKÖNYV FEJEZETEI
(melyet a munkafüzet felépítése is követ):
ISMÉTLÉS
A fejezet tematikusan rendszerezve tartalmaz feladatokat, dalokat, zenehallgatás -ismétlést,
játékokat az előző évek anyagából (napszakok, ünnepek, más népek dalai, hangszerismeret).
A fejezet összefoglaló oldala a csend és a hang „ellentétével” játszik. Az ismétlő oldalak
szándékosan bőséges énekelni való és zenehallgatási anyagot kínálnak. Lehetséges, hogy
vannak köztük ismeretlen dallamok. Ebben az esetben vissza-visszalapozhatunk a tanév során,
és a fejezet ötlettárként funkcionálhat.
ÉLŐ NÉPZENE
(kilenc magyar népdal)
Vidámság, mese, csúfolódás-évődés, mozgalmasság jellemzi a fejezet dalait. Az ismeretek a
néprajz, a földrajz, a történelem, természetismeret és még sok más tantárgyi kapcsolódást
érintenek. Az összefoglalás előretekint a magyar zeneszerzőkre, előkészítve a Háry János című
daljáték tanítását, játékosan megismertet a népdalgyűjtéssel és mozgásos kreatív
játékötleteket kínál.
ISMERKEDJÜNK ZENESZERZŐKKEL, KOROKKAL!
Mozart, Beethoven, Smetana, Grieg, Saint-Saëns – a gyerekek életkorából adódó
érdeklődésének megfelelően mesés, történetet elbeszélő, főként a természetről szóló zenéket
válogattunk abból a célból, hogy zenehallgatóvá, a klasszikus zenét szerető és később a
zenetörténet és stílusismeret iránt érdeklődő emberré válhassanak tanítványaink. A
fejezetben a magyar népzenében ritka hármas lüktetés kerül előtérbe. A hangsúly a
befogadáson, a zenehallgatáson van. A feladatok a zenehallgatás szabadságát és pihentető,
jótékony testi és mentális hatását erősítik.
ÜNNEPEK, JELES NAPOK
(éneklés és zenehallgatás a téli és a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódva)
A zeneszerzőktől Mozart segítségével kötünk át az ünnepléshez. A hármas lüktetés és a páros
lüktetés is jelen van a magyar népszokások dalanyagában. A fejezet elsősorban magyar
dalanyagot tartalmaz. Az egyén, a család és a nagyobb közösség ünnepi szokásait is
megbeszéljük a fejezetben.
MAGYAR ZENESZERZŐK
(Kodály Zoltán: Háry János – a daljáték megismerése több órán keresztül történik)
A fejezet játékosan és részletesen ismertet meg az obsitos katona meséjével. A zene
karakterábrázoló lehetőségeire koncentrálunk. Egyensúlyban van a befogadás és a
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reprodukálás: a hallgatott dalokat, zenei témákat elő is adjuk. A fejezet célja az érzelmi
nevelés: az elköteleződés, a szeretet és a hűség a kulcsfogalmak.
TANÉV VÉGI VIGASSÁGOK
(más népek dalai és magyar szerzők vidám dallamai; az új dalok tanulása sok lehetőséget
ad a tantárgyközi kapcsolódásra)
A fejezet vidám dalok, életképek, kánonok, műzene és zenehallgatás segítségével bőséges
kínálatot ad a tudatosításra (tizenhatod), ismétlésre (ritmusképletek, pl. szinkópa, metrum).
Fejleszti a zenei kompetenciákat (metrumérzék, ritmusérzék, belső hallás, hangrelációk),
használható a felismerő kottaolvasás gyakorlására. A földrajzi kompetencia fejlesztése a perui,
tatár, orosz, svájci, ír, finn és magyar anyagon keresztül folytatódik, alkalmat adva az egyéb
kapcsolódásokhoz (irodalom, nyelv, történelem, egyéb művészetek, természetismeret). A
matematikai kompetencia fejlesztésére alkalmas a fejezet elején található tizenhatod-torta. A
ritmusértékek összefoglalása a fejezetben egy játékos feladathoz kapcsolódik. Ennek
segítségével a gyerekek láthatóvá teszik az egész, fél, negyed, nyolcad és tizenhatod érték
közti arányokat.
A fejezet végén található oldalak a generatív tevékenységeket, kreativitást fejlesztik. A
Játsszunk és alkossunk zenével! oldalon a zenés színpadot Dés László: A Pál utcai fiúk című
musicaljének segítségével ismerjük meg. Ezt követik a Történetek filmmel és zenével. Az
oldalon film- és rajzfilmzenéket ajánlunk, arra biztatva a gyerekeket, hogy emlékezzenek saját
kedvenceikre. Ez után egy-egy oldalas ajánlás következik nemzeti ünnepünk, március 15.
megünneplésére és az egri vitézek hősiessége előtti tisztelgésre. Ezek az oldalak a tanév
rendjébe illesztve máskor is feldolgozhatók, használhatók a témahéten vagy
projektmunkaként.
Az Év végi rendszerezés oldalai felépítésükben azonosak az év eleji ismétléssel, de
fontos különbség, hogy a tankönyv használatának gyakorlását is szolgálják. Olyan feladatok
kerültek ide, amelyek a memóriát, a logikus, összefüggést látó gondolkodást segítik a tankönyv
használatával.
A tankönyv fejezetei összefüggenek egymással, és az oldalak szerkezete is hasonló.
A ráhangolás olyan dalt ajánl éneklésre, amely valamilyen módon kapcsolódik az új
ismerethez vagy gyakorlásra szánt anyaghoz (Pl. a Kispiricsi faluvégen előtt a Szélről legeljetek
ajánlása a kánonéneklést gyakoroltatja; tematikus előkészítés az állatokról szóló zeneha llgatás
előtt a Kitrákotty mese; a Szorgos pásztor kezdetű dal hármas lüktetését az Odakünn az erdőn
éneklésével segítjük).
Az előkészítés az új anyag tanításának valamelyik részterületét emeli ki, gyakoroltatja
(Hej, tulipán éneklése az Áll egy ifjú nyírfa a réten előtt, a Sej, Nagyabonyban tanításakor a
szó, –fá szeptimugrás előkészítése az A juhásznak jól van dolga kezdetű ismert dalunk
éneklésével és a szó, – mi – szó dallamrész kiemelésével).
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Igyekeztünk sok olyan – a világhoz, más tantárgyakhoz való – kapcsolódást megmutatni, amely
tágítja a tanulók világát, ez a kitekintés feladata (néprajz: Suba subához, guba gubához!
jelentésének vizsgálata, kis- és nagykarácsony, kézműveskedés: adventi naptár készítése dalok
ajándékozásával, természetismeret: csalogány, pacsirta – az alkony madara, hangszerismeret
és történelem: a tárogató).
A zene mindig együtt jár a mozgással, az élet első hónapjaiban a csecsemőt dúdolva
ringató szülők is ezt adják át a gyerekeknek. A mozgásos feladatok segítségével igyekeztünk
segíteni abban, hogy kielégítsük a korosztály nagy mozgásigényét. Ennek egyik kicsi, de fontos
eszköze, hogy a kézjeleket a gyerekek is mutassák! Ezen kívül is igyekeztünk változatos
formákban inspiráló feladatokat adni, amelyek különböző körülmények között
megvalósíthatók (Járjunk tánclépést titi tá ritmusban!, Éneklés közben járjunk helyben…,
Táncoljunk, mozogjunk szabadon a megismert muzsika hangjaira!, Álljunk körbe, és énekeljük
el többször is halkan a bölcsődalt! Karunkat fonjuk össze, és ringassuk az újszülöttet! Énekeljük
a most tanult dalt, és találjunk ki csoportokban „matróztáncot” hozzá!).
A zenehallgatás alkalmas arra, hogy pihentessen, gyönyörködtessen és hozzájárul az
érzelmek kifejezéséhez. A zenére való szabad mozgás (Kokas Klára) felszabadító élmény lehet,
javasoljuk a módszer alkalmazását az arra alkalmas csoportban, egyéneknél. A zenehallgatás
és a mozgás is úgy oldja a kötöttségeket, hogy ezzel az új anyag tanítását szolgálja. Könyvünk
feladata, hogy gondolkodni tanítson, ezért nemcsak információkat közlünk, hanem
kérdésfeltevéssel is segítjük a megértést. A feladatok a gyakorlást segítik vagy érdekességre,
információra irányítják a figyelmet, hogy ezzel felkeltsék az érdeklődést.
A kutató feladatokkal további órai és otthoni tevékenységeket szeretnénk inspirálni
(Milyen további táncra, játékra alkalmazható dalokat tartalmaz az 5. osztályos tankönyvünk?,
Lapozzatok vissza az előző oldalra! Milyen más hangszerhez hasonló a tárogató formája? Mit
lehet még tudni erről a hangszerről? Milyen szerepet játszott a Rákóczi-szabadságharc alatt?).
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A FELADATTÍPUSOKRÓL
A Tankönyv és a Munkafüzet szoros egységet alkot. A tankönyv oldalai nagyjából azonos
szerkezetűek, a tanórai egységeket számokkal jelöltük. Figyelemfelkeltő céllal piktogrammal
emeltük ki a zenehallgatást, a csoportos feladatot és a kutatómunkát.
1. Kottaképhez kapcsolódó ismereteket és készségeket fejlesztő feladat
 ritmuskotta: előkészítéshez, gyakorláshoz,



betűkotta (a ritmus és a hang neve, esetenként kézjele): előkészítéshez, az intonáció
javításához, daltanításhoz, gyakorláshoz,
ötvonalas rendszer: hangmagasság, ugrás, lépés fogalma.

A tankönyv szívesen használ betűkottát és kézjeles feladatokat (16., 22., 26. … oldal).
Az ötvonalas kottát főként a felismerő kottaolvasásra használja – akár a hallás utáni
daltanítást kombinálja a kottakép követésével (például a fejezetkezdő dalok esetében),
akár a zenehallgatási feladatok alkalmával (30., 47., 48., … oldal).
A munkafüzet feladatai a kottaírást is gyakoroltatják. Játékos formában és fokozatosan
fejlesztve az elméleti tudást és a manuális készségeket.
A hallás utáni daltanulás kombinálása a kottaképről való tanulás előkészítésével, a zenei
abc, az abszolút rendszer megismerése és a szolmizáció további használata.
Metrumbeli biztonságot fejlesztő feladatok (a páros lüktetés automatizmusa és a hármas
lüktetés).
2. Énekléshez kapcsolódó feladatok
 ismétlő éneklés (irányított és szabad), ismeretet felelevenítő dalok, hangulatot idéző,



az előadásmódot előkészítő dalok, a metrum biztonságát előkészítő éneklés (hármas
lüktetésű dal tanulása előtt hármas lüktetésű ismétlés vagy gyakorló anyag),
kézjel segítségével történő éneklés (szolmizálás és szöveges éneklés kísérése
kézjellel), ez a térbeliség segítségével a tiszta intonációt is segíti,
az éneklés kifejezőkészségét segítő feladatok, hangerő, hangsúly, tempóbeli kérdések



memóriafejlesztés a kívülről történő énekléssel.



3. Zenehallgatáshoz kapcsolódó feladatok
 a zene keltette érzések megfigyelésének és ezek szóbeli kifejezésének képességét
fejlesztő feladatok,
 hangszínhallás fejlesztése (emberi hangszínek, hangszerek),
 történet elbeszélése, karakterábrázolás a zene segítségével (Kodály: Háry –




Napóleon,)
bevezetés a stílusismeretbe és a zenetörténeti kronológia előkészítő lépései
(klasszika, romantika),
zenei témák éneklése a zenehallgatás alkalmával (Mozart: A-dúr zongoraszonáta).
a zeneművek mondanivalója a mai kor embere számára (Kodály: Háry – hűség)
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4. Mozgásos feladatok
A tankönyv igyekszik a lehető legtöbb mozgásra inspirálni a foglalkozáson résztvevőket.
Bár ezt könyvünk nem említi, érdemes a kánonok éneklésekor a gyerekektől megkérdezni,
melyik a kedvencük. A tanár megnevez annyi helyet, amennyi a kánon szólamainak a
száma. Mindenki a kedves helyére megy (pl. tábla előtt, ajtónál, szekrény mellett, az egyik
sarokban), és ott énekel. Én így szoktam a szólamokat kialakítani. Néhány másodpercet
vesz igénybe, mégis megmozdítottuk a csoportot.


szolmizáció mutatása kézjellel, térben (esetleg testmozgással kísérve – pl. szó állva,
mi félig hajlított térddel, dó guggolva)



lépés mérőre (ez az egyszerű gyakorlat nagyon fontos minden életkorban)



éneklés a történet dramatizálásával (7., 11. … old.)



rövid, vidám, a gyerekeket személyesen érintő feladat (idővonal 8. old.)



tánclépések (nagyon gyakori feladattípus és – bár a könyv nem említi – a helyi
adottságokra alapozva a magyar népi hagyományoknak megfelelő eszközöket is
használhatunk, a balesetveszélyt mérlegelve, pl. botot átugráló tánc)



kortárs mindennapi játékok adaptációja (szoborjáték, activity, pantomim)



népi szokások eljátszása (balázsolás, betlehemes játék, újévi adománygyűjtés,
villőzés)



jelenetek kitalálása és eljátszása az énekelt, hallgatott muzsikához (Kodály: Háry)



szabad mozgásimprovizáció a hallgatott zenére

5. A gyerekek memóriáját, felelősségvállalását és önálló döntéseit igénybe vevő feladatok



kedves zenék kiválasztása (ünneplés, otthoni zenehallgatás)
gondolatok, véleményalkotás a közösen hallgatott zenéről (ld. a zenehallgatásnál)



érvelés (tűzijáték)
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A TANKÖNYV OLDALAINAK SZERKEZETE
Az óra anyaga a címsorban szerepel, vele azonos sorban, háttérszínnel található az órához
javasolt ismétlő dal, amely valamilyen módon kapcsolódik az óra anyagához.

Az oldal az óra céljának megfelelő motiváló kérdés feltevésével kezdődik:
 Van-e olyan dalotok, amely jókedvre hangol benneteket – régebbi ismeret, érzelmek


Minden hangszer, ami hangot ad? – gondolkodtató kérdések



Milyennek képzelitek azt a gyereket, aki tizenkét éves en operát komponál? –
ismeretfoszlányt adó kérdések



Igaz-e, hogy a szeretet fontosabb a hírnévnél és a pompánál? – beszélgetésre,
véleményalkotásra, érvelésre alkalmat adó kérdések, amelyek az érzelmi nevelés
fontos eszközei

A feladatokat sorszámmal láttuk el.
1. Gyakorló készségfejlesztés:


ismétlő, gyakorló éneklés, amely hangkészletében vagy hangnemében, ritmikájában,
metrumában, a szöveg tartalma miatt vagy műfaja szerint készíti elő az új
ismeretanyagot,



előkészítő ritmusgyakorlat,



lüktetést előkészítő vers vagy más feladat,



az új ismeret egy elemét előre megtanító feladat.

Az új ismeret tanítása, ha az oldal logikája megkívánja, átkerül a hármas feladat helyére.
2. Az új ismeret bevésését segítő feladat általában megfigyelés, részbeni közreműködés,
mindenképpen aktivitás, többször az értelemre és érzelemre ható tevékenység kérésével,
de gyakran kapcsolódik hozzá készségfejlesztő vagy ismeretet tanító feladat is .
A példa Kodály Zoltán Háryjából a Napóleon csatáját tanító oldalról való. Ekkor az a fő
feladatunk, hogy az ismételt zenehallgatáskor a gyerekek sajátukként ismerjék a
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Napóleon-témát, ezért az óra fő célja ennek megtanítása. Az ezt előkészítő feladat volt a
jelenet meghallgatása.

3. Az új ismeret feldolgozását általában kreatív feladat követi, amely kitekintés másfajta
tevékenység, más tudomány, tantárgy irányába, és kapcsolódik a tanóra anyagához

14

N T- 98806 Én e k - z e n e 6. – Ta n á ri k é z i k ö nyv

4. Az óra lezárásához gyakran ajánlunk zenehallgatást, mozgásos, csoportos feladatot,
kutatómunkát.

A tankönyv egyéni, páros és csoportban végzendő feladatokat egyaránt tartalmaz.
(Van-e olyan dalotok, amelyik jókedvre hangol benneteket? Állítsunk össze dalláncot farsangi
mulatsághoz! Énekeljünk, táncoljunk, mulassunk! Járjunk körtáncot és páros táncot is!)
A tankönyv végén projektek megvalósítására alkalmas oldalak vannak. A tanév
folyamán többször találhatunk alkalmat egy-egy témakör projektként történő
megvalósítására.
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A 2020-ban megjelent Nemzeti Alaptanterv így rendelkezik:
„A pedagógus együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a
tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok,
témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a
tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására. Az
iskoláknak tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését ajánlott beilleszteniük a helyi
tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő (multidiszciplináris)
téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és megvalósítási módszereinek
megjelölésével. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag
feldolgozásánál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói
sajátosságokhoz való illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az
adaptálás lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált
(optimális esetben személyre szabott) nevelés, oktatás során az egyéni módszerek
alkalmazását.”
A tankönyv feladatai alkalmasak a befogadói kompetenciák fejlesztésére, generatív
művészeti tevékenység indukálására. A művészeti tevékenység értékközpontúságának és a
műismeretnek – a befogadó személyiségét alakító – hatása remélhető a tankönyv dal- és
zenehallgatási anyagának megismerésekor.
A munkafüzet feladatainak egy része interakciót kíván a művészeti ágon belül és
művészeti ágak között. Kölcsönhatásuk a befogadóra várhatóan pozitív.
Az írásbeli és szóbeli feladatok a közös, az iskolai egyéni, páros és csoportos vagy
frontális munkát segítik. Memóriapróba, kreatív szöveges feladatok, az érzelmek, gondolatok
rajzban, színekben történő megfogalmazása mellett helyet kaptak a ritmusírást, a kottaírást
gyakorló feladatok is. Rendszerezés, a zenei olvasást és a hangszerjátékot segítő feladatok,
zeneelméleti tudás fejlesztésére alkalmas gyakorlatok, a zene logikai struktúráját felfedeztető
feladatok és rejtvények is megjelennek a munkafüzetben. A megoldáshoz a gyerekek
fantáziája, a szóbeli, írásbeli, képi és zenei kifejezőkészsége szükséges, ennek fejlesztését is
megcélozza a munkafüzet. A feladatok egy részéhez a Tankönyv használata szükséges.
Természetesen a tankönyv minden esetben csak segítője a tanárnak, aki saját személyiségével,
tudásával, kreativitásával új ötleteket próbál ki. A kézikönyv írása közben kialakult helyzet – a
Covid-19 megjelenése miatti kényszerű áttérés a digitális felületre – tantárgyunk esetében
speciális problémákat vetett fel, ugyanakkor speciális lehetőséget kínált a differenciálásra,
ahogyan erről már szó volt. Hasznos volt, hogy a feladatokat a gyerekek feszültségmentes
helyzetben, időkorlát nélkül oldhatták meg. A feladatok megoldási stratégiája, alkalmazásuk
módja csak javasolt, a differenciálás jelentheti azt, hogy az osztály tagjai más -más munkafüzeti
feladatot kapnak. A tanár – csoportja ismeretében – szabadon dönt a megoldáshoz vezető út
kijelöléséről. Lehetséges az is, hogy a megoldásokat a tanulók feltöltsék az internetre.
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A TANKÖNYV ÉS A MUNKAFÜZET MÓDSZEREIRŐL
Az óravezetés logikája a tankönyv esetében a valóságos, élő közismereti ének-zene óra
folyamatát követi.
Az ének-zene tanításakor a fő szerep a hangzó zenéé kell hogy legyen. Az óra elején
javasolt olyan – a tankönyvben nem szerepeltethető – mozgást, rövid tornát beiktatni, amely
felkészíti a testet a helyes tartásra és a megfelelő izomtónusra (nyújtó, lazító és
légzőgyakorlatok). Az órát hasznos olyan beénekléssel folytatni, amely megfelel a gyerekek
életkorának. A beéneklő gyakorlat, ha kevés időnk van, legyen kisebb hangterjedelmű és
nyugodt tempójú. A beéneklés funkcióját (a közös figyelem és igényesség megteremtése,
intonáció javítása) átveheti egy nem túl nehéz, lehetőleg lassú dal, amit nagy figyelemmel
énekel a csoport. A tankönyvben – terjedelmi okok miatt ez sem szerepel.
A daltanítás módszereként a tankönyv leggyakrabban a hallás utáni és a kombinált
daltanítást ajánlja. A hallás utáni daltanítás előnye, hogy a figyelmet és a memóriát
nagymértékben fejleszti. Korunk vizuálissá vált kultúrájában kiemelt fontossága van annak,
hogy alkalmazzuk a hallás utáni információszerzést, hiszen erre most kevesebb figyelem jut.
Ezt segíti a módszer.
A kombinált daltanítást (hallás és kottakép) a több versszakos dalok esetében ajánljuk.
Nagyon fontos a memória edzésére egy idő után minden esetben elhagyni a vizualitást.
A tankönyv kísérletet tesz a kottakép utáni dallamtanulás bevezetésére, mert ez a
hangszerjáték segítője. A betűkotta és az azt támogató kézjel lehet a kiindulás. A csoportot jól
ismerő pedagógusra van bízva, hogy mikor és mennyit lép előre ezen az úton.
A zenehallgatás módszere a felfedeztetés. Az érzelmi alapon bevésett információ
mélyen rögzül. A belső, személyes élménnyé vált muzsika fontosabb, mint az adatok, amelyek
a zenéről szólnak. A feladatok ezért a tanuló érzéseire, benyomásaira kérdeznek rá, és
általában a tanárra bízzák az információk közlését.
A zenei tudatosság fejlesztésének eszközei a metrummal és a ritmussal kapcsolatos
mozgásos, olvasni való és megfigyelendő feladatok. Ezt követik a kottaolvasás lépései.
A zenetörténet, a bevezetés a stílusismeretbe a zenehallgatáson keresztül jelenik meg,
és elsősorban a műfajokra és előadó apparátusra koncentrál. Ezenkívül megfigyeli a
hangszíneket, a tempót és a hangerőt.
A munkafüzet feladatai a tankönyv oldalaihoz kapcsolódnak, a tankönyvvel
párhuzamosan haladva adnak segítő, gyakoroltató, pihentető, kitekintő feladatokat. A cél az
érzelmi megérintésen túl az is, hogy a – készségtantárgyak esetében oly nehéz – értékelési
folyamatot segítsék. A feladatok önálló tanulásra és tanórai munkára egyaránt alkalmasak.
Internetes kutatófeladatok segítségével támogatja az egyéni, önálló munkát. Megfogalmazza
a pontos tanulási célokat. Ismétlő és összefoglaló kérdésekkel (fejezetzáró leckék), a tanultak
legfontosabb elemeit a tanuló áttekinti, hogy saját maga is ellenőrizni és értékelni tudja, hol
tart a tanulási célok teljesítésében.

17

N T- 98806 Én e k - z e n e 6. – Ta n á ri k é z i k ö nyv

Kooperatív feladatmegoldás
A módszer énekórán való alkalmazásának lehetőségeiről a felhasznált szakirodalomban
szereplő Turmezeyné Heller Erika: A kooperatív tanulás alkalmazásának lehetőségei az énekzene órákon című kiadványban is olvashatunk. Itt nem csak a szervezés és lebonyolítás
módjának módszertanát ismerhetjük meg, hanem konkrét ötleteket találunk a tanórán való
alkalmazáshoz (köszönés, ismétlés, motiváció, kottaolvasás … témákban).
https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/ptk-enek-zene-programok/kooperativ-tanulas
(utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)
Az előző oldalakon már sok szó esett a tantárgyközi kapcsolatokról. A zenében a világ
komplexitása jelenik meg, így amikor zenéről beszélünk, a világ egy-egy arcáról szólunk. Ezek
az arcok az iskolában tantárgyakként jelennek meg. A népdalok szövege (irodalom nyelvtani
szabályok szerint szerkesztve) például nyelvtan és irodalom, a földrajz és történelem, biológia,
kémia és természetismeret tantárgyként. A hangok és a ritmus a matematika és a fizika
törvényei szerint működnek. A zene mindig mozgás – azaz testnevelés akkor is, amikor a
padban ülve hallgatjuk (gondoljunk csak arra, hogy az előadó minden esetben mozgással kíséri
produkcióját). A szöveg és zene egyúttal művészet, a szemünk előtt megjelenő hang, tér, szín,
forma. Az építészet megfagyott zene. Visszaérkeztünk ahhoz a gondolathoz, hogy minden
összefügg a zenével. Fontos, hogy ezzel a komplexitással tudjuk közel vinni a muzsikát a
gyerekekhez, és ezáltal a neveléshez és az oktatáshoz. Ennek, véleményem szerint a
legfontosabb eszköze a művészet, a zenére és a zenével való nevelés.
A tankönyvben alkalmazott újszerű, tartalmi és módszertani megoldások külön
magyarázata
A tankönyv segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók össze tudják vetni aktuális tudásukat a
tanulást megelőző vagy a tanulás korábbi szakaszára jellemző ismereteikkel, elképzeléseikkel
és teljesítményükkel, és ezáltal érzékelni tudják tudásuk gyarapodását, képességeik
fejlődését, teljesítményük javulását. Problémafelvetésekkel, nyitva hagyott kérdésekkel
(különböző ritmus- és dallamfeladatok, filmzene írása), további tanulásra, tájékozódásra
ösztönzi a tanulókat. A tankönyvhöz kapcsolódó hanganyag a tanultakhoz kapcsolódó digitális
ismeretforrások ajánlásával, illetve ezek használatát igénylő feladatokkal ösztönzést adnak a
tanulók önművelődéséhez. (Szakértői vélemény alapján.)
Az újszerű megoldás bemutatása, indoklása
A Játsszunk és alkossunk zenével! Című oldal a tanult zenei elemek felhasználásával szeretné
motiválni a tanulókat, az év eleji ismétlés oldalaira utal vissza: a hangerővel és a csend-hang
viszonnyal játszik.
61. oldal: Énekeljünk tanári segítséggel egy hangmagasságon különböző hangerővel!
Minden hangerő két másodpercig tartson! Énekeljünk egyre hangosabban, majd
visszahalkulva!
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Énekeljünk tartott hangon, változtassuk a hangerőt a tanár jelzéseit követve!
Énekeljünk el egy közösen választott dalt úgy, hogy a tanári jelzéseket követve változzon a
tempó! Aki téveszt, zálogot ad.
Ezt követik a csendből kiinduló játékok: zörejek, történések zajainak megfigyelése.
Jelenet eljátszása hangokkal, beszédhang nélkül. Az oldal feladatai a dramatizálás
eszköztárával ötvözik a zenei kifejezések eszközeit.
Egy másik újszerű megoldás a tanulók bevonása a térről, időről, arányokról szóló
feladatok megjelenítésébe.

A ritmusértékek arányait is a gyerekek térbeli elhelyezkedésével illusztrálja a
következő feladat. A ritmusértékek közül a tizenhatod az, amely a dalainkban szereplő
legkisebb érték, ezért az egész értéktől kiindulva a tizenhatodig tart a játékunk. Az, hog y a
gyerekek az egyes ritmusértékeket „megszemélyesítik”, még önmagában kevés. Fontos
tudatosítanunk azt, hogy egy-egy sorban miért pont annyian állnak, amennyien. A
mozgásformák kitalálása a feladathoz, a rögzítés a tanár leleményességén múlik. Ő ismeri a
hely és a gyerekek adottságait.
A feladat a következő:

A feladat bonyolult, de részenként is megoldható: egy tá megy a tábla elé, és annyi ti t hív maga elé, ahánnyal egyenértékű.
Kiegészíthetjük a feladatot: Melyik dalunkban szerepel sok nyolcad érték?
Felkérhetünk egy karmestert, hogy biztosítsa az egyenletes mérőütést.
A fenti feladatot alapul véve új feladatot találhatunk ki: megbeszélhetjük, hogy pl.
csak nyolcadot és negyedet tartalmazó dal ritmusát mutatjuk be csoportonként a tábla elé
állva. A negyed érték egyedül áll maga mellett egy helyet kihagyva, a nyolcadok pedig
karonfogva állnak. A Hej, tulipán, tulipán kirakásához hét tanuló kell.
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AJÁNLOTT TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK, SZAKIRODALMAK
Internetes források:


Dr. Freund Tamás: Agyhullámok és Kreativitás, PTE Nyitott Egyetem – 2014-es
közzététel: https://www.youtube.com/watch?v=kdZmwd_YW_Q (utolsó letöltés: 2020.
augusztus 6.)




Dr. Freund Tamás egyéb előadásai
Országos Széchényi Könyvtár sorozata: Táncold körbe Magyarországot! – a YouTube csatornán
https://www.youtube.com/watch?v=X92UhZ9Jsps&list=PLF4eL1Wc_L93Tea6wJbkYZm9
1goRMvEy5 (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.); http://www.oszk.hu/hirek/tancoldkorbe-magyarorszagot-szek (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)



Táncolj velünk! sorozat a YouTube csatornán
https://www.youtube.com/watch?v=NAZ_7XalofA (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)



MŰPA élő közvetítések online
https://www.mupa.hu/en/media/mupa-live-webcast (utolsó letöltés: 2020. augusztus
6.)



Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet internetes adatbázisai




Zenetörténet: http://db.zti.hu/zenetorteneti.htm (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)
Folklór: http://db.zti.hu/folklor.htm (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)



Régebbi adatbázisok elérhetősége: http://db.zti.hu/regi.htm (utolsó letöltés: 2020.
augusztus 6.)

Szakmódszertani könyvek:


Gyógypedagógiai alapismeretek. Szerk. Dr. Illyés Sándor ELTE BGGyFK Bp. 2000.
Hoffmann Judit – Mezeiné Dr. Isépy Mária: Gyógypedagógiai alapismeretek
(Comenius BT 2006.)



A digitális világ hatása a gyermekekre. A BRUNSZVIK TERÉZ SZAKMAI NAPOK
keretében szervezett III. Nemzetközi Kisgyermek-nevelési Konferencia kötete
(Szerkesztette: Fehér Ágota – Megyeriné Runyó Anna, Vác, 2019.)

Néhány ajánlat a Tankönyv írásához felhasznált, zenepedagógiához kapcsolódó
szakirodalomból:


Janurik Márta és Józsa Krisztián: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei
képességének fejlettsége (Magyar Pedagógia 116. évf. 1. szám 25–50. 2016)



Turmezeyné Heller Erika – Máth János – Balogh László: Zenei képességek és iskolai
fejlesztés Magyar Pedagógia 105/2 (2005): 207–236.
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Turmezeyné Heller Erika: A kooperatív tanulás alkalmazásának lehetőségei az énekzene órákon (OH-publikáció, 2009.) https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/ptk-enek-zeneprogramok/kooperativ-tanulas (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)



Enreiterné Bányai Edit: „Játsszunk zenét!” Az élményszerű zenetanításról I–II. Parlando
49/4 (2007): 5–14. 49/5 (2007): 9–15.
Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban. LFZE



Kodály Intézet, Kecskemét 2013


Dr. Gyarmathy Éva: Tehetség és tehetséggondozás a XXI. század elején
Magyarországon. Neveléstudomány 2013/2 és Parlando 2013/6



Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem? (Az előadói magatartás) Kossuth Kiadó 1986,
Holnap Kiadó 2000



Dr. Deszpot Gabriella: Zenei átváltozás (Kokas Klára komplex művészeti programja
mint terápia). Parlando 2009/6
Buzás Zsuzsa – Dr. Szarka Julianna: Zenepedagógiai doktori kutatások hazánkban és



külföldön. (Beszámoló) Parlando 2014/4



Gordon Győri János: Tehetségpedagógiai módszerek. (Gondolat Kiadó, 2004.)
Theodor W. Adorno: Az új zene filozófiája. (Rózsavölgyi és Társa, 2017.)



Vitányi Iván: A zene lélektana. (Gondolat Kiadó, Budapest 1969.)




Vitányi Iván – Sági Mária: Kreativitás és zene. (Akadémiai Kiadó, 2003.)
Paksa Katalin: Énekeltem én (Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei
Szakközépiskola és Diákotthon Gödöllő, 2014)



Bánki Vera – Graf Gáborné – Katonáné Malmos Edit – Klausz Róbert – Réti Anna – Tardy
Lászlóné – Turmezeyné Dr. Heller Erika – Ungár Istvánné: Az ének-zene tantárgypedagógiája Szerkesztette: Réti Anna – Döbrössy János (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
2012)




Papp Károlyné–Spiegel Marianna: Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban LFZE
Kodály Intézet, Kecskemét 2013
Suzuki Shinichi: A szeretet pedagógiája (A tehetségnevelés egyedülálló
megközelítése)
(Aelia Sabina Alapítvány kiadása, 2004)
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FÜGGELÉK
kiegészítő ismeretek, ötletek, segítő oldalak a tankönyv anyagához
1. Kirje, kirje, kisdedecske
Csongrád, Szeged, Bálint Sándor gyűjtése
Kirje, kirje, kisdedecske,
betlehemi hercegecske,
ki miértünk sok jót tettél,
a pokoltól megmentettél.
Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
örüljetek, örvendjetek,
a kis Jézus megszületett.
Jézus ágyán nincsen paplan,
jaj de fázik az ártatlan!
Hogy is lehetne dunyhája:
elveszett a báránykája.
A kis Jézus aranyalma,
boldogságos Szűz az anyja,
két kezével ápolgatja,
lábaival ringatgatja.
2. Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal
Szöveg: Dr. DienesValéria – Dallam: Bálint Sándor szegedi gyűjtése
(A gyermekek útja című misztériumjátékból)
Szűz Mária várja, várja
Aludjon el Jézuskája
Átöleli szűz karjával
Melengeti szép arcával.
Aludj, aludj én szentségem,
Csillag jön a széles égen
Fényes útját bölcsek járják,
Áldásodat várva várják.
Aludj, aludj boldogságom.
Harmat csillog minden ágon.
Pici tested gyönge, mégis
Tied lesz a föld is, ég is.
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3. TÁNCTÍPUSOK (internetes adatbázis) – a csárdás tanításához
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/tanc-es-drama/a-magyar-neptanctipusai/2/erdelyi-csardas/felso-maros-menti-csardas (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)
4. A hangmagasság, hangerő tanításához és a zenére történő mozgás segítésére
– a SOUNDPAINTING-ről
A Soundpainting jelnyelv, kitalálója Walter Thompson amerikai zeneszerző, szaxofonművész.
A hangfestő karmesterként irányítja a résztvevőket, akik a jelek ismeretében vele közösen egy
művet alkotnak. Alkalmazható hangszeres és énekes zenében, az improvizációban jártas és
járatlan résztvevőkkel. A jelrendszer megismerése hasznos lehet a mindennapi tanításban.
Internetes ajánlat: Gryllus Samu Közösségi zeneszínházi gyakorlatok a soundpainting
jelnyelv gesztusainak segítségével https://www.parlando.hu/2018/2018-7/Gryllusz_SamuZeneSzinhazSoundpainting.pdf (utolsó letöltés: 2020. augusztus 6.)
5. Dalgyűjtemény-ajánlás ismeretbővítéshez, motiváláshoz
100 más népek gyermekdala, Asztalos Kata gyűjteménye
https://neteducatio.hu/uzlet/asztalos-kata-vilagszep-gyermekdalok/ (utolsó letöltés: 2020.
augusztus 6.)
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