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„ A jó iskola – az óvoda folytatásaként – játszva tanítja a gyermeket, 
cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulását, figyelembe veszi életkori 
sajátosságait, érdeklődését.” 

                                    (ismeretlen szerz ő elvárása az iskolával szemben) 
 
 
Bevezető 
 
Jelen anyag a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0015 „Boldog gyermekkor,vidám 
tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási 
intézményeiben.” pályázat keretén belül a kompetencia alapú oktatási program 
„Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása” témakörében készült. 
 
 
Az intézmény rövid bemutatása 
 
Iskolánk Tatabánya peremkerületi lakótelepének egyetlen általános iskolája. A 
Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolája nemcsak Kertváros, 
hanem a város legfiatalabb intézménye, 25 éve kezdte meg működését. 
Olvasóteremmel ellátott könyvtárral, szaktantermekkel, fejlesztő szobákkal, 
tornateremmel, uszodával állunk a diákjaink rendelkezésére. A szabadban füves 
udvar, tornapálya, és napközis játszóudvar várja a tanulókat. Nemcsak tárgyi, 
hanem személyi feltételeink is adottak elhivatott pedagógustársaink 
személyében.  
A lakótelepen élők körében jellemző az alacsony iskolázottság, a magas 
munkanélküliség, az életvezetési problémák megoldatlansága. 
Tanulóink között magas a hátrányos, és halmozottan hátrányos tanulók aránya. 
Osztályainkban magas az SNI, BTM tanulók száma. 
Tantestületünk pedagógusai eddig is fontosnak tartották, hogy tanulóink minél 
több lehetőséghez jussanak az ismeretszerzés, ismeretelsajátítás során, s hogy e 
folyamat számukra minél több élményt, pozitív megerősítést nyújtson. 
 
 
Előzmények 
 
A pályázat az elmúlt tanévek tapasztalatait figyelembe véve, a felmerült 
igényekre választ adva készült. A rajz és ének tantárgyak integrációjára való 
törekvés szinte észrevétlenül vált a napi munkánk részévé. Elengedhetetlen, 
hogy ezt a napi gyakorlat szülte igényt megfelelő keretek között tegyük 
hivatalossá, szakmailag megalapozottan, egyaránt megfelelve a korszerű 
pedagógiai eljárásoknak, s iskolánk hagyományainak. 
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Rövid áttekintő 
 
A pályázati anyag a pedagógiai háttér rövid felvázolása mellett az új tantárgy 
tantervét, tanmenetét tartalmazza, beépítve az SNI tanulókra vonatkozó 
követelményeket és az IKT eszközzel támogatott tanórák felhasználási forrásait. 
Speciális mellékletként iskolánkban megtekinthetőek a valamennyi tanítási 
blokkhoz kapcsolódó mintadarabok, melyek digitalizált változata tanmenetünk 
részét képezi.  
 
 
 A pályázat céljai 
 
A pályázati anyag a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek 
elterjesztését célozza. Fontosnak tartja a módszertani kultúra korszerűsítését, a 
tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és 
megerősítését, a rendszerben meglevő szelektív hatások mérséklésével, valamint 
az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. 
Célunk a komplex ismeretszerzés megvalósítása, az önálló gondolkodásmód 
kialakítása, az alkotási vágy és kreativitás felkeltése és fenntartása a 
feladatvégzések során. Az ember és a természet összhangjának 
hangsúlyozásával a természeti és a társadalmi környezetet tisztelő, értékeit óvó 
életszemlélet és gyakorlat kialakítását tekintjük feladatunknak. 
Intézményi célként fogalmazódik meg a Művészetek tantárgy 4. évfolyamra 
vonatkozó tantervének, tanmenetének kidolgozása, tanítási órákon történő 
megvalósítása. 
 
 
Feladatok 

 
§ A pályázatban meghatározott elvárások áttanulmányozása 
§ Az intézményben fellelhető pedagógiai dokumentumok áttekintése 
§ Az új tanterv elkészítése 
§ Az új tanmenet elkészítése 
§ Mintadarabok elkészítése 
§ A mintadarabok digitális formában való megörökítése 
§ A kész anyag számítógépen való rögzítése 
§ A kész anyag nyomtatása, laminálása 
§ A helyi tanterv módosítása 
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Produktumok  
 
Ø A 4.évfolyamra vonatkozó Művészetek tantárgy tanterve 
Ø A 4.évfolyamra vonatkozó Művészetek tantárgy tanmenete 
Ø A tanmenethez kapcsolódó, illusztratív mintadarabok 

 
 
Kidolgozók 
 
A pályázati anyag kidolgozói: Dóczi Zsuzsanna és Arató Mónika, a Kertvárosi 
ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolájának tanítói. 
 
Érintett osztályok 
 
 2009/2010. tanévben - 4.e osztály 
                                    Minden további tanévben a belép ő 4. osztályokkal 
                                    folytatódik a program. 
 
 
A projektben megjelenő pedagógiai elgondolás tartalmi 
megindoklása 
 
Integrált tantárgy 
 
<lat. ’összevont, egységesült’>: az integrált tantárgy olyan tantárgy, amely az 
alapként szolgáló tudományok rendszere helyett különböző 
tudományterületekhez tartozó tartalmakat fog össze, megszüntetve, feloldva az 
összetevők önálló struktúráját. 
Célja, hogy felszámolja a szétforgácsolt ismeretek halmazát nyújtó tantárgyakat, 
erősítve a tanulók érdeklődésére, aktivitására építő oktatást, az ismeretek 
összekapcsolását,egységes világkép formálását.  
                                                                            Ballér Endre 
 
A tantárgyi integráción alapuló szemlélet feladata az alapkészségek és 
kompetenciák kiemelt fejlesztése. A tantárgyi integráció jelen esetben azt 
jelenti, hogy az iskola Helyi Tantervében meghatározott tantárgyi keretek és 
időkeretek változatlanok, ezzel együtt a tananyagok közötti kapcsolatok 
hangsúlyosak. Az ismeretszerzés folyamatában, a tananyag feldolgozásának 
módjában a kapcsolatok felismerése, az összefüggések megértése kerül előtérbe. 
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Az ismeretelsajátítás folyamatában az élményeken, tapasztalatokon alapuló 
önálló ismeretszerzés képességének kialakítása, az érdeklődés folyamatos 
fenntartása, a gyermekek tevékenykedtetésének megvalósulása, a kritikai 
szemlélet kialakítása a legfontosabb cél. 
A tantárgyak közötti integráció egyaránt biztosítja a tanulók számára az 
anyanyelvi, dallami, ritmikai ismeretek és a művészetek könnyebb megértését, 
az összefüggések felismerését. A manuális tevékenységek az alkotás örömét 
nyújtják a gyerekeknek, sikerélményt biztosítanak. Ez segíti a tanulási, 
megismerési vágy folyamatosságát. 
A tananyag összeállítása megfelel a kerettantervben meghatározott fejlesztési 
feladatoknak, valamint a kulcskompetenciák fejlesztésének. 
 
 
Fejlesztési feladatok 
 

- az éneklési készség fejlesztése 

- az éneklési kultúra kialakítása 

- a zenei hallás fejlesztése 

- a belső hallás megalapozása 

- a tanult dallami és ritmikai elemek felismertetése betűkottáról és 
     kottaképről 

- zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajok,   
     hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek  
    különbségének, kifejező erejének megfigyelése 

- látáskultúra fejlesztése 

- vizuális nyelvi eszközök saját kifejezési célra való használatának 
kialakítása 

- esztétikai érzék fejlesztése 

- vizuális emlékezet, képzelőerő fejlesztése 

- kifejezőkészség, expresszivitás fejlesztése 

- kreativitás fejlesztése 

- önálló ízlés, belső igényesség kialakítása 
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Kompetencia 
 
    A kompetencia az ismeretek, azok alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz 
szükséges motivációt biztosító attitűdök összessége. Kompetencia alapú 
oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást 
középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön 
fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, 
értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a 
problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a 
felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. 
 
 

Kulcskompetenciák  
 
Tanulási technikák 
Intelligens tanulás 
Alkalmazó tudás 
Eszközjellegű kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Értékorientáció 

           (az OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája alapján) 
 
 
Fejlesztendő kompetenciák, képességek a program során: 
 

• személyes, kognitív kompetenciák  
• szociális kompetencia  
• nyelvi kommunikáció, drámajáték, dalos játékok 
• kreativitás  
• együttműködési kompetencia  
• hagyományőrzés 
• empátia 
• verbális interakció 
• szociális készségek  
• esztétikai készségek  
• interperszonális kapcsolatok 
• érzékszervek  
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• információszerző és feldolgozó képesség 
• anyanyelvi, kulturális kompetencia 
• kreativitás 
• manuális készségek 
• figyelem 
• illem 
• digitális kompetencia 
• zenei készségek 

 
 

Tapasztalatok 
 
A tanterv kipróbálása során nagyon sok pozitív élmény keletkezett mind a 
tanulókban, mind a pedagógusban. 
A gyerekek nagyon élvezték az új szerkezetű tanítási órákat, plusz motivációt 
jelentett számukra az óraszerkezet újszerűsége. 
Az élményeken, tapasztalatokon alapuló önálló ismeretszerzés képességének 
kialakítása, az érdeklődés folyamatos fenntartása, a gyermekek 
tevékenykedtetésének megvalósulása, a kritikai szemlélet kialakítása lényegesen 
egyszerűsödött. Sokkal könnyebb volt a gyermekek figyelmének fenntartása, s 
nagyobb lelkesedéssel tanulták a dalszövegeket is. A gyakorlatban is 
bebizonyosodott, hogy a manuális tevékenységek, melyek az alkotás örömét 
nyújtják a gyerekeknek, sikerélményt biztosítanak. Ez segíti a tanulási, 
megismerési vágy folyamatosságát. 
 A tantárgyak közötti integráció megkönnyítette az anyanyelvi, dallami, ritmikai 
ismeretek és a művészetek könnyebb megértését, az összefüggések felismerését.  
Az elkövetkező tanévben nagyobb figyelmet kell fordítani a tanórák egyes 
részeinek időtervezésére, hogy minden tevékenységtípus a megfelelő időkerettel 
rendelkezzék. A manualitás arányait az adott témacsoportokon belül nagyobb 
szabadsággal lehet az adott tanulócsoport igényeihez, adottságaihoz alakítani. 
Az anyagok beszerzése mind a hozzáférést, mind a megvásárolhatóságot 
tekintve kevés nehézséget jelentett, de a későbbiek során ez esetlegesen 
változhat, függ az adott osztály lehetőségeitől, felhasználható készleteitől. 
Mindent egybevetve elmondható, hogy az integrált tantárgy beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket, segítséget nyújtott az alapkészségek, kompetenciák 
fejlesztésében. 
 
 
 
 
 



 8 

Az új tantárgy dokumentumai 
 
Tanterv  
Tanmenet 
 
 
A tantárgy dokumentumainak jellemzői 
 
MŰVÉSZETEK tantárgyunk tantervét a Pedagógiai Programunkban kitűzött 
alapelveinknek, céljainknak megfelelően állítottuk össze. 
Intézményünk az SNI tanulókat és a hátrányos, halmozottan hátrányos tanulókat 
egyaránt befogadja. Ezért a tananyagok rendszerét és a követelményeket úgy 
fogalmaztuk meg, hogy ezen tanulóknak az együttnevelési, oktatási 
szükségletei, igényei is teljesüljenek.  
A továbbhaladás feltétele az SNI és a többségi tanulóra egyaránt egyértelműen, 
részletesen kerül meghatározásra.  
A taneszközök felsorolásánál külön utalunk az SNI tanulók segédeszközeire.  
A helyi kultúra elemeit, idevágó tartalmakat építettünk be. Az intézményi 
órakeret eddig lehetővé tette a tantervben leírtak megvalósítását, így ezt 
átvettük. 
Tanmenetünkben párhuzamosan jelenítettük meg a témaköröket.  
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MŰVÉSZETEK 
 

Tanterv 
 

4. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éves óraszám: 111 óra 
Heti óraszám :     3 óra 
Értékelés módja: számjegy 
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Témakörök, tartalmak 
 
Témakör 4. évfolyam-tanítási óra 
Éneklés 25,5 
Zenehallgatás 6 
Improvizáció 5 
Zenei ismeretek, zenei írás-olvasás 15 
Számonkérés-zenei ismeretek 4 
Kifejezés, képzőművészet 16 
Vizuális kommunikáció 16 
Tárgy-és környezetkultúra 13 
Pályázati munkák, dekoráció 10,5 
Összesen 111 
 

 
Célok és feladatok 
 
Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és 
jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi 
hatás a beleélés – átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, 
formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberek, közösségek 
és kultúrák befogadására. 

-A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó 
megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a 
felszabadult alkotó légkör, a játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek 
feloldása, a jó iskolai környezet, valamint a tanulók pozitív viszonya 
tanítójukhoz, zenetanárukhoz. A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények 
alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási szokásokat. 

-Az énekhang minden gyermek veleszületett “hangszere”. Ezért az énekes 
tevékenységek a zenei foglalkozások alapját képezik. 

-Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés 
tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés 
a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig 
pótolható lehetőségét kínálja. 

-A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez 
kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti 
az esztétikus, jól koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai 
állóképesség kialakítását, ill. erősödését. 

-Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő 
érzelmek, karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. 
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-A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet 
kultúrájának fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv 
megismerésében. 

-A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása 
megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek 
csoport előtti éneklése, előadása módot ad az egyéni készségek 
kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú 
gyermekek fejlesztésére.  

-A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást és kedvet 
ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. 

-A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a 
gyermeki élményvilág fontos része. 
 
 

A vizuális nevelés látni és láttatni tanít.  

• Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata a 
vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség fejlesztése, a 
kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, 
a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. Különösen a 
látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének 
megértéséhez járul hozzá.  

• Lehetővé teszi az eligazodást a látható, tapintható tárgyi valóságban, a 
képi világban, és személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fejleszti a 
síkbeli, térbeli ábrázoló-, kifejező-, közlő-, alakító-, 
alkotóképességeket; a gondolatban és érzelmekben gazdag 
tevékenységek által a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételére nevel, 
feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése.  

• A térszemlélet, a forma-, szín-, dinamikai és szerkezeti érzék, az 
anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztő hatására emelkednek 
magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások, a technikai 
információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti 
szelekció, a kritikus befogadóképesség megalapozása. 

• Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő és -
megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a 
nyitottság, az empátia fejlesztésével, az érzelmi élet gazdagításával 
járul hozzá. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben 
személyiségformáló szerepet tölt be, segíti a kultúra értékeit becsülő, 
környezettudatos magatartás formálását. 
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• Az 1–4. osztályban a vizuális nevelés célja – az érzelmekkel kísért 
önkifejezés elmélyültségének megőrzése mellett – az egyre 
céltudatosabb megismerés ösztönzése. A képi gondolkodás fejlesztése, 
a vizuális képzetkincs bővítése, az érdeklődés ébrentartása érdekében a 
tantárgy feladata a tanulók vizuális formakészletének gazdagítása, 
megfigyelőképességük, tér- és időérzékük fejlesztése a látvány és a 
mozgás ábrázolásával, térbeli rendezéssel; szín-, forma- és szerkezeti 
érzékük alakítása rajzolással, festéssel, mintázással, konstruálással. Az 
esztétikai érzékenység fejlődését a manuális munka, a 
látványélmények és a bemutatott műalkotások szolgálják. Az alkotó és 
befogadó tevékenységek erősítik a szabálytudatot, az akaratot, javítják 
az önértékelést, a csoportmunka az együttműködési készségeket 
fejleszti. 

• A képességek fejlesztése három fő képzési területen folyik. A 
kifejezés, képzőművészet témakör a gyermekek személyes, kifejező-
expresszív tevékenységének és az elvárható műelemzési, művészeti 
ismereteinek leírását tartalmazza. A vizuális kommunikációhoz a 
vizuális megismerést szolgáló tevékenységek köre és a köznapi, 
informatív, tudományos képi közlésekkel kapcsolatos tananyag 
tartozik. A tárgy- és környezetkultúra témaköre a használati 
tárgyakkal, a tárgyalkotó művészetekkel és az építészettel kapcsolatos 
alkotó- és elemző tevékenységeket tartalmazza. A vizuális nyelv a 
témakörök kifejező elemeit és rendező elveit sorolja fel, a technikák 
fejezete pedig az anyagokra, technikákra, eszközökre, eljárásokra tesz 
javaslatot. 

• A tananyag bővülő, spirális elrendezésű, a témakörök és a fő 
tevékenységi formák évenként ismétlődnek, tartalmukban 
gyarapodnak, műveleti szintjük emelkedik. A tananyag jellegét 
tekintve mind a négy évfolyamon gyakorlati, tevékenység-központú. A 
kerettantervi követelmények a leghatékonyabban a több témakör 
szempontjait egyesítő komplex feladatokkal teljesíthetők. 

 

Fejlesztési követelmények 
-Éneklés 

Az énekhangra épülő tanítás első lépése a kifejező “saját hangszer” 
megformálása, vagyis az éneklési készség fejlesztése és az éneklési kultúra 
kialakítása. Fejlesztési követelménye a csoport egységes, szép közös 
éneklése helyes légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, 
pontos dalkezdéssel és zárással. Énekes játékok, táncos dallamok előadása 
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mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának megfelelően. Daléneklés 
könnyű osztináto kísérettel emlékezetből és kottából. Könnyű kétszólamú 
művek éneklése. 

-Zenei hallás 
A zenei hallás fejlesztése a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és 

dinamikaérzék kialakítására irányul, tanult dalokon. A hangszínhallás 
fejlesztése tegye képessé a gyerekeket hangszerek és énekkari szólamok 
felismerésére. A belső hallás megalapozása, a zenei memória fejlesztése, a 
zenei élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazása is fejlesztési 
követelmény.  

-Zenei olvasás- írás 
A zenei olvasás- írás fejlesztésének követelménye ebben az életkori 

szakaszban a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése betűkottáról és 
kottaképről. Ismert dalok szolmizált olvasása és felismerése kottaképről, 
kézjelről. A megismert szolmizált hangok éneklése dalokban, 
motívumokban, írása a tanult dó- helyekkel. 

-Zeneértés 
A zeneértő és – érző képesség fejlesztésének követelménye többször 

meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajok, 
hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek 
különbségének, kifejező erejének megfigyelése. 

 

• Vizualitás 
Jelenítse meg a tanuló gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi 

eszközökkel saját kifejezési céljai szerint és a tanuláshoz szükséges formában. 
Használja ehhez egyre magasabb szinten a megismert technikákat. Ismerje fel 
műalkotások, képi közlések, tárgyak életünkben betöltött szerepét. Értelmezze a 
tankönyveiben és a környezetében található vizuális közlő, eligazító jeleket. 
Ízlésítéletét indokolja néhány szempont alapján. Becsülje meg a saját és mások 
munkáját. Szerezzen tapasztalatokat a kultúra és a környezetvédelem 
fontosságáról. Legyen nyitott az esztétikai élmények iránt. Fedezzen fel 
különbségeket az értékes és az értéktelen között. 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen egyéni eltéréseket mutató képesség-, 
készség-, ismeret-és magatartásbeli fejlődés várható a tanulóktól. Ennek tényét 
kinek-kinek önmaga év eleji szintjéhez, valamint saját korosztálya jellemzőihez 
viszonyítva ítélhetjük meg helyesen. 
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• Megismerő-, befogadó képességek 
Legyen nyitott a gyermek a látható világ jelenségei és az esztétikai 

értékekkel kapcsolatos élmények iránt. Alaposan vegyen szemügyre, pontosan 
figyeljen meg élőlényeket, tárgyakat, képeket, jelenségeket. Őrizzen meg 
emlékezetében látványélményeket, könnyedén idézze fel azokat. Vizuális 
emlékezetére építve végezzen gondolkodási, képzeleti műveleteket 
(összehasonlítás, elemzés, képzeleti átalakítás). A látványban rejlő jelentést, 
művészi kifejezést, valamint a közlések tartalmát olvassa, elemezze adott 
szempontok alapján. Ítéljen meg látható (tér, forma, szín, változás, mozgás) 
viszonylatokat. Fedezzen fel lényeges összefüggéseket (külső és belső forma, 
forma és tartalom, forma és funkció). Fogalmazzon meg ábrázolásbeli és szóbeli 
magyarázatokat, melyeket erős szubjektivitás, egyéni látásmód jellemezzen. 
Műalkotások nézegetése, adott szempontok szerinti elemzése során mozgósítsa 
formálódó vizuális, esztétikai, művészeti képzeteit. 

A látáskultúra fejlődése segítse a gyermeket tapasztalatainak rendezésében, a 
tanulásban, a művelődésben és a mindennapi életben.  Készítse fel az 
információk áttekinthető, tagolt elrendezésére, az ábrák megértésére és 
létrehozására. Sajátítsa el a tanuló a vizuális információk formáit és ismerje meg 
lelőhelyeiket (könyvekben, kiállításokon és egyéb ismerethordozókon). 

• Kreativitás 
A vizuális nevelés irányítsa a gyermek figyelmét a látható világ új, érdekes, 

szép jelenségeire. Képzelőereje az eleven, a konkrét belső képekben, 
képzetekben való gondolkodásban, valamint képzettársításai könnyedségében, 
tartalmi gazdagságában és a képi-plasztikai kifejezés, a sík-és térbeli konstruálás 
bátorságában, eredetiségében nyilvánuljon meg. 

Kapjon ösztönzést szokatlan, egyéni megoldások kipróbálására. Ábrázolási 
jelrendszerében jelenjenek meg árnyalt, egyéni vonások. Kifejezőképessége, 
expresszivitása mutatkozzon meg szubjektív arány-és színkezelésben, 
fokozásban, kiemelésekben. Kreativitását a konkrét tevékenység motiválja, 
szükség szerint igényt tartva a tanító segítő közreműködésére is.  

• Önismeret, önértékelés, önszabályozás 
Az alkotó tevékenység jelentsen élményt a gyermeknek, mert így 

érvényesülhet annak gazdag személyiségfejlesztő hatása (érzelmi gazdagodás, 
az empátia, az intuíció fejlődése, az önálló ízlés és a belső igényesség 
megalapozása). Az alkotás öröme tegye képessé munkája kidolgozására. 
Alkotásait segítségadás mellett elemezze, értékelje, s a társak munkáit is kísérje 
figyelemmel. 
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A tanulásban akadályozott tanulók ellenőrzése, értékelése 
 
A tanulásban akadályozott tanuló ellenőrzésének és értékelésének a tolerancia, 
empátia, elfogadás talajáról kell indulnia. Az integrált tanulót saját 
követelményrendszere alapján kell értékelni és minősíteni. Fejlődését 
önmagához kell mérni, amikor csak lehet, szövegesen is értékelni. Akkor 
igazságos a pedagógus, ha a tanulók közötti különbségeket kifejezi, de ezt nem 
csak az (objektíven mérhető) teljesítményben, hanem az erőfeszítésben és a 
megtett útban is.  
 
Az ellenőrzés a folyamatos figyelésből, a tapintatosan korrigáló 
megjegyzésekből, figyelmeztetésből, minden esetben konkrét segítségnyújtásból 
álljon. Igen hatásosak, s a többi tanuló figyelmét nem vonják el a munkától a 
metakommunikatív jelzésekés gesztusok (intés, figyelmeztetés, szemvillantás, 
fejcsóválás vagy helyeslés, támogató bólintás, mozgással kísért magyarázat. ). A 
javító szándékú verbális megjegyzések hangneme ne legyen korholó, kemény, 
rideg. A tanuló kapjon rövid, nagyon pontosan megfogalmazott, a javítás 
módjára konkrétan utaló instrukciót és bátorítást. Gyakran szükség lehet a 
munkatempó fokozására, ez esetben is a metakommunikációval érdemes 
kezdeni, s csak eredménytelenség esetén alkalmazzon a tanár szóbeli 
figyelmeztetést, kerülve a megszégyenítő minősítést.  
A számítógéppel segített tanulás azért olyan közkedvelt a tanulók körében, 
mivel a gép nem őrzi meg a hibás teljesítést. Minden tanulás a próbálkozások, 
kísérletezések sorozata, meg kell adni a tanulásban akadályozott tanulónak is a 
tévedés jogát és azt a lehetőséget, hogy bizonyos készségeket türelmesen 
elsajátítson. 
A tanulók tudásának felmérésére diagnosztizáló méréseket érdemes végezni. A 
tanuló megfigyelése sok információt ad a pedagógusnak, amit a felsőbb 
osztályokban írásbeli méréssel is ki lehet egészíteni. 
 A mérő feladatlap kitöltéséhez meg kell adni minden olyan segítséget, ami 
a képet nem hamisítja meg, de lehetővé teszi az értékelést: 
• Utasítások felolvasása 
• szómagyarázat 
• elegendő idő biztosítása 
• esetleg a válaszadás megválasztása – írásban vagy szóban könnyebb –e 
A formatív értékelésnél nagyon fontos az azonnali visszajelzés, a javítás, 
hiányok pótlásának megkezdése. A segítségnyújtástól itt sem kell elzárkózni, de 
a felmérendő ismerethez tartozó szómagyarázat már nem lenne etikus. 
A szummatív értékelésre évente csak néhányszor kerül sor, ilyenkor 
osztályzatokat is adunk, ami a szóbeli értékelést, minősítést nem helyettesíti.  Az 
ilyen  jellegű felméréseknél a témakör minimális teljesítményelvárását kell 
alapul venni. 
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Tevékenységek, tartalmak 
 
Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel. Vizuális nyelvi elemek 
árnyalt alkalmazása, tudatos komponálás. A gondolat, hangulat kifejezéséhez az 
eszköz megválasztása: a formák, foltok, tömegek elrendezése. Műalkotások 
hatása, témája és technikája közötti összefüggés jellemzőinek felismerése. 
Képzőművészeti műfajok rendszerezése, népművészeti tárgyak megismerése. A 
térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló forma- és 
színtanulmány, a takarás megfigyelése, a dinamikus mozgásábrázolás. 
Nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek készítése. Tárgykészítés adott elvárásnak 
megfelelően. Tárgyelemzés, épületelemezés az anyag, a rendeltetés és forma 
kapcsolatának feltárásával. 
 
 
 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK 
Kifejezés, képzőművészet (16 óra) 

Nyelv 
Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt. A színek hangulati hatása. 
Kiemelés forma- és színminőséggel, mérettel, elhelyezéssel, kontraszttal, 
vonalvastagsággal.  

Komponálás, egyensúly és feszültség, szimmetria és aszimmetria. 

Alkotás 
Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása síkon és térben.  
Élmények, emlékek, gondolatok és történetek feldolgozása közös alkotásokban (pl. 
illusztrációban, képsorozatban, szoborkompozícióban). 

Képek, tárgyak jelentésmódosítása formaátírással, átszínezéssel, 
megszemélyesítéssel. 
Befogadás 
Képzőművészeti alkotások ismertetése: téma, kompozíció, hatás értelmezése.  
Egyes képzőművészeti műtípusok jellemzői (pl. vallásos, életkép, illusztráció, lovas 
szobor). 
Festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, technikája, műtípusa.  

Egy közeli kiállítás megtekintése, a lakóhely nevezetes szobrainak, épületeinek 
megismerése. Könyvtári munka, a múzeumok szerepe. 

Vizuális kommunikáció (16 óra) 
 
Alkotás 
Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján (színbeli és tónusos 
megjelenítés). 
Megtapasztalt folyamatok jellegzetes állapotainak ábrázolása (pl. egy növény élete). 
Egyszerű térosztásokat közlő alap- és térképrajzi vázlatok készítése.  
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Jelalkotás forma-, vonal- és színredukcióval. 
Befogadás 
Térkifejezési módok: nézőpont jelölése, takarás, feljebb-lejjebb helyezés. A 
felülnézet. 
Magyarázó rajzok, folyamatábrák, funkciója; olvasásuk, üzenetük értelmezése. 
Sík- és térformák geometriai és hangulati jellemzői.  
Színismeretek összefoglaló áttekintése. 

Ábra és látvány kapcsolatának elemzése. 
Tárgy- és környezetkultúra (13 óra) 

Nyelv 
A tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa, formajegyei.  
A rendeltetés, az anyag, a forma és a méret összehangolása, célnak megfelelő 
megválasztása.  

Az épület külső kifejezőeszközei (méret, tömeg, tagoltság, anyag, hely). 
Alkotás 
Egyéni igényt kielégítő tárgyak használatnak megfelelő elkészítése. 
Egyszerű tárgy, épület modellezése (pl. jármű). 

Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás rendezés).  
 
Befogadás  
Köznapi és ünnepi tárgy elemzése a rendeltetés, az anyag, a méret, a forma 
szempontjából. 
Épülettípusok (pl. középület) elemzése a rendeltetés (pl. iskola) és a forma szerint.  
A helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendeltetése, anyaga. 

Pályázati munkák, dekoráció (10,5 óra) 
Technikák 

Az előző években már tanult technikák újabb technológiai változatai. Kollázs és 
montázs.  

Fonás (pl. madzagszövés), gyöngyfűzés. Textil-, drót- és papírplasztikák és 
tárgykonstrukciók. Művészeti technikák (pl. egyedi rajz, olajfestés, kőfaragás, 
agyagmunkák).  
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Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 
 
A mű kiválasztását témában és technikában egyaránt a tananyag feldolgozáshoz 
igazítsuk! 
Magyar koronázási jelvények; Hősök tere, Vajdahunyad vára; Ligeti Miklós: 
Anonymus; Ferenczy Béni: Bem érem; Götz János: Szarvas; Cseh László: 
Táncolók; Michelangelo: Ádám teremtése; Ferenczy Károly: Október; Fényes 
Adolf: Babfejtők; Koszta József: Tányértörölgető; Wágner Sándor: Dugovics 
Titusz; Glatz Oszkár: Birkózók; Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház; 
mai lakóház belső és külső képe; Népművészet: kerített ház – Pityerszer; 
Botpaládi ház, faragott, festett, oromzatos ház – Hegyhátszentpéter; hollókői 
ház, füstös konyha, matyó tisztaszoba, kapatisztító, kunsági gyapjúhímzés, 
hímes tojás, mézeseskalácsbáb, aratókorsó, tálak, Miskakancsó. 

Belépő tevékenységek 

 

 
 
 

Tartalom 
 

Éneklés 
25,5 óra 
Fokozatos halkítás-erősítés műzenei 
példákon, a zenei mondanivaló 
kifejezésére 
Bicíniumok csoportos előadása 
Szolmizált éneklés kottaképről 
Hétfokú dallam éneklése szolmizálva, 
kézjelről 

Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az 
eddig tanult ritmusértékekkel és –
képletekkel, a tanult ütemformákban 

 
Újabb magyar népdalok (eltérő 
stílusrétegből) 
Európai népdalok  
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek 
újabb dalai 
Egyházi népénekek 
Jeles napok, ünnepkörök dalai 
(betlehemes játékok) 
Iskolai ünnepek újabb dalai 
Könnyű kétszólamúság (kánonok, 
bicíniumok) 
Himnusz 

Zenehallgatás 
6 óra 
A vegyeskar szólamainak felismerése és 
megnevezése 
Hangszerismeret bővítése (klarinét, 
cselló) 
A zeneművekben megszólaló ismert 

 
Karművek (tanult énekes anyag 
vegyeskari feldolgozásai) 
Népdalfeldolgozások (giusto karakter), 
szülőföld dalkincse 
Hangszeres karakterdarabok 
Műzenei szemelvények 
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hangszerek megnevezése 
Fokozatos halkítás, erősítés (crescendo – 
decrescendo) megfigyelése műzenei 
példákon 
A hallott zeneművekhez kapcsolódóan az 
élmény rövid megfogalmazása.  
 

Cselekményes zenék (Sz. Prokofjev: 
Péter és a farkas, Kodály Z.: Háry János)  

Improvizáció 
5 óra  
Variációs készségfejlesztés a megismert 
ritmikai, dallami elemekkel 
Ritmuskíséret rögtönzése ismert 
dallamhoz az újonnan tanult ritmusokkal 
Rögtönzés tanult népdalok mintájára  
 (kezdő sorának megtartásával) 
Mozdulatrögtönzés a zenehallgatáshoz 

 

 

Dallammodellként 
Tanult ritmikai, dallami elemek  
Olvasógyakorlatok 
Magyar népdalok és más dallamok 

Zenehallgatási szemelvények 

Zenei olvasás- írás, zenei ismeret 
15 óra 
A tanult ritmusképletek felismerése, 
olvasása kottaképről és írása  
Dallamolvasás fá és ti hangokkal 
Hétfokú dallamfordulatok kottaképi 
elhelyezése 

 

Tanult dalanyag 
Öt- és hétfokú olvasógyakorlatok 

Zenei ismeretek 

Ritmika 

Pontozott félkotta és szünetjele, nagy éles- nyújtott ritmus, 3-as 
ütem, a váltakozó ütem fogalma. 
 

Dallam 

 
 

Fá- ti hangok, hétfokúság, pentatónia  
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Olvasás- írás Belépő új szolmizációs hangok kézjele, betűjele; elhelyezés 
relációkban a vonalrendszerben; ismert hangkészletekben 
kottaolvasás tanári irányítással; prima volta-secunda volta 

 
Tonalitás Pentachord, hexachord  

 
Forma Népdalformák 

 
Crescendo-decrescendo 

 

Hangszín Klarinét, cselló, oboa, a vegyeskar szólamai  
 

Rendszerezésre, 
számonkérésre,  
hiánypótlásra  

4 óra  
 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
-Éneklés 

emlékezetből: 
további 10 magyar népdal, műdal közös éneklése 
a Himnusz éneklése pontos szöveggel 
iskolai ünnepélyek dalainak éneklése 

-Zenehallgatás 
a meghallgatott zenés mesék felidézése 
zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése 
tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban 

-Improvizáció 
ritmussor szabad- és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum 
nyolc ütem terjedelemben) 

-Zenei olvasás-írás, zenei ismeret 
tudjon ismert dalokat tanári segítséggel szolmizálni 
a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása 
kottaképről, hármas ütemben is 
tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói segítséggel  
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• A tanuló gyakorlott a tanult vizuális nyelvi és kompozíciós készsége 
használatában. Élményeinek kifejezéséhez önállóan választja meg a 
megoldást. Motívumai változatosak. Megjelenít egyszerű mozdulatokat. 
Részt vesz a műalkotások és környezete vizuális üzeneteinek közös 
elemzésében, önállóan is megfogalmazza véleményét, tetszésítéletét 
indokolja. Felismeri a képzőművészet több műtípusát. A gyakran 
megfigyelt és elemzett művek címét és alkotóját megnevezi. Felkeresi a 
lakóhelyén vagy annak környékén található múzeumot vagy néprajzi 
gyűjteményt. Ott irányított megfigyeléseket végez. A könyvtár zenei 
témájú könyveit, művészeti albumait felhasználja feladatmegoldásaihoz. 

• Adott modelleket értelmesen ábrázol megfigyelés után, jellemző formáik, 
főbb arányaik megragadásával. Felismeri a nézetek összefüggéseit, és fel 
is vázolja ezeket. Alapvető színismereteit felhasználja alkotásaihoz. 
Egyszerű képi közléseket alkot és megért. 

• Ötletesen és egyre önállóbban készíti el a különféle rendeltetésű 
tárgyakat. Felismer és megnevez kapcsolatokat az elemzett tárgyak, 
eszközök, épületek formája és funkciója között. Alkotó tevékenysége 
során alkalmazza a tanult technikákat és ábrázolási módokat. Gyakorlott 
az egyszerű, eszköz nélküli vagy kéziszerszámmal végzett 
anyagalakításban. 

• A tanuló továbbhaladását nem akadályozhatja meg vizuális képességei 
fejlettségének aktuális színvonala. 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 
 
• Megismerés, befogadás 
 - a megfigyelés, a vizuális emlékezet fejlettsége, 
 - gyakorlottság a gondolkodási, képzeleti műveletekben, 
 - a vizuális információk megértésének szintje, 
 - esztétikai értékek felismerése a társadalmi, természeti és tárgyi  
            környezetben, 
 - a látvány egyéni értelmezésének, elemzésének minősége. 
• Kreativitás 
 - a képzelőerő elevensége, 
 - a képi gondolkodás fejlettsége, 
 - az asszociáció könnyedsége, 
 -a konstruálás bátorsága, eredetisége, 
 - a kifejezés árnyaltsága, egyedisége. 
• Önismeret, önértékelés, önszabályozás 
 - az érzelmek, gondolatok megjelenése a tanuló munkájában, 
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- értékek felismerése a társak munkájában, az önálló ízlésben és az alkotó 
tevékenységben megnyilvánuló igényesség, az alkotó folyamatban való 
elmélyültség, - a megvalósításhoz szükséges érzelmi és akarati jellemzők 
fejlettsége és szabályozottsága. 
 
- Daléneklés 
              - a dalok éneklése,  a szövegismeret pontossága 
- Zenehallgatás 
              - a meghallgatott mesék felismerésének gyakorisága 
              - a tanult népdalok zeneművekben való felismerésének gyakorisága,  
                pontossága 
- Improvizáció 
              - a rögtönzések egyedisége 
- Zenei írás-olvasás 
               - a szolmizálás begyakorlottsága 
               - a tanult ritmusértékek felismerésének, megszólaltatásának pontossága 
               - dalrészletek kottába írásának szintje 
 
A tanterv megvalósításánál elsősorban az Apáczai Kiadó Daloskönyveit és a 
Nemzeti Tankönyvkiadó Művészetek, mesterségek c. kiadványait használjuk. 
 
 
A tanulásban akadályozott tanulók minimális 
teljesítménye 
 
-Tudjon hat-hét dalt tartalmának, hangulatának megfelelően, tiszta intonációra 
törekedve elénekelni. -Tudja az éneklést ritmusostinatóval kísérni. Legyen képes 
dalokat ritmusnévvel is megszólaltatni. –Ismerjen a helyi vagy családi dalok, 
hagyományok dalaiból néhányat. 
-Ismerje a pontozott félértéket és a hármas ütem hangsúlyrendjét. 
-Ismerje a fá-ti hangot, a tanult dallamfordulatokban használja kézjelét és 
betűjelét. 
-A zenei bemutatásokból ismerje fel a férfikar, a kürt, a trombita hangzását. – 
-Tudjon különbséget tenni a tréfás, játékos és ünnepélyes hangvétel között 
-Vegyen részt az improvizációs gyakorlatokban, jelenítse meg saját nevének 
dallamát, ritmusát. 
-Legyenek gyakorlottak a helyes légzéstechnikában, a szövegkezelésben, a dal 
hangulatának megfelelő előadásában. 
-Ismerjék fel a tanult ritmusértékeket hallás és kottakép alapján. 
-Használják a ritmushangszereket önállóan. Legyenek gyakorlottak a 
ritmusjátékok megvalósításában. 
-Rendelkezzenek ismeretekkel a tanult kottáról. 
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-Vegyenek részt a ritmus-, az olvasó-, a kottakirakó gyakorlatokban növekvő 
önállósággal. 
-Legyenek képesek fegyelmezetten meghallgatni rövid zeneműveket, zenei 
részletet. 

• Tudják élményüket, érzelmüket szóban, rajzban, mozgásban, játékos 
formában kifejezni. 

• Ismerjék a vonal és foltképzési technikákat. (Vizes festés, fedőfesték 
használata, levélnyomás.) 

• Legyenek képesek forma és színritmusok létrehozására tárgydíszítés 
céljából. 

• Téri szerkezetek létrehozásakor biztosan ismerjék a térbeli viszonylatokat. 
• Ismerjenek fel cselekvéssort képeken. 
• Ismerjenek fel tárgyat két nézete alapján. 
• Legyenek képesek látvány hatására (virág, táj) képet alkotni 

(benyomások, élmény kifejezése nem tanulmány). 
• Szerezzenek gyakorlatot a papírplasztikában, a hurkos felrakásos, és a 

lapokból történő tárgyépítésben. 
• Tudjanak tárgyakat gondolatban részekre bontani, és azok összefüggéseit 

felfedezni. 
 
 
Eszközök, feltételek 
 
Pedagógiai művek:  Forray K.: Ének az óvodában  
   Kodály Z.: Ötfokú zene I-II.  
          333 olvasógyakorlat  
          Énekeljünk tisztán! 
   Kerényi Gy.: Magyar énekes népszokások  
   Magyar népzene tára I-II.  
 
Auditív információ hordozók: 
- hanglemezek 
- kazetták  
- CD lemezek  
Egyéb eszközök:  
- lemezjátszó, magnetofon  
- tanulást, tanítást segítő kiadványok  
- színes szemléltetőképek  
- számítógép 
 
Manipulációs eszközök:  
- hangjegytábla  
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- dallamkirakó  
- ritmus- és kottaolvasó készlet  
- hangoszlop 
- ritmushangszerek, metallofon 
- metronóm  
 

• A/3-as, A/4-es méretű félfamentes rajzlap  
• 12 gombos vízfesték  
• ecsetek (vastag /10-es/ + lapos mázolóecset)  
• temperafesték  
• színesceruza-készlet  
•  filctollkészlet   
• színespapír-csomag  
• porkréta 
• gyurma 
•  krepp-papír   
• hurkapálca  
• csomagolópapír  
• ragasztó  
•  növénytermések 
•  viaszkréta  
• dekorszalvéta 
•  gyertya 
• tisztított agyag  
• kavicsok 
• üvegfesték, üvegkontúr 
• fakanál 
• kukoricacsuhé 
• dekupázsragasztó 
• magnetofon  
• diavetítő, 
• írásvetítő 
•  diapozitívok: műalkotások, természetfotók stb. 
•  vizuális játékok 
• számítógép 

 
 
Eszközajánlás a tanulásban akadályozott tanulók számára 4. évfolyam 
 
A tanulásban akadályozott tanulók számára is a fenti eszközök használata 
javasolt. 



 

 
 

MŰVÉSZETEK 
 

Tanmenet 
 

4. évfolyam 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

1. 
  

Ismerkedés az új tantárggyal. 
A taneszközök összegyűjtése. 

3. osztályban tanult dalaink. 
„Kedvenc dalaink” dalcsokor. 

  

2.  Ismerkedés az új 
tankönyvekkel. 
 

 3. osztályos dalok 
„Évszakok” dalcsokor 

Nyári emlékek. Szabadon választott technika. 
Ceruzarajz, zsírkrétarajz, festés, 
porkréta, papírragasztás, 

Ismerkedünk 

3. Bartók Béla élete, munkássága 
Fokozatos erősítés-halkítás  
Népdalaink világa 
A négysoros magyar népdal 
Azonosság a dallamsorokban 
Játék: Bújj, bújj zöld ág 

Új: Himnusz 6. o. 
Megismerni a kanászt. 3. oszt. 
Két szál pünkösdrózsa 3. oszt. 
Itt ül egy kis kosárba’ 3. oszt. 

Az 2. órai munka 
befejezése. 

Szabadon választott technika. 
Térbeli képeslap perforált mintaív 
felhasználásával,… 

 
 
IKT :  3.óra  http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kjbe/o/7361/bartok.html 
                      http://hu.wikipedia.org/wiki/Bart%C3%B3K-B%C3%A9la 

 
 
 
 
 
 

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kjbe/o/7361/bartok.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bart%C3%B3K-B%C3%A9la
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

4. Az egyenletes lüktetés és 
metrum 
A mérőütés 
A dalok hangulata, tempója 
Azonos dallamsorok 
 

Új: Hervadj, rózsa 8. o. 
Erdő mellett nem jó lakni 1. 
oszt. 
Elvesztettem zsebkendőmet 2. 
oszt. 
Hatan vannak 2. oszt. 
Anyám, édesanyám 2. oszt. 

Őszi levél 
Természeti forma rajzi 
magyarázata 

Tollrajz 
A modell megfigyelésével 
anyagbeli, színbeli, formai elemzés 
Szóban és rajzi úton 

5. Játék: Hej vára Hervadj, rózsa Őszi levél 
Természeti forma rajzi 
magyarázata 

Tollrajz 

Őszi 
hangulatban 

6. A negyed és nyolcad értékű 
hang 
taps (taps a térben)  
Szerkezet 
(Sorok azonossága és 
különbözősége) 
Ritmusgyakorlat 

 Az elkészült munkák közös 
értékelése. 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

7. A kettes ütem 
Kétfázisú mozgás a kettes 
ütem érzékeltetésére 
 

Új: Hajnal a patak partján  
16. o. 
. 

  

8. Negyed és nyolcad értékű  
hangok 

 Tájkép mozaikból Mozaik-technika 
Papírmozaik készítése az eddig tanult 
technikák alkalmazásával. 

Kirándulás -
gondolatban 

9.  Játék: Itt a három, itt, itt Tájkép mozaikból Mozaik-technika 
A mozaik előkészítése (nyírás)és 
felragasztása. 

 
 
IKT :  8.óra  http://praktikak.hu/newsphp?hir-id=20 
                      http://kreativhobby.hu/modellezes/mozaik/mozaikozas/html 
                      http://qtp.hu/mozaik/mozaik-tortenete.php 

 
 
 
 
 
 

http://praktikak.hu/newsphp?hir-id=20
http://kreativhobby.hu/modellezes/mozaik/mozaikozas/html
http://qtp.hu/mozaik/mozaik-tortenete.php
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

10. A negyed és nyolcad szünet 
Dalfelismerés szolmizálás 
után 
 

 Tájkép mozaikból Mozaik-technika 

11. Zenehallgatás Prokofjov: Péter és  
a farkas–Péter-téma  
A hangszer  
megnevezése 

Az elkészült munkák közös 
értékelése. 

 

A kirándulás 
folytatódik… 

12. Egy sor negyed szünet   
És egy sor ütemvonal írása 

Fa fölött, fa alatt 3. oszt. 
Virágéknál ég a világ 2. 
oszt.. 
Zsipp, zsupp 1. oszt 

  

 
 
IKT :  11.óra  http://hu.wikipedia.org/wiki/Szergej-Olegovics-Prokofjev 
                        http://www.kvizkaszino.hu/rovatok/cikkek/muzsika-hangjai- 
                        55-hang- muzsikarol-gyerekeknek.html 
                           

 
 
 
 
 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szergej-Olegovics-Prokofjev
http://www.kvizkaszino.hu/rovatok/cikkek/muzsika-hangjai
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

13.   Kiállítás megtekintése a 
lakóhelyünkön 

Megfigyelési szempontok 
megbeszélése. Utazás. 

14.   Kiállítás megtekintése a 
lakóhelyünkön 

A kiállítás megtekintése. 

Kiállításon 

15. Szomszédos és távolabbi 
hangok 
Az új dal legmélyebb és  
legmagasabb hangjai 
Jelölése: kockákon,  
vonalrendszeren és az ujjakon 

Új: Kossuth Lajos 
táborában 20. o. 
 

 Beszélgetés a kiállításról. 

 
 
IKT :  15.óra   http://www.youtube.com/watch?v=x-SBwVB83WU 
                         http://Kossuth.lap.hu 
                         http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-Lajos  

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x-SBwVB83WU
http://Kossuth.lap.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-Lajos
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

16. Kompozíció 
 

Új: Hej, Jancsika 24. o. 
 

Város fotokollázzsal 
 

Fotokollázs 
Műalkotás elemzése,  
Képek válogatása, a szükséges 
részletek kiválasztása. 

17. A pentaton vagy ötfokú 
hangsor 
Az új dal hangkészletének  
megállapítása 

Hej, Jancsika 24. o. 
 

Város fotokollázzsal 
 

Fotokollázs 
Képrészletek rendezése, ragasztása 

Jancsika a 
városban 

18. A szinkópa 
A szinkópa többféle 
lejegyzése, hangoztatása, 
gyakorlása  
ingatapssal 
Szinkópás dalok tapsolása  
 

 Város fotokollázzsal 
 

Fotokollázs 
Képrészletek rendezése, ragasztása 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

19. Daltanulás Új: Csillag Boris 26. o. 
. 
 

Város fotokollázzsal 
 

Kollázstechnika és a kép 
mondanivalója. 

20. A felső dó 
Ritmusgyakorlat 
Ismeretlen dal szolmizálása 
kottából 
Ismert dal felismerése kottából 
 

   

Szívemből 
készítem, 
szívemből 
éneklem I. 

21. Játék: Csillag Boris Szélről legeljetek 3. oszt. 
Csipkefa bimbója 3. oszt. 
Elszaladt a kemence 3. oszt 

Üveg-dekupázs Ismerkedés az új technikával. 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

22. A szinkópa gyakorlása 
1. prima volta = első befejezés 
2. seconda volta = második  
befejezés 

Új: Kodály: Zöld erdőben 
(bicinium) 28. o. második (alt) 
szólama kottából 
 
 

Üveg-dekupázs Az új technika alkalmazása. 
Alapozás dekupázs ragasztóval, az 
üveg borítása zsinórral. 

23. Az oboa hangszínének  
bemutatása 
 

Prokojev: Péter és  
a farkas–Kacsa-téma (oboa) 
29. o. 

Üveg-dekupázs Az új technika alkalmazása. 
A minta kiválasztása, a 
„zsinórozott” üveg díszítése. 

Szívemből 
készítem, 
szívemből 
éneklem II. 

24. Ritmuskártya-felismerés, 
diktálás./ szinkópa/ 

Kossuth Lajos táborában 4. 
oszt. 
Kapitány úr megizente 4. oszt 

  

 
 
IKT :  23.óra     http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kgb/0/19519/1 
                           Google képkereső http://www.google.hu/images  
                                                                        bridgeman.blogter.hu 
                                                                        nadasdy.suli.hu 
 

 
 
 
 
 

http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kgb/0/19519/1
http://www.google.hu/images
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

25. A motívum tudatosítása Új: Csömödéri 32. o. 
 

Magyar népi cserépedények 
Cserépedények elemzése 

Elemzés rendeltetés, forma, díszítés 
szempontjából. 

26. Az új dal szomszédos és 
távolabbi hangjai 

Csömödéri 32. o Magyar népi cserépedények 
Egyszerű tárgy készítése 
 

Formázás, díszítés. 

Régen, 
vidéken 
Falusi 
hangulatban 

27. Azonos motívumok, kánonok Szélről legeljetek 3. oszt. 
Úgy tetszik, hogy 3. oszt. 
Még azt mondják 2. oszt. 

Magyar népi cserépedények 
Ritmus 

Forma- és színritmus kialakítása a 
tárgyon.  

 
 
IKT :  25.óra  http://www.csakvarifazekas.hu/ 
                        http://www.c3.hu/-pmiajm/keramia.html 
                        Google képkereső http://www.google.hu/images 
                                                                     kepkereso.mek.niif.hu 
                                                                     eletmod.hu 
                                                                     kemencebence.hu 
                                                                     tankonyvtar.hu 
                     
                               
 

 
 
 
 
 

http://www.csakvarifazekas.hu/
http://www.c3.hu/-pmiajm/keramia.html
http://www.google.hu/images
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

28. Daltanulás Új: Egy kis malac 34. o. 
 
 

Kedves játékom 
Terméskép 

Gyűjtőmunka. 
Tervezés- vázlat készítése a 
kedvenc játékról, termések 
kiválasztása. 

29. Dalok felismerése és éneklése 
betűkottáról 
Azonos motívumok keresése 
(olv. gyak.) 
Ritmusgyakorlat kártyákról 
Kétszólamú ritmusgyakorlat 

Szebb a páva 4. oszt. 
Szegény legény vagyok 3. oszt  

Kedves játékom 
 

Kivitelezés-előrajzolás, díszítés 
(ragasztás), fixálás, rögzítés. 

Kedvenc 
játékom 

30. Dalok felismerése ritmus és  
dallamkártyákról, szerkezetük 
megállapítása 
Szolmizálás kézjellel 
Ritmuskánon 
Játék: Méz, méz, méz 

 Kedves játékom 
 

Értékelés, kiállítás, bemutatás. 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

31. Daltanulás Új: Rámás csizma 38. o. 
 

Alapvető mértani formák Kavicsfestés 
Műhelymunka 
Üvegfesték-kontúr. 

32. Az alsó szó 
Ritmusrögtönzés megadott  
hangértékekkel 
Ritmus tapsolása kánonban 

 Alapvető mértani formák 
továbbgondolása, 
alkalmazása az új minta 
elkészítésénél. 

Kavicsfestés 
Műhelymunka 

Mint a 
matekórán 

33. Szinkópa gyakorlása 
kártyákról 
Negyed értékű szünet  
(olv. gyak.) 
 

Kossuth Lajos táborában 4. 
oszt. 
Ettem szőlőt 3. oszt. 
Este van már nyolc óra 2. oszt 

  

 
 
IKT :  31.óra  http://www.kacar.hu/nepimest.html 
                             http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C%3%A9pi- 
                             mesters%C3%A9gek-list%C3%A1ja 

 
  
 
 
 

http://www.kacar.hu/nepimest.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C%3%A9pi
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

34. Új dal tanulása 
 
 
 

Új: Mozart: Szánkózás 48. o. 
 

Hógolyózók 
A síkbeliség és a téri 
ábrázolás összehasonlítása 

Gyurmázás  
Tervezőmunka 
Vázlatkészítés modell alapján. 

35. 
 

Mozart élete és munkássága  
 

Mozart: Szánkózás Összetett emberi mozgás 
megjelenítése 

Gyurmázás 
A gyurma alakítása. 

Jön a tél! 

36. Az új zenei elemek gyakorlása 
Háromnegyedes ütem: 
hangsúlyos és hangsúlytalan 
részek 
Írás és olvasás pontozott  
félkottával 

 Összetett emberi mozgás 
megjelenítése 

Hamis batik 
Tervezőmunka 
Zsírkrétarajz. 

 
 
IKT :  35.óra  http://www.tavernasuli.sulinet.hu/IMAGE/wolfgang-amadeus- 
                                           mozart.html 
                        http://www.filharmonia.com/Htm/Wolfgang-Amadeus- 
                                           Mozart.html  

 
 
 
 
 
 

http://www.tavernasuli.sulinet.hu/IMAGE/wolfgang-amadeus
http://www.filharmonia.com/Htm/Wolfgang-Amadeus
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

37. 
 

Új dal tanulása Új: Télapóhoz 52. o. 
 

Hógolyózók 
 

Hamis batik 
A zsírkrétarajz lefestése indigókék 
tintával. 

38. Dalok felismerése kártyákról 
Ismert dal szolmizálása  
függőleges irányban 
Vízszintesen a sorok második 
ütemének átalakítása szinkópa 
ritmussal 

Hull a pelyhes 1. oszt. 
Hull a hó 2. oszt. 
Suttog a fenyves 4. oszt. 

Hógolyózók 
 

Hamis batik 
Karcolás 
Az elkészült munkák közös 
értékelése 

Jön már 
Télapó! 

39. Zenehallgatás 
Rimszkij: Korszakov:  
A Télapóhoz 52. o. 

Télapó-dalcsokor   

 
 
IKT :  38.óra  CD-zenehallgatás: Zene Ovi-Téli  Ünnep 2., 3., 7.,8.,9. dalai  
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

40. Új dal tanulása Új: A karácsony akkor szép 
53. o. 
 

Képeslap Karácsonyi képeslapok 
megfigyelése 

41. A vegyes kar ismertetése 
A háromnegyedes ütem: a 
dalok hangsúlyos és 
hangsúlytalan részeinek 
gyakorlása a háromfázisú 
mozgással. (Pl. taps, bal térd 
majd jobb térd érintése) 

A karácsony akkor szép Képeslap Térbeli képeslap készítése 
A térbeli képeslap mintaívének 
nyírása. 

Ünnepek 
ünnepe 

42.  Karácsonyi dalcsokor Képeslap Térbeli képeslap készítése 
A térbeli képeslap mintaívének 
nyírása. 

 
 
IKT :  40.óra   http://www.haziangyal.hu/kepeslap.htm 
                         Google képkereső http://www.google.hu/images 
                                                       retronom.hu 
                                                       hobbymuvesz.hu 
                                                       gimn.piar.hu 
 
           41. óra   
                    http://www.erkelferencvegyeskar.hu.kislexikon.hu/gyermekkar.html 
                         http://www.freeweb.hu/lovrek/page5html 
           
          42. óra     http://www.fertopart:hu/rovataink/unnepek,-unnepnapok/213- 
                                              karacsonyi-hagyomanyok/-nepszokasok.html 
                           http://www.macosz.hu/hiedelem-2007.html 
 
 

 
 

http://www.haziangyal.hu/kepeslap.htm
http://www.google.hu/images
http://www.erkelferencvegyeskar.hu.kislexikon.hu/gyermekkar.html
http://www.freeweb.hu/lovrek/page5html
http://www.fertopart:hu/rovataink/unnepek,-unnepnapok/213
http://www.macosz.hu/hiedelem-2007.html
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

43.  Új: Karai: Száncsengő 50. o. 
 

Képeslap Térbeli képeslap befejezése 
Összeillesztés. 

44. Kétszólamú éneklés 
Ritmusgyakorlat két kézre 
Ritmusátalakítás a 4. és a 8. 
ütemekben szinkópával 
Kérdés-felelet 

 Száncsengő Képeslap Kiállítás az elkészült munkákból. 

Téli örömök 

45. Zenehallgatás 
Karácsonyi népénekek,egyházi 
énekek 

   

 
 
 
IKT :  45.óra  CD-zenehallgatás: A nagy mesemondó 2- 20. szám 
                                                      Téli Mese-Ház- 25.szám 
                                                      Zene Ovi Téli Ünnep 22., 24., 26. szám 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

46. Daltanulás Új: Hej, Vargáné 42. o. 
 

Fakanálbáb készítése A munkához szükséges anyagok 
kivágása sablon segítségével. 

47. Fermata (korona) 
Ritmusgyakorlat két kézre 
Ének + ritmushangszerek 
Kétszólamú éneklés 
A háromnegyedes ütem  
előkészítése 
 

Hopp Juliska 3. oszt. 
Cickom, cickom 3. oszt. 
 

Fakanálbáb készítése A munkához szükséges anyagok 
kivágása sablon segítségével. 

Hányja-veti 
fakalánját… 

48. Játék: Hej, Vargáné  Fakanálbáb készítése Összeillesztés, a báb befejezése. 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

49. Új dal tanulása Új: Ábécédé 44. o. 
 

Kincsvadászat Ismerkedés régi térképekkel. 

50. A háromnegyedes ütem és  
a pontozott félkotta   
(háromnegyedes hang)  
tudatosítása 
Olvasógyakorlatok a 
hangsúlyos és hangsúlytalan 
részek  
beidegződésére 

Ábécédé Kincsvadászat Tervezés 
Történet kitalálása, a térkép 
megtervezése. 

Csupa csoda, 
csupa kincs 

51. Zenehallgatás 
Kodály: Ábécédé – 
részlet a Háry János c. 
daljátékból 44. o. 
A gyermekkar és a zenekar 
hangzásának elkülönítése. 
Ismerkedés a daljátékkal. 
 

  A térkép elkészítése. 

 
                
IKT :  50. óra  http://www.terkepkalauz.hu 
                         http://www.terkepek.hu 
                         http://www.terkepek.net 
 
            51.óra   http://www.youtube.com/watch?v=SfIUXvwKlo 
                        http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ry-J%C3%A1uos 
                        http://operafesztival.hu/index.php?option=com 

 
 

http://www.terkepkalauz.hu
http://www.terkepek.hu
http://www.terkepek.net
http://www.youtube.com/watch?v=SfIUXvwKlo
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ry-J%C3%A1uos
http://operafesztival.hu/index.php?option=com
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

52. Új dal tanulása Új: Szőnyi Sárga Csikó 46. o. 
(felső szólam) 
 

Kincsvadászat A munka befejezése. 

53. A háromnegyedes ütem  
gyakorlása 
Pontozott félkotta gyakorlása 
ritmuskíséret (osztinátó) 
Kérdés-felelet 
Kétszólamú éneklés 
 

Ábécédé  
 

Kincsvadászat Az elkészült munkák közös 
értékelése, közös kincskeresés. 

De hol a 
kincs? 

54. Játék: Sárga csikó    

 
 
IKT :  53.óra  CD-zenehallgatás:  Zenekalauz Tengertánc 2.- 18. szám 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

55. Új dal tanulása Új : Hej,tulipán A színek szerepe a magyar 
népművészetben. 

Szemléltetés, szóbeli elemzés. 

56. Népzene és műzene, A variáns  
Szerkezet, motívumok  
összehasonlítása 
(Szolmizálás betűről, 
dalfelismerés) 
Az alsó ti előkészítése 

 Viaszolás 
 

Színek szimbolikája a magyar 
népművészetben. 
A viaszolás technikájának 
megismerése. 

Tulipánok I. 

57. Motívum ritmusának írása  Viaszolás 
 

Viasztechnika alkalmazása 
A lap viaszolása. 

 
 
IKT :  55.óra   http://nepmuveszet.lap.hu 
                               http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/029html 
                               http://kezimunkak.hu 
                               Google képkereső http://www.google.hu/images 
                                                                     museum.hu 
                                                                     mek.oszk.hu 
                                                                     folkart-kalocsa.com 
                                                                     mondoka.hu  

 
 
 
 

http://nepmuveszet.lap.hu
http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/029html
http://kezimunkak.hu
http://www.google.hu/images
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

58. Új dal tanulása Új: Este van, este van Viaszolás 
 

Viasztechnika alkalmazása 
Festés, karcolás. 

59. Az alsó ti hang tudatosítása 
Az új dal szolmizálása 
kottából 
(Hangkészlet és szerkezet) 
Hangoszlop (az alsó ti helye) 
Kánon éneklése 
Kérdés-felelet 

 Viaszolás 
 

A munkák értékelése 

Tulipánok 
II. 

60. Az új dal utolsó 2  
ütemének  
lejegyzése 
dó = 1. vonalköz 

Zenehallgatás: 
Bach: Gavotte – részlet a D-
dúr szvitből 

  

 
 
IKT :  60.óra   http://hu.wikipedia:org/wiki/Johann-Sebastian-Bach 
                         http://youtube.com/watch?v=6/IxxBLp8fV 
 
 

 
 
 

http://hu.wikipedia:org/wiki/Johann-Sebastian-Bach
http://youtube.com/watch?v=6/IxxBLp8fV
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

61. Új dal tanulása Új: Az árgyélus Holdbéli madár Zenei élmény által kiváltott képzet 
képi úton történő reprodukálása.  
A madár általános külső jegyeinek 
elemzése 

62. A cselló (hangszínének  
bemutatása) 
A háromütemes (|—3      ) 
motívum 
 

 Holdbéli madár Üvegfestés fóliára. 
 

Mesebeli 
madár 

63. Ritmusgyakorlat két kézre 
Dalfelismerés kottakép alapján 
A nyújtott ritmus előkészítése 

Párosító dalok  
Kősziklán felfutó  
Két szál pünkösdrózsa 
Ettem szőlőt  

Holdbéli madár A kép lényegének kiemelése 
mérettel, színnel, a képtéren való 
elhelyezéssel. 
 

 
 
IKT :  61.óra  http://www.google.hu/imgres?imgurl 
                        http://www.pel.hu 
                        http://www.tollpihe-x.eoldal.hu/cikkek/madarkepek/madarak- 
                                rengeteg-kep-linkek 
 
          62.óra  http://hu.wikipedia.org/wiki/Csell%C3%B3 
                      http://www.youtube.com/watch?v=-XzT83ZTKX 
   

 
 
 
 

http://www.google.hu/imgres?imgurl
http://www.pel.hu
http://www.tollpihe-x.eoldal.hu/cikkek/madarkepek/madarak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csell%C3%B3
http://www.youtube.com/watch?v=-XzT83ZTKX
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

64. Új dal tanulása Új: Este van már, csillag Holdbéli madár A munka befejezése. 

65. A váltakozó ütem (páros-
páratlan) 
Az alsó ti gyakorlása 
Ritmusgyakorlat két kézre 
Kérdés-felelet dallamok (alsó ti-
vel) 
 

 Holdbéli madár Az elkészült munkák értékelése. 

Mesebeli 
madár- éjjel 

66. Hej, tulipán első két ütemének 
kottázása mi = 2. vonalköz 
Dal felismerése kottából 

 Színkontraszt Színelmélet 
Színkontrasztok vizsgálata. 

 
 
IKT :  64.óra  http://www.filharmonia.com/Htm/Kodaly-Zoltan.html 
                         Google képkereső http://www.google.hu/images 
                                                                   members.iif.hu 
                                                                   klubhalo.hu 
                                                                   network.hu  

 
 
 

http://www.filharmonia.com/Htm/Kodaly-Zoltan.html
http://www.google.hu/images
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

67. Új dal tanulása Új: Erdő mellett Színkontraszt Sorminta tervezése-készítése 
geometriai formák felhasználásával. 

68. A nyújtott ritmus gyakorlása 
(Ingataps) 
Kétszólamú éneklés 
Kígyózás 
Ritmusgyakorlat két kézre 

 Színkontraszt A sorminták festése. 

Színerdőben 

69. Zenehallgatás: 
Kodály: Esti dal gyermekkari 
feldolgozás 

Szép szakmári lányok  
Este van már csillag  
Béreslegény  
Új a csizmám 

Színkontraszt A sorminták festése a 
színkontrasztok felhasználásával. 

 
 
IKT :  69.óra  CD-zenehallgatás:  Zenekalauz Tengertánc 2.- 25. szám 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

70. Új dal tanulása Új: Szép szakmári Terülődísz Dekoratív tervezés szabadon 
választott motívumok 
felhasználásával. 

71. A nyújtott ritmus tudatosítása   Terülődísz Színezés. 

A „ SZÉP” 
sokféle lehet 

72. Gyakorlás kártyákkal: 
Ritmusgyakorlat ♩.♪-sal  
(olvasás + taps) 
Dalfelismerés ritmusról 
Kétszólamú éneklés 

Hej, Jancsika  
Kősziklán felfutó  
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

73. Új dal tanulása Új: Huszárgyerek   

74. Az éles ritmus gyakorlása  
(olv. + taps) 
Ritmuskártya 
Ritmuskiegészítés ♪♩.-sal 
 

 Meseillusztráció Irodalmi élmény reprodukálásának 
előkészítése. 
A szöveg tartalma és a képi 
kifejezés közti kapcsolat 
megteremtése. 

Huszárgyerek 

75. Zenehallgatás: 
Kodály: Intermezzo  

 Meseillusztráció A mese hangulatát kifejező 
szubjektív színhasználat, egyéni 
formakincs, részletgazdag 
ábrázolási mód. 

 
 
IKT :  73. óra   http://www.youtube.com/watch?v=ToZRakvIuNg 
                        http://lovasok.hu/index.php?i=15819 
 
            75.óra  CD-zenehallgatás:  Zenekalauz Tengertánc 2.- 28. szám 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ToZRakvIuNg
http://lovasok.hu/index.php?i=15819
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

76. Új dal tanulása Új: Jaj de szépen esik  
 

Meseillusztráció A munka befejezése. 

77. A klarinét bemutatása 
Ritmusolvasás a dalcsokor  
dalaival (egyenletes tempó, 
taps, hangoztatás). A ti 
előkészítése 

 Meseillusztráció A munka értékelése. 

Huszárok 
közt 

78. Olvasás ritmus kártyákról 
(♪♩♪  ♩.♪,  ♪♩,) 

Kossuth Lajos  
Huszárgyerek  
 

  

 
 
IKT :  77.óra  http://klarinet.fw.hu 
                       http://www.youtube.com/watch?v=LBBf1ZrtZjA 
                      http://www.youtube.com/watch?v=YabT0Lc8pjwEsfeature=related 
                      http://www.google.hu/imgres?imgurl= 
                      http://www.nadasdy.suli.hu/oboe     

 
 
 
 

http://klarinet.fw.hu
http://www.youtube.com/watch?v=LBBf1ZrtZjA
http://www.youtube.com/watch?v=YabT0Lc8pjwEsfeature=related
http://www.google.hu/imgres?imgurl
http://www.nadasdy.suli.hu/oboe
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

79. Új dal tanulása Új:Erdő mellett estvéledtem Teáskanna A formák karakterének, jellegzetes 
arányainak  megfigyeltetése. 

80. A váltóhang 
Dalfelismerés szolmizálás után 
 

 Teáskanna A formák térbeli elrendeződésének 
megjelenése a képtéren. 

Esti teázás 

81. Kánonéneklés Este van, este van  
Este van már nyolc óra  

  

 
 
IKT :  79.óra   http://www.edeny.lap.hu  
                          
                         Google képkereső http://www.google.hu/images 
                                                       gyerekalom.hu 
                                                       aranyosfodorka.hu 
                                                       haztartasigepek.hu 
                                                       konyhabutor.hu 
 

 
 
 
 
 

http://www.edeny.lap.hu
http://www.google.hu/images
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

82.   Helytörténeti gyűjtemény 
megtekintése 

 

83.   Helytörténeti gyűjtemény 
megtekintése 

 

A múltnak 
kútja 

84. Új dal tanulása 
Az ütemmutató 
Az ütemmutatók és az  
ütemvonalak elhelyezése  
a hangsúlyjelek alapján 
 

Új: Béreslegény   

 
 
IKT :  82.óra   
 
http://www.iranymagyarorszag.hu/keres/magyarorszag/helytorteneti-
gyujtemenyek-p-1/tatabanya.hu   
 
http://szallas.hu/programok/Tatab./,C3%A1nyaiB3% 
 
http://www.invitation,hu/tbmuseum-hu.html 
 
 
          84. óra 
 
http://mek.hiif.hu/02100/02115/html/1-684.html 
 
http://mesek.org/ejfel-este-es-hajnal 

 
 
 
 
 
 

http://www.iranymagyarorszag.hu/keres/magyarorszag/helytorteneti
http://szallas.hu/programok/Tatab./,C3%A1nyaiB3
http://www.invitation,hu/tbmuseum-hu.html
http://mek.hiif.hu/02100/02115/html/1-684.html
http://mesek.org/ejfel-este-es-hajnal
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

85. Új dal tanulása 
 

Új: Kis kacsa fürdik Húsvét Kutató-és gyűjtőmunka  
Húsvéti tojások, díszítő motívumok 
gyűjtése, felhasználása a saját 
tervezőmunkában. 

86. Kétszólamú éneklés 
A nyújtott és az éles ritmus  
gyakorlása  
A fá hang előkészítése 
Dalfelismerés ritmus alapján 
 

 Húsvét A munkadarab elkészítése, tojásforma 
díszítése üvegkontúrral. 

Harangoznak 
húsvétra 

87. Játék: Kis kacsa    

 
 
IKT :  86.óra   
 
           http://www.tyukanyo.hu/articles/0/54/husveti-locsoloversek- 
           gyerekeknek-1.html 
 
              Google képkereső 
             http://www.googles.hu/images 
                      koczy.worldpress.com 
                      vkhalas.hu 
                      tutitippek.hu 
 
            87. óra 
            http://www.angelfire.com/ne/OtthonIskola/husvet/html 
                        

 
 
 

http://www.tyukanyo.hu/articles/0/54/husveti-locsoloversek
http://www.googles.hu/images
http://www.angelfire.com/ne/OtthonIskola/husvet/html
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

88. Új dal tanulása 
 

Új: Szánt a babám Régi technikák 
Csuhévirág 

Kukoricacsuhé gyűjtése, válogatása, 
áztatása. 

89. Az éles ritmus gyakorlása 
kártyákról. 
Ritmusmotívumok 
alkalmazása, nyújtott és éles 
ritmus keresése dalcsokorban 
és olvasógyakorlatban.  

 Régi technikák 
Csuhévirág 

A virág elemeinek kötözése. 

Időutazás 

90.   Ritmusírás  
adott ritmusmotívumokból (4 
ütem) 

Szép szakmári lányok  
Ez a kislány  
 

Régi technikák 
Csuhévirág 

A virág összeillesztése. 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

91. Új dal tanulása 
 

Új: A horgosi csárda Gyufásdoboz épület Gyufásdobozok gyűjtése, a 
gyufásdoboz palástjának elkészítése 
színes papírból. 

92. Az átmenő hang tudatosítása  
ismert dalok alapján 
 

 Gyufásdoboz épület A gyufásdoboz borítása színes 
papírral, az „épület” ablakainak 
elkészítése.  

A csárdában 

93. Az átmenő hang felismerése  
ismert dalrészletekben 

Hej, tulipán 
Széles a Duna 

Gyufásdoboz épület Az „ épület” környezetének 
megtervezése és elkészítése. 
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94. Új dal tanulása Új: Megkötöm lovamat Népies dekupázs Ismerkedés az adott technikával 
készült mintadarabokkal. 

95. A ti hang tudatosítása  
Ritmusgyakorlat (♩.♪  ♪♩.) 
Éneklés két szólamban 
 

  A díszítéshez szükséges dekor 
szalvéta kiválasztása, a minta 
kivágása, a hungarocell-  forma 
kiválasztása. 

Párosan 
szép… 

96. Alsó ti és ti hangok az új 
dalban 
A ti hang felismerése (ismert 
dal) 

  A hungarocell- forma beborítása 
dekupázs ragasztóval, a 
szalvétaréteg rögzítése, szárítás. 
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97. Új dal tanulása Új: Láttál-e valaha… Népies dekupázs Díszítés gombostűre fűzött 
gyöngyökkel. 

98. Az alsó ti és a ti’ hangok  
gyakorlása (dalcsokor) 
Olv. gyak. alsó ti 
 

Csillag Boris 
Béreslegény  
Széles a Duna  

  

Párosan 
szép… 

99. Ritmusdiktálás az ismert 
ritmusokkal 
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Témacím Óraszám Tananyag Dalok Téma, feladatok Technikák, tevékenységek 

100. Új dal tanulása Új: Esik eső, zúg a gát   Üvegfestés Az üveglappal megegyező méretű 
lapon vázlat terv készítése, a minta 
átrajzolása az üveglapra 
üvegkontúrral.  (száradás) 

101. A hétfokú hangsor 
A Pentachord hangsor  
felismerése gyakorlása  

 Üvegfestés A minta festése. 

Esőben 

102. Zenehallgatás 
Bartók-Székely:  
Román népi táncok – részlet  

 Üvegfestés Háttér kiválasztása, rögzítése. 
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103. Új dal tanulása Új: Tücsöklakodalom 108. o. 
 

Papírlap többféle alakban 
Quilling 

A quilling technika elsajátítása, 
alkalmazása a munkadarab 
elkészítése során. 
Egyszerű minta tervezése. 

104. „Kis kacsa”  utolsó sorának 
írása dó = 1. vonalköz 

  A papírszalagok feltekerése. 

Vonalak 
közt-
dallamok 

105. Zenehallgatás 
Bartók: Házasodik  
a tücsök 
Vagy 
Este a székelyeknél – ürögi 
kanásztánc 

Zöld erdőben a tücsök  
Hopp Juliska  
Esik eső  
Kis kacsa fürdik  

 A minta elkészítése. 

 
 
IKT :  105.óra 
 
            http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyek 
 
            Google képkereső 
             http://www.googles.hu/images 
                     users.atw.hu 
                     ateesoft.gorek.ro 
   
 

 
 
 
 
 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyek
http://www.googles.hu/images
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106. Új dal tanulása Új: Mély erdőn (bicinium)  
 
 

Margarétás kép Természeti forma felépítésének, 
formakapcsolódásának megfigyelése 

107. Kodály Zoltán élete, 
pedagógiai munkái 
Kodály gyűjtötte népdalok az 
Éz. könyv alapján. (Kedvenc 
dalok éneklése.) 
 

 Margarétás kép A modell közvetlen megfigyelésével 
anyagbeli, formai, színbeli elemzés 
szóban és rajzi úton. 

Közeleg a 
Nyár! 

108. A tanult dallami és ritmikai  
elemek ismétlése 

Este, van, este van 4. oszt. 
Virágos kenderem 4. oszt. 
Erdő mellett estvéledtem 4. 
oszt. 
Azt hallottam 4. oszt. 

  

 
 
IKT :  106.óra 
 
            http://teamlabor.inf.elte.hu/logoecsetvonasok/edekesseg5.html 
 
            http://kapcsoskonyv.freeweb.hu/torzs5/index21.html 
 
            107.óra 
  
            http://www.filharmonia.com/Htm/Kodaly-Zoltan.html 
 

 
 
 
 

http://teamlabor.inf.elte.hu/logoecsetvonasok/edekesseg5.html
http://kapcsoskonyv.freeweb.hu/torzs5/index21.html
http://www.filharmonia.com/Htm/Kodaly-Zoltan.html


 62 
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109.   Művészeti alkotások 
megtekintése 
 

Nevezetes szobrok, épületek: interneten 
való megtekintése, 
beszélgetés,megfigyelés. 

110.  Kedvenc dalaink. Művészeti alkotások 
megtekintése 
 

Nevezetes szobrok, épületek 
megtekintése, beszélgetés,megfigyelés. 

Kirándulunk! 

111.  Kedvenc dalaink.   

 
 
IKT :  109.óra 
     
           http://www.vendegvaro.hu/Turul-emlekmu-tatabanya 
 
            Google képkereső 
             http://www.googles.hu/images 
                     terkepinfo.com 
                     iranymagyarorszag.hu 
 
             
 

 
 
 
 
 

http://www.vendegvaro.hu/Turul-emlekmu-tatabanya
http://www.googles.hu/images

