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Ismételjünk!
Mit tanultunk az 1.
osztályban?

Tanult elemek
ismétlése

Éliás, Tóbiás…

dó tudatosítása
dó kézjele
dó a vonalon,
dó a vonalközben a dó - mi - szó kapcsolata
szabály megfigyelése,
tudatosítása

Aki nem lép egyszerre…

a d-m-sz gyakorlása
vonalon, vonalközben
2/4 gyakorlása
egyenletes mérő kialakítása
improvizáció

szeptember

2

3

készségfejlesztési cél

tartalom
tá, titi, szün
szó, lá, mi
Dalok ismétlése:
Én kis kertet,
Süss fel nap
ritmuskíséret
dó a 2. vonalon,
dó az 1. vonalközben
ritmus osztinátó
2/4 gyakorlása - ütemvonal
behúzása

dó a 2. vonalon,
dó az 1. vonalközben
ritmus motívumok
gyakorlása
kérdés - válasz
ritmusokkal

zenehallgatás
Az 1. osztályos
zenehallgatás anyagából

A Tokaji…

szürethez kapcsolódó
dal tanulása
dalkincs bővítése
ritmus megfigyelése
egyenletes mérő kialakítása

szürettel kapcsolatos szavak
ritmus tükrözés
ritmusok csoportosítása
a dal hangoztatása ritmusnévvel
a dal éneklése mérőre

A part alatt…

dalkincs bővítése
ritmus megfigyelése
állatok, karakterek

ritmus kánon
a dal ritmusának hangoztatása
a dal ritmusának ütemeit
összekeverjük, majd kirakjuk

Bartók: Cipósütés
egyneműkar

Hervad már a lombnak…

Őszi dalkincs bővítése
ritmus megfigyelése
hangulat megfigyelése,
hangulati karakterek
érzékeltetése zenével
vegyeskar

ismétlőjel megfigyelése
az eddig megismert szólmizációs
hangok kiemelése
a ré előkészítése a dó és mi közötti hang keresése

Leo Hassler: Őszi fák
vegyeskar

Sírjunk, ríjunk…

Dalkincs bővítése
ré tudatosítása
a dó - ré - mi G és F dóban
a ré helyének megfigyelése
A ré kézjele
2/4 gyakorlása

a ré kiemelése
a dó -ré-mi vonalon és
vonalközben - gyakorló példák
ré felismerése, jelölése
A dal ritmusának hangoztatása
2/4 gyakorlása: ütemvonalak
behúzása

Egyél libám…

Dalkincs bővítése
mozgásos improvizáció
dó-ré-mi-szó hangkészlet
gyakorlása
betűkotta

A dó ré mi szó helyének rögzítése
a vonalrendszeren G és F dóban
A dalban előforduló ritmus motívumok kombinálása (gyakorlás)
dallammotívumok lejegyzése
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5

október

6

7

8

Gyakoroljunk!

dó, ré , mi, szó, lá hangok,
és a tanult ritmikai és formai
elemek (tá,ti-ti, szün,
2/4, ütemvonal, ismétlőjel,
záróvonal) gyakorlása

Háp-háp-háp…

r-m-sz-l gyakorlása
szün gyakorlása
ritmus kánon
2/4 gyakorlása
mérő fogalma

Megy a kocsi…

d-r-m-sz

november

9

10

A dal ritmusának kiegészítése,
dallamának kiegészítése
ritmus tükrözés

11

Katalinka…
12

mérő gyakorlása
kérdés - felelet (ritmus)
Hull a hó, hull a hó

cember

13

d-r-m-sz

dalkincs - télapó
ritmus kombinációk
Az l, előkészítése, megfigyeltetése, de nem tudatosítása!
2/4 gyakorlása

a dó, ré, mi, szó, lá helye G és F
dóban
eddig tanult ritmusok gyakorlása
dal felismerése ritmus alapján
dal ritmusának lejegyzése
ritmus felelgetős
rendszerezés hangkészlet, ritmus,
stb. alapján
dallam motívumok gyakorlása
húzd meg az ütemvonalakat!
ritmus kánon olvasó példa
mondóka ritmusa olvasása mérőre

Mendelssohn: Rondo
Capriccioso (zongora)

a d-r-m-sz reláció F dóban
hanglétra, hanglépcső ábrázolása
hiányos ritmus, dallam
Írj tükör ritmusokat!
a d-r-m-sz reláció G dóban
hanglétra, hanglépcső ábrázolása
a dal olvasása mérőre
kérdés-felelet alkotása írásban
Milyen sorrendben tapsolom?
(ritmusvonat)
l, jelölése kottaképen pirossal
ütemvonal behúzása

Vivaldi: 4 évszak
Tél, I. tétel

december

Jaj de pompás fa…

14

Dalkincs bővítése
dallam motívumok lejegyzése
2/4 gyakorlása
betűkotta
dallammotívumok lejegyz

a dal G-dóban
F és G dóban dallam motívumok
kottafejekkel
húzzátok meg az ütemvonalakat!

Pásztorok, keljünk fel…

Dalkincs bővítése

pásztorjáték

Ti csak esztek…

d-r-m-sz
tá-á tudatosítása
mérő gyakorlása
tá-á gyakorlása
ritmusmotívumok csereberéje

d-r-m-sz hangkészletű dalok felism
a mérő szemléltetése a kottakép alatt
a dal éneklése mérőre
írás gyakorlás
ritmus gyakorlása

Hej, vára, vára…

d-r-m-sz-l
tá-á gyakorlása
olvasó gyakorlat m-sz-l-val
Kodály: 333 olv. gyak.

A dal éneklése szólmizálva
ritmus gyakorlat tá-á-val

rendszerezés

10-17 óra dalai
d-r-m-sz hgkészl dalok
dalok ré-vel, dó-val, lá-val
dalok ti-ti vel, tával, szünnel, tá-ával
Melyik dal motívumai kevered
tek össze? Számozzuk meg!
betűkottáról kottázás von. Rendsz-be
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16

17

Ismételjünk!

gyakorlás

január

18

Jön a tavasz…
19

népi megfigyelés gyertyaszentelő
tanult elemek ismétlése, gyak
ritmus gyakorlat

Pásztorjáték
(autentikus)

Az olv. gyak feldolgozása

a népszokás leírása
a tanult hangkészlet gyakorlása
a tanult ritmusok gyakorlása

Tetszés szerinti zenehallg

Hová mégy…

lá, tudatosítása
gyakorlása
tá-á gyak
2/4 gyakorlása

az l, helye G és F dóban
l, a hanglépcsőn

lá, gyakorlása
dalkincs bővítése
sorok összehasonlítása
333 olv. gyak. L,-val
ritmus gyakorlat tripódiával

A dal F-dóban
Az l, kiemelése

lá, gyakorlása
dalkincs bővítése
dalok ismétlése l,-val
ritmus transzformáció

a l, gyakorlása F és G dóban

Itt a farsang…

szó, tudatosítása
pótvonal tudatosítása
tá-á és tá szün gyak

sz, helye G-dóban és F-dóban
sz, a hanglépcsőn
pótvonal írásának gyakorlása

Mély erdőn…

dalkincs bővítése
az eddig tanult teljes hangkész
let gyakorlása:
sz, l, d r m sz l
a szün gyakorlása

a hangok sorba rendezése
dallammotívumok improvizálása
a dal szólmizálása
improvizációs gyakorlatok

d r m sz hangkészlet gyakorlása
4/4 tudatosítása
4/4 gyakorlása

d r m sz hangkészletű dalok ismétlése
ütembeosztás 4/4-ben
improvizáció 4/4-ben

20

Harcsa van a vízbe'
21

Kis kece lányom…

február

22

23

24

Sándor napján…

25

Vivaldi: 4 évszak
Tél, II. tétel

sorok összehasonlítása

a dal ritmusának átalakítása

kottakép kiegészítése
az eddig tanult ritmus elemek gyak
Saint-Saens: Az állatok
farsangja (finálé)

Vivaldi: 4 évszak - a tavasz
i.tétel

Nincs szebb a virágnál…

március 15.-i dalanyag
tripódia megfigyelése, gyak
dalkincs bővítése
nemzeti ünnephez kapcs. Dalok
4/4 gyakorlása

a dal kottaképe F-dóban
2 ütem kieg. Egy harmadikkal

Ismételjünk!

l,
sz,
tripódia
ritmus transzformáció
pótvonal
4/4
szün, tá-á
eddig tanult hangkészlet
dalkincs bővítése
hallás utáni daltanulás
tripódia
333 olvasógyakorlat

a 19-26 óra dalainak rendszerezése
az l, sz, pótvonal, 4/4 és az eddig
tanult ritmusok gyakorlása
az eddig tanult hangkészlet gyakorlása

Már tapsoljunk…

dalkincs bővítése
szün
ismétlőjel
mérő
olvasógyakorlat
4/4 gyakorlása

a dal sorainak összehasonlítása

Méz, méz, méz…

dalkincs bővítése
olvasó gyakorlat
ritmus kánon
ismétlőjel
tá-á
szün

március

26

27

Házasodik a motolla…
28

29

április

30

Tetszés szerinti zenehallg

ritmus lejegyzése hallás után
s, gyakorlása

Kodály: Méz, méz méz
333 Kodály
ritmusérzék fejl
ritmus motívumok tá-á-val

április

Kiugrott a gombóc…

2/4 gyakorlása
szün gyakorlása
ismétlőjel
mérő

Keresd meg a tűt…

dalkincs bővítése
ismétlőjel
mérő, 2/4
333 olv gyak

ritmusolvasás mérőre
betű-hangjegy

Virágéknál…

dalkincs
s, gyakorlása
2/4

G-dóban
s, keresése, bújtatása, kiegészítés
ritmusgyakorlat mérőre

Egy kismalac…

d r m sz l
ismétlőjel
ritmuskíséret
mérő
kétszólamúság

hanglépcső
a dal gyakorlása szólmizálva
hangbújtatás, dallambújtatás

31

32

33

34

május

Mi van ma…

35

36

Ünnephez kapcsolódó
dalanyag
ritmus kíséret
2 szólamú ritmus gyakorlat
mérő
2/4

Én elmentem a vásárba… Az állatok hangja
ismétlőjel
szün
mérő

ütemvonalak pótlása
ritmuskánon szünnel

Bartók: Gyermekeknek I.
füzet 7. sz.

2 szólamú ritmuskíséret
Kodály: Pünkösdölő
osztinátó, teljes ritmus kíséret

hang hozzárendelése az állathoz
ritmusgyakorlat

június

Ezt tanultuk az idén

37

Összefoglalás, rendszerezés
a 2. osztályban tanult dalok,
ritmikai elemek, szólm. Hangok
ismétlése, gyakorlása

rendszerezés ritmus szerint
ütemmutató szerint
hangkészlet szerint
szün, tá-á, ism jel, 4/4 gyakorlása
pótvonal
G-dó és F-dó hangjai

Tetszés szerinti zenehallg

