v

ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam)
tanítási-fejlesztési terület

hét

hónap

er
t
ő
id

ének-zene
tematika

zenehallgatás, szemléltetés

l-s-m-r-d-l, ismétlése d-lában
2/!, 4/4, ismétlőjel,
negyed, szün, nyolcadpár, fél,
fél szünet ismétlése
ritmus motívumok improvizációja
ritmus átalakítás
kétszólamú ritmusgyakorlat

Hull a hó…
Éliás…
Ti csak esztek…

hanglépcső
hangleltár

Kinyílt a rózsa…

s, l, d r m helye a vonalrendszeren
ritmuskíséret rögtönzése
tá titi tá tá motívum gyakorlása
s, helye a vonalrendszeren F és G-dóban
hangleltár
hangjegyírás betűkottából

Hej vára…
Mély erdőn..
Kis kece…
Kodály: 333/114

hanglépcső
vonalrendszer

Árkot ugrott…

s, l, d helye F és G - dóban
ritmus átalakítás
ritmuskíséret rögtönzése
hangjegyírás betűkottáról

Kinyílt a rózsa…
333/29

vonalrendszer

Ettem szőlőt…

önálló nyolcad, és szünete tudatosítása
s, gyakorlása
ritmuskíséret rögtönzése

Kinyílt a rózsa…
Ti csak esztek…

vonalrendszer

2
szeptember

tartalom

Ismételjünk!

1

3

4

készségfejlesztési cél

Megismerni…

s, l, d r m d-lában
s, gyakorlása
ritmusírás
hangleltár

Árkot ugrott…
Ettem szőlőt…

vonalrendszer
ritmuskártya
hangleltár

Jön a kocsi…

d r m s gyakorlása G és F dóban
betűkottárol átírás vonalrendszerre
tripódia
improvizálás: Ütempárhoz +egy ütem

Megismerni…
Ettem szőlőt…

hanglépcső

A kállói…

d r m s l gyakorlása G és F dóban
betűkottából átírás vonalrendszerbe
dallamkiegészítés
ritmusmotívum rögtönzése
ellenritmus írása

Jön a kocsi
Megismerni…

hanglépcső

Gyakoroljunk!

s, l, d r m s l gyakorlása, helye F és
G-dóban
4/4 2/4 negyed, szün, nyolcadpár, fél,
fél szünet, önálló nyolcad,
nyolcad szünet
pótvonal
tripódia

Ettem szőlőt…
Megismerni…
333/65 kottázása

hanglépcső
ritmuskártya
kézjel
Haydn: Szüreti kórus az évszakok c. oratóriumból

Egérke, fehérke…

s, l, d F dóban
szinkópa tudatosítása
szinópa gyakorlása

Árkot ugrott…
Kinyílt a rózsa…

ritmuskártya

5

október

6

7

8

r

9

Itt ül egy kis kosárba'…

szinkópa gyakorlása
szöveg fölé ritmus írás
ritmuskíséret

Egérke…
A kállói…

hangleltár
hanglépcső

Kis kertemben…

s, l, d r m s l d-lában
szinkópa gyakorlása
tripódia
ritmusok gyakorlása
szavak ritmusa

Itt ül egy kis…
Jön a kocsi…

ritmuskártya
hanglépcső
hangleltár

Mondok egyet Elemér…

l, d r m e-lában
szinkópa gyakorlása
ritmus motívumok improvizációja
tripódia szinkópával
ritmus kiegészítás

Itt ül egy kis…
Kis kertemben…

hanglépcső
hangleltár

Ezüst fenyő…

d r m s l G dóban
ritmus átalakítás
hangleltár
ritmus szaporítás

Kis kertemben…
Mondok egyet…

hangoszlop
hangleltár
ritmuskártyák

Ezüst szánkót…

dalkincs bővítése
dallam motívum rögtönzése
ritmikai elemek rendszerezése
d r m s l F-dóban
szólmizációs hangok rendszerezése

Ezüst fenyő…
Megismerni…

hanglépcső
hangleltár
kézjelek

november

10

11

12

13

december

14

december

Ó, gyönyörűszép…

karácsonyi népszokások
kolinda
ritmus értékek rendszerezése
zenei válasz rögtönzése
ritmus improvizáció

Ezüst fenyő…
Ezüst szánkót…

Britten: A ceremony of Carols: This little Babe

Ismételjünk!

szinkópa
önálló nyolcad és szünete
eddig tanult szólmizációs hangok és
ritmusok
kérdés - válasz rögtönzése
kottázás
s, l, d r d-lában

333/89
Ettem szőlőt…
Kis kertemben…

Bárdos L. - Lukin L:
Kecske-fecske csevegés

A hajnali…

újévi népszokások
ritmuskánon, ritmuskíséret
zenei elemek
önálló gyűjtőmunka: újévi népszokások
l, d r m e-lában

333/140

keresztrejtvény
ritmusfa

Hej, 2 tyúkom…

kottázás
hangoszlop
kétszólamúság
ritmuskíséret
d r m s G-dóban
ritmuskiegészítés
ellenritmus
ritmus átalakítás

Egyél libám…
A hajnali…
ritmuskíséret

Kodály Zoltán: Kállai kettős
ritmus kártyák

Nincs szebb állat…

dallamkiegészítés
s, l, d r m e-lában
dallammotívum rögtönzése
ritmus értékek rendszerezése

Hej két tyúkom
Itt a farsang…

hangoszlop

15

16

17

január

18

19

Udvarom…

ritmusok rendszerezése
ütemmutató gyakorlása
dallammotívum gyakorlása
fél szünet tudatosítása

Hej két tyúkom…
Nincs szebb állat…

kézjelek

Még azt mondják…

kánon éneklés
szólmizációs hangok gyakorlása
ritmusok rendszerezése

Nincs szebb állat…
Udvarom…

Kodály Zoltán: Táncóta

Elszaladt a kemence…

d' előkészítése
szinkópa ismétlése
szinkópa gyakorlása

Kis kertemben…
Mondok egyet Elemér…

ritmuskártyák

Virágos kenderem…

szinkópa ismétlése
gyakorlás
dallammotívumok rögtönzése
ritmusok rendszerezése

Elszaladt a kemence…
Még azt mondják…

bűvös négyzet
hanglépcső, hangleltár

Hull a szilva…

szinkópa gyakorlása
ritmusírás
ritmuskiegészítés

Elszaladt…
Virágos kenderem…

keresztrejtvény

20

21

február

22

23

24

Ismételjünk!

kottázás
ritmuskánon
dal kánonban énekelve
szinkópa

Hull a szilva…

bűvös négyzet
ritmusfa
hanglépcső

Volt nekem egy kecském…

önálló nyolcad és szünete ism
tripódia rögtönzése megadott ütempárból
hangkészlet
hangjegyírás d-lában

Mondok egyet…
Ettem szőlőt…
333/319

hangkártyák
hanglépcső

Ágon ugrált…

4/4 gyakorlása
kottakép utáni daltanulás
l s m r d l, hangkészlet gyakorlása
333/298

madarak hangjai

hanglépcső
Vivaldi: A tavasz I. tétel

Zöld erdőben…

kottázás
ritmusírás

Volt nekem egy kecském…
Ágon ugrált…

Járom az új…

ritmus javítás
daltanulás kottakép után
dallammotívumok
C-dó gyakorlása

Zöld erdőben…
Volt nekem egy kecském…

25

február

26

27

28

29

333/271

hanglépcső

Házasodik…

A príma volta, szekunda volta
tudatosítása

Zöld erdőben a tücsök…
Ágon ugrált…

Bartók Béla: Házasodik a tücsök…

Szűröm vóna…

daltanulás kottakép után
hangleltár készítése
dallam átalakítás
a szólmizációs hangok helye

Volt nekem egy kecském…
Kis kertemben…

hangoszlop

Ismétlés

önálló nyolcad és szünete gyakorlása

Volt nekem egy kecském…
Ágon ugrált…
Szűröm vóna…
333/117

bűvös négyzet

március

30

31

ritmusok rendszerezése
eddig tanult hangkészlet
príma volta, szekunda volta gyakorlása

32

a szalma…

s, gyakorlása
dallam improvizálása megadott ritmusra

Házasodik a tücsök…
Szűröm vóna…

dallamfa

Hol jártál…

d' tudatosítása
d' gyakorlása
d r m s hangkészlet gyakorlása

Elszaladt a kemence…
Jön a kocsi…
333/232

hanglépcső

33

március

34

március

Bidres-bodros…

35

4/4 gyakorlása
kottakép utáni daltanulás
ritmus értékek gyakorlása
transzponálás F-dóba

Eresz alól…
ellenritmus
d' gyakorlása
4/4 gyakorlása

36

Ágon ugrált…
Azt hallottam…(2. o)

Hol jártál…
Bidres-bodros…

kézjelek
bűvös négyzet

Három szabólegények…

önálló nyolcad és szünete
ritmus értékek rendszerezése

Volt nekem egy kecském…
Ettem szőlőt..

ritmuskártyák

Cickom…

d' gyakorlása
ritmus kánon
ritmus átalakítás
dallamtükrözés
transzponálás

Hol jártál…
Elszaladt a kemence…

Bartók: Gyermekeknek-Játék

Serkenj fel…

ritmus írás
dallammotívum tükrözése
ritmikai elemek megnevezése

Anyák napi vers

Kodály Z: Nagyszalontai köszöntő
keresztrejtvény

37

április

38

39

Egy boszorka

ritmusmotívumok
kánon
s, gyakorlása

Serkenj fel…
Három szabólegények…

dallamkártyák

Gyakoroljunk!!!

dalismétlés
szólmizációs hangok,
kézjelek rendszerezése
ritmus értékek rendszerezése
ritmus improvizáció

Cickom
Egy boszorka…

hanglépcső
kézjelek

Ugyan édes…

kvintváltás előkészítése
felső dó gyakorlása
4/4 2/4 gyakorlása

Egy boszorka…
Három szabó legények…

Bartók: 44 hegedű duó - ugyan édes komámasszony

Pál,Kata…

kánon
ritmusírás
kétszólamú ritmusgyakorlat
kérdés - felelet
dallam transzformáció

Még azt mondják…
Serkenj fel…

dallammotívumok

Sárga csikó…

3/4 tudatosítása
3/4 gyakorlása
Ütemvonalak behúzása

Ugyan édes…
Pál, Kata, Péter...

ütempárok

40

41

április

42

43

44

Hopp Juliska

A 3/4 ismétlése, gyakorlása
a d' gyakorlása
a pontozott fél érték tudatosítása
a pontozott fél érték gyakorlása

Sárga csikó…
Ugyan édes…

Bartók: Gyermekeknek-Hopp Juliska

A faragószék nótája

ritmus szaporítás
kottázás

333/233.

ritmuskártyák

Szélről..

d' gyakorlása
ritmuskánon

Hopp Juliska…
Hol jártál…

ritmuskártya

Ismétlés

kvintávltás gyak
kánon
ütemmutatók rendszerezése
d' gyakorlása
ritmusok rendszerezése

Ugyan édes komámasszony…
Pál Kata Péter…
Sárga csikó…

ritmuskártya

Úgy tetszik, hogy…

d' gyakorlása

Szélről…
Hopp Juliska…

45

május

46

47

48

49

Elmentem a piacra…

4/4 gyakorlása
a szinkópa gyakorlása 4/4-ben
kottakép utáni daltanulás
4/4 kiegészítése

Bidres, bodros bárány…
Ágon ugrált…

A fák mögött…

önálló nyolcad gyakorlása
ritmusírás
ritmusok rendszerezése

Három szabólegények…
Volt nekem egy kecském…

ritmuskártyák

Kakukk…

3/4 gyakorlása, ismétlése
dallamírás
ritmuskánon

Sárga csikó…
A fák mögött…
333/274

ritmusfa

Odakünn az erdőn…

3/4 gyakorlása
szinkópa gyakorlása
ritmusírás
önálló gyűjtőmunka
kottázás

Kakukk…
Elmentem a piacra…

kézjelek
hanglépcső

Száraz tónak…

ritmusírás
kottázás

333/321

hanglépcső
hangleltár

május

50

51

bűvös négyzet
ritmuskártya

52

53

június

54

Odakünn az erdőn…
Úgy tetszik, hogy…

június

Mit tanultunk az idén?

55

ritmusok rendszerezése
ütemmutatók ismétlése
szólmizációs hangok rendszerezése
eddig tanult dalok éneklése
eddig tanult zenei elemek ismétlése

hanglépcső
kézjelek
keresztrejtvény

