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Féléves tematika: 

 

1. konzultáció - Tantárgyi ismertető 

  - Ritmikai ismeretek 

  - Szolmizációs és ritmusgyakorlatok 

  - Hangsortani ismeretek 

  - Dalfelismertetés kezdő, belső és záró motívum alapján 

  - Hangszerjáték 

  - Gyermekdalok, népdalok és mondókák elsajátítása saját mérőütéssel 

2. konzultáció - Szolmizációs és ritmusgyakorlatok 

  - Hangszerjáték 

  - Dalfelismertetés kezdő, belső és záró motívum alapján 

  - Hangközök építése furulyán 

  - Gyermekdalok formája, tagolása 

  - Gyermekdalok, népdalok és mondókák elsajátítása saját mérőütéssel 

3. konzultáció - Zárthelyi dolgozat 

  - Ritmikai, hangsortani, dallami, formai és népzenei ismeretek 

  - Szolmizációs és ritmusgyakorlatok 

  - Hangszerjáték 

  - Dallambújtatás 

  - Gyermekdalok, népdalok és mondókák elsajátítása saját mérőütéssel 

  - A félév összegzése 

  - Beszámoló a kiadott dalokból 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- Zárthelyi dolgozat megírása 



- Zenei és szóbeli beszámolók, folyamatos munka. Forrai Katalin: Ének az óvodában 

című könyv dallamaiból, Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat meghatározott 

dallamaiból, valamint a félév elején közzétett jegyzet dallamaiból. A bemutatás énekelve 

és/vagy furulyán megszólaltatva történik. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A félév során a 3. konzultáción zárthelyi dolgozat megírása kötelező, amely ritmusírás, 

dallamírás és hangközépítés feladatokból áll.  

- A félév során közreadott dalanyag pontos, zeneileg kifogasolhatatlan ismerete, 

reprodukálása, a hozzájuk tartozó játékokkal, mozgásokkal együtt. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- Az érdemjegyet a zárthelyi dolgozatok és az énekes beszámolók érdemjegyeinek átlaga 

határozza meg. 

- Annak a hallgatónak eredményes a féléve, aki valamennyi fent említett kritériumnak, 

feladatnak eleget tesz, mindegyiket min. 51%-os eredménnyel teljesíti. 

- Bármely feladat az előre egyeztetett időponton történő nem teljesítése, a félév ismétlését 

vonja maga után. 

- A tantárgy gyakorlati jellege miatt, a gyakorlati jegy nem javítható sem a 

vizsgaidőszakban, sem a szorgalmi időszak folyamán.  

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

- A tantárgy részletes irodalomjegyzéke a Tantárgyleírásban olvasható. 

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 10. 

 

Mike-Szilágyi Boglárka 

       külső óraadó 


