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Alapvető játékformák, skálázás közös modulvázlat két tanszak 

együttműködésében zongora 

Ajánlott korosztály Kezdőktől az alapfok végéig 

Ajánlott időkeret 3*60 perc 

A modul közvetlen célja Az iskolánk sajátságos helyzete miatt (több helyszínen is tanítunk) a növendékeink 

nem ismerik egymást. Ezt szeretnénk megváltoztatni, a két tanár csoportja együtt vesz 

részt ebben a modulban. Segítsük a növendékeinket az alapvető játékformák 

elsajátításában, a később adódó nehézségeket hogyan lehet leküzdeni, hogyan javítsuk 

magunkat. 

A modul tartalma Legato, staccato, tenuto játék megismerése, játékos formában gyakorlása 

Megelőző tapasztalat  Rossz kéztartás, merevség  

Ajánlott továbbhaladási irány Növendékeink alkalmazni tudják önállóan is a megszerzett ismereteket 

A kompetenciafejlesztés fókuszai  

 

 

Kapcsolódási pontok  27./1998. KM. Rendelet Tantárgy: zongora 

11./1994. KM. Rendelet  

 



 

Tevékenységek időmegjelöléssel 
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák és 

módszerek 
Eszközök/mellékletek 

    Diák Pedagógus 

1. óra 

Ráhangolódás 

Ismerkedős játék 
     

A gyerekek félkörben ülnek. Az 
első gyermek mondja a 
keresztnevét, a többiek ismétlik. 
Második gyerek mondja a nevét 
a többiek pedig ismétlik először 
az első nevet utána a másodikat. 
Utána a harmadik gyermek 
mondja a nevét, a többiek pedig 
ismétlik a neveket elölről kezdve. 

1. kép 
2. kép 
3. kép 

8 

Együttműködési készség, 

Tolerancia egymás iránt, 

egymásra figyelés 

Csoport munka   

Tanári gondolatébresztő      

Az egyik tanár bemutat egy 
skálát gyors tempóban, legato-és 
staccatoban. Utána eljátssza 
legatoban lassú tempóban is. A 
gyerekek megállapítják, hogyan 
lehet szolmizálni a hallottakat. 
Kézjellel elénekeljük együtt és 
megállapítjuk, milyen 
szekundokból épül fel. 
 Ezt el is játsszuk. A gyerekek 
közül nyolcan egy sorba állnak. 
Az első gyermek lesz a dó, a 
második a ré, és így tovább. 

2  Frontális Hangszer Hangszer 



A n2 távolságát kartávolsággal,a 
k2 távolságánál a gyerekek a 
lehető legközelebb állnak 
egymáshoz, így érzékeltetjük a 
hangok távolságát egymástól.  

4. kép 
5. kép 
6. kép 
7. kép 
8. kép 
9. kép 

  
Kooperatív tanulás, 

Csoport munka 
Hangszer Hangszer 

Ugyanúgy felépítünk egy moll 
hangsort is. Elszolmizáljuk, 
megállapítjuk a szekundjait és el 
is játsszuk. 

 

Koncentráció  

Együttműködési készség, 

tolerancia egymás iránt 

   

Két csoportot alkotunk, az első 
feladata az É-dúr hangjainak a 
megállapítása a másiké a c-mollé 
lesz. 

20 Rendszerező képesség    

Tanári átvezetés 5     

A tanár ismét eljátszik dúr 
skálákat különböző hangokról 
két oktávon. A gyerekek feladata 
az ujjrendi azonosságok 
felfedezése. 

  Frontális   

Megbeszéljük, és a gyerekek 
kipróbálják a zongorán 

10. kép 
11. kép 
12. kép 
13. kép 

20 

Előadókészség 

Koncentráció 

Sikerkezelés 

Kudarctűrés 

Építő kritika 

kooperatív tanulás Hangszer Hangszer 

Önálló feladat a következő órára  
     

Legato staccato illetve tenuto 
játékmódokat keresni a saját 
darabjaikban. 

 frontális    



 

Tevékenységek időmegjelöléssel 
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és módszerek Eszközök/mellékletek 

    Diák Pedagógus 

2. óra 

A tegnapi önálló feladat közös 

megbeszélése 
     

A gyerekek zongoradarabokat 

mutatnak be, a többiek kitalálják 

az abban szereplő játékformákat, 

követik a kottaképet is. 

14. kép 

15. kép 

16. kép 

20 

Egymásra figyelés, 

empátia, verbális 

önkifejezés, előadó 

készség, önértékelés, 

sikerkezelés, koncentráció, 

kudarctűrés, segítségkérés 

Csoportos munka 

Kooperatív tanulás 
Hangszer, kotta Hangszer, kotta 

A gyerekek az interaktív táblára 

felrajzolják a legato és staccato 

kottaképét. 

17. kép 

18. kép 

19. kép 

2  frontális interaktív tábla interaktív tábla 

Meghallgatjuk egymás játékában 

a legatojáték közötti különbséget, 

a gyerekek véleményezik egymás 

játékát, utána ezt a skálán 

javítjuk, hallgatjuk, figyeljük. 

  frontális   

Továbbiakban a staccato 

játékmódnál ugyanezt tesszük. 
     



 

Önálló feladat a következő 

órára: 
30     

Milyen testrészünk vesz részt 

egy-egy hang 

megszólaltatásánál? 

  
Csoportos munka 

Kooperatív tanulás 
  

(Szabad kar, hajlékony, laza 

csukló, ujjvégérzet 

megbeszélése) 

     

Mit jelent egyes daraboknál a két 

kéz helyes aránya? /dallam 

kiemelkedjen hangerőben 

/dinamikában/ a kíséret hangjai 

közül. 

  Frontális   

 

Tevékenységek időmegjelöléssel 
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák és 

módszerek 
Eszközök/mellékletek 

    Diák Pedagógus 

3. óra 

A z előző órán kiadott feladat 

megbeszélése 
     

A gyerekek beszélgetőkör 
keretében egy- egy gondolatot 
mondanak a legato, staccato, 
tenutoról a végén összegzünk 

 Egymásra figyelés, empátia, 
verbális önkifejezés 

   



 

Közös gyakorlatok 10     

A már ismert ujjgyakorlatok 
felelevenítése. /csukott szemes, 
koppintós, szemüveges, szorítás - 
lazítás/ 

  
Kooperatív tanulás 

Csoportmunka 
  

Léggömbös gyakorlatok      

- léggömbütögetés kézháttal 
fölfelé jobb és bal kézzel 
- léggömbemelgetés alkarral, 
felkarral, könyökkel 
- léggömbugráltatás teljes 
tenyérrel, ujjakkal 1-1-1,2-2-2, 
 1-2-3-4-5, stb. 
- léggömbütögetés felfelé és 
lefelé előrenyújtott kézzel 
behajlított ujjakkal 

     

A növendékek eljátsszák az 
általuk kiválasztott darabot /jól 
és rosszul is/ 

     

Gyakorlatok a két kéz különböző 
erőkifejtésére kézfüggetlenítésre 

     

- pattogtatás két labdával 
egyszerre 
- váltott pattogtatás két labdával 
- labda- és léggömbpattogtatás 
egyszerre két kézzel   

     

Összegzés      

A tegnap és a ma tanultak 
alapján közösen összeállítunk 
egy gyakorlatsort, amelyben 
szerepelnek az alapvető 
játékmódok /osztályokra 
lebontva/ 

   hangszer  

 



 

1. kép 

3. kép 

2. kép 



 

6. kép 

4. kép 5. kép 



 

8. kép 

9. kép 

7. kép 



 

13. kép 12. kép 

11. kép 10. kép 



 

16. kép 

15. kép 14. kép 



19. kép 

18. kép 17. kép 



 

23. kép 

20. kép 

22. kép 

21. kép 



 

27. kép 26. kép 

25. kép 24. kép 



 

30. kép 31. kép 

28. kép 29. kép 



 

35. kép 34. kép 

33. kép 32. kép 


