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„Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás” 
1. jó gyakorlat 

 Szandaszőlősi Általános Iskola és 
 Alapfokú Művészeti Iskola 

 
 
 

A JÓ GYAKORLAT tulajdo-
nosa, az intézmény neve: 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézményvezető neve: Hegyiné Mladoniczki Éva 

Az intézmény elérhetőségei: www.szandasuli.hu 

szandaiskola@szandaiskola.hu  

+36 56 411 305; +36 56 420 524 

A JÓ GYAKORLAT megva-
lósításának helyszíne: 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5008 Szolnok (Szandaszőlős) 

Simon Ferenc út 47. 

Kapcsolattartó neve: Király Eszter 

Kapcsolattartó e-mail címe, 
elérhetősége: 

szandaiskola@szandaiskola.hu 

 

A JÓ GYAKORLAT alkal-
mazási területe: 

általános iskola, alapfokú művészeti iskola, óvoda 

A JÓ GYAKORLAT célcso-
portja:  

 

 

Közvetlen célcsoport: a partnerintézmény jó gyakorlatot átvevő 
pedagógusai és a koordinátor intézmény jó gyakorlatot átadó 
pedagógusai (tanítók, tanárok, néptáncpedagógusok, népzene 
oktatók). 

Közvetett célcsoport: a partnerség iskoláinak tanulói, tanuló-
csoportjai. 

A jó gyakorlat célja: A zenés mozgásfejlesztő foglalkozások: 

- Megkönnyítik az óvodai játék és az iskolai tanulás közötti át-
menetet. 

- Csökkentik az eltérő fejlődésből adódó hátrányokat 

- Segítik az írás-olvasás tanulását a mozgáskoordinációs képes-
ségek fejlesztésével 

- Fejlesztik a komplex személyiséget. 

Olyan jó gyakorlat átadása a célunk, amely adaptálást követően 
2 alkalommal bevihető, kipróbálható legyen a részt vevő peda-
gógusok tanítási gyakorlatába. 

A részt vevő pedagógusok szakmai, módszertani felkészültsége 
gazdagodjon a következő területeken: a tanári szakma profiljai-
nak megerősítése, a pedagógusok készségei és kompetenciái 
megszerzésének elősegítése a megfelelő magas szintű készségek 

http://www.szandasuli.hu/
mailto:szandaiskola@szandaiskola.hu
mailto:szandaiskola@szandaiskola.hu


„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.” (Kallós Zoltán)  
- Innovatív módszerek, jó gyakorlatok a néptánc, a népdal és népzene, a néphagyományok oktatásában  

2017-1-HU01-KA219-036025_1 A projektet az Európai Bizottság támogatta. 
Koordinátor intézmény: Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szolnok 

Partnerintézmény: Vitos Mózes Általános Iskola Csíkszentkirály 

2017-1-HU01-KA219-036025_1 „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.” (Kallós Zoltán)  

                          - Innovatív módszerek, jó gyakorlatok a néptánc, a népdal és népzene, a néphagyományok oktatásában  2 

 

és kompetenciák fejlesztésével. 

A jó gyakorlattal a tanulói motiváció felébresztése, fenntartása a 
néphagyományok megismerésében. 

Módszerek: A zenés mozgásfejlesztő foglakozások alapvető munkaformája 
a frontális osztálymunka. Csoportmunka alkalmazására is sor 
kerül pl. a kézműves foglalkozásokon, illetve a ritmus- és az 
énekes játékok tanulásakor. 

 
 

A JÓ GYAKORLAT elemei 
 

1. 
Bőrkarkötő fonása és a gyöngykarkötő fűzése 

Rövid leírás A „Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás” – ZMF a globális gyer-
meki gondolkodásra épít. 
A zenés mozgásfejlesztő foglalkozás a globális gyermeki gondol-
kodást szem előtt tartva összekapcsolja a különböző 
területeken megszerzett ismereteket. 
A fentiek megvalósításával fejlődik a gyermekekben: 
- az együttműködési-, megfigyelő-, tájékozódási-, kommunikációs-
, és mozgáskoordinációs képesség 
- a beszédkészség, ritmusérzék. 
Megtanulják a társaikhoz való alkalmazkodást, önismeretre, önér-
tékelésre tesznek szert. Mindezt életkoruknak megfelelő, számuk-
ra élményszerű tevékenységekkel. 

Cél megfogalmazása Az óvodai játék és az iskolai tanulás közötti átmenet megkönnyí-
tése. 
Ismerkedjenek meg a tanulók a különféle anyagokkal és azokat 
alkotó módon használják fel. 

Időintervallum A teljes ZMF jó gyakorlat időtartama 2 tanév, mely tematikus 
egységekből és foglalkozásokból áll. Ez az elem az őszi időszak-
hoz kapcsolódik. 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

 
5-9 éves korú gyermekek 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A felhasználandó alapanyagok megismerése, alkalmazási lehetősé-
geinek megkeresése. Minták készítése bemutatás céljára. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló 

Nincs szükség. 

Eszközigény Az aktuális foglalkozás anyaga – Minden tanuló számára bőrcsí-
kok, gyöngyök, valamint fűzőanyagok a karkötőkhöz. 

Tanulói tevékenységek Tervezés, kivitelezés 

Módszerek, eljárások  

Várható eredmény A tanulók finommotorikus mozgásának, térlátásának, szépérzék-
ének fejlődése. 

Lezárás A tanulók bemutatják egymásnak is az elkészült karkötőket. A 
foglalkozásról az adatvédelmi előírásoknak megfelelően felkerül-
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nek a képek az intézményi honlapra is. 

2. 
Mondókák, népi énekek, népi játékok 

Rövid leírás A „Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás” – ZMF a globális gyer-
meki gondolkodásra épít. 
A zenés mozgásfejlesztő foglalkozás ezen modulja szem előtt 
tartja: 
- az együttműködési-, megfigyelő képességet 
- ritmusértéket, 
- hallás utáni tanulást, szövegértést 
- a beszédkészséget, ritmusérzéket. 

Cél megfogalmazása Ismerjék meg a tanulók a nép mondókákat, éneket és népi játéko-
kat, szabadidejükben is szívesen énekeljék és játsszák el azokat. 

Időintervallum A teljes ZMF jó gyakorlat időtartama 2 tanév, mely tematikus 
egységekből és foglalkozásokból áll. Ez az elem folyamatosan 
jelen van, ebbe épülnek be a jeles napokhoz kapcsolódó kézmű-
ves foglalkozások. 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

 
5-9 éves korú gyermekek 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A megtanulandó mondókák, népi énekek és népi játékok szöve-
gének sokszorosítása. 
Szükség szerint az autentikus hanganyag vagy képanyag előkészí-
tése, a CD, illetve az interaktív filmekhez projektor, kivetítő elő-
készítése. 
A tanulói tevékenységekhez a hangszerek kiválogatása, azok meg-
felelő számban való biztosítása. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló 

Nincs szükség. 

Eszközigény Az aktuális foglalkozás anyagához rajzeszközök, papír és rajzesz-
közök. 

Tanulói tevékenységek Közös éneklés, mondókázás, népi játékok elsajátítása, utánzás és 
önálló elemek bevonásával, dramatizálási folyamatban, játékban 
való részvétellel. 

Módszerek, eljárások Frontális tanulás, tanári bemutatás, gyakoroltatás. 

Várható eredmény A tanmenetben tervezett mondókákat, népi éneket és játékokat 
valamennyi tanuló elsajátítja, azokat el tudják énekelni, játszani. 

Lezárás A tanulók csoportokban mutatják be az elsajátított mondókát, 
éneket, játékot. 

 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

A zenés mozgásfejlesztő foglakozás által a művészeti oktatás alkalmas a primer prevencióra, mert 
- a résztvevő osztályokban mérhetően nagyobb a kohézió 
- erősebbek és őszintébbek a társas kapcsolatok 
- a gyerekek énképe, önértékelése pozitívabb és reálisabb 
- a tanulók saját közösségük iránti attitűdje pozitívabb 

A fentieket alátámasztják: 
- Kérdőíves vizsgálatok 
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- Partneri igény- és elégedettségmérések (szülők részéről) minden évben 95% fölötti ered-
ményt mutat. 
- Szociometriai mérések, amelyek kimutatják, hogy ezekben a közösségekben erősebb a cso-
portkohézió. 
- Interjúk az osztályt tanító nevelőkkel minden esetben pozitív megerősítést ad. 
- Megerősítések az óvónők, tanítónők, szülők részéről a foglalkozás szükségességéről. 
- Félévente sikeres bemutatkozások a szülők előtt. 
- I. félév végén bemutató foglalkozás, amelyen minden tanuló fellépési lehetőséget kap. 
- II. félév végén 6-8 perces gyermekjátékfűzés önálló előadása közönség előtt. 

 


