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EFOP-1.3.9-17-2017-00011 

„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai 

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

„A zene mindenkié” 

Énekkari foglalkozás 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. január 7.- december 20. (70 óra) 

A beszámoló időszaka: 2019. június 16- december 20. (34 óra) 

A szakkör helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola Zeneterem 

Résztvevők: 38 fő (A leadott foglalkozási napló alapján) 

Szakmai szervező: Mészárosné Fehér Gabriella pedagógus 

Szakterülete: ének-zene, szolfézs- és zongoratanár  

Heti egy alkalommal 2x 60 perces foglalkozás keretében történik a közös éneklés.  

2019. szeptembertől kezdődő tanévben az énekkarosok létszáma 38 fő. 

3. osztály: 4 tanuló 

4. osztály: 6 tanuló 

5. osztály: 8 tanuló 

6.a osztály: 12 tanuló 

6.b osztály: 3 tanuló 

7. osztály: 5 tanuló 

Ebben a félévben is sikerült egy nagy létszámú szakköri csoportot toboroznunk. 

A tavalyi félévben elballagó tanulók helyére új, nagyon lelkes kis gyermekek 

léptek és valamennyien szívesen járnak karénekre, örömmel vesznek részt az 
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oldott hangulatú próbákon. Itt lehetőség nyílik a különböző korosztályú 

gyermekek ismerkedésére, barátságok kialakítására. 

A közös éneklés a zeneteremben olyan intenzív impulzus, melynek jelentős 

motiváló hatása van. A kórustagok zenei képességeik fejlődésén túl a közös 

munka során megtapasztalják a kóruséneklés szociális és emocionális előnyeit, 

valamint a közös éneklés egészségre gyakorolt kedvező hatásait is (pozitív 

hangulat, boldogság érzés, stresszoldás).  
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Célunk az esztétikai nevelés, a kórusművek megtanulása, szép előadása 

különböző kulturális rendezvényeken.  

A tanév első fellépésére október 6-án került sor, Batthyány Lajos és a 13 aradi 

vértanú előtt tisztelegtünk iskolai és a településünkön megtartott rendezvényen. 

A Nemzeti Gyásznap alkalmából énekkarunk néhány tagja A fényes nap immár 

lenyugodott c. székely népdallal színesítette az előadást.  

 

A következő fellépésünkre október 23-án került sor, melyen az 1956-os 

forradalom emléke előtt tisztelegtünk. A műsor összeállítása nagy odafigyelést és 

együttműködést igényelt a magyar szakos kollégával. Figyelembe kellett 

vennünk, hogy előadásunk nemcsak az iskolánkban, hanem a településünkön 

megrendezett ünnepélyen is bemutatásra kerül, így több korosztályhoz is 

szólnunk kell.  

Kiemelt feladatként tartom számon nemzeti énekeink szép, tiszteletteljes 

előadását. A Himnusz és a Szózat betanítása nem könnyű feladat nagy 

hangterjedelme és nehéz ritmusa miatt. Zongorakísérettel ellátott, szép 

megszólaltatása több énekkari próbát igényel. 
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Műsorban felcsendülő énekek: Himnusz, Szózat, East: Ha zászlót bont a félelem, 

Máté Péter: Ez itt az én hazám 

A próbáink nagyon barátságos, jó hangulatban teltek. 

 

 

A szólóénekeket kifejezően, mély átéléssel éneklő gyermekek- Szécsényi Tímea, 

Sulyok Tamás, Riez Réka, Volf Melissza, Fajkusz Vanessza, Bergendi Emma- 
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szólaltatták meg. A dicséret a közönség részéről sem maradt el. Sokan gratuláltak 

a gyermekeknek. 
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Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk az iskolánkban immáron 6. 

alkalommal megrendezésre kerülő Kóruszenei találkozóra, melyre december 7-én 

került sor. Műsorunkhoz a közelgő karácsonyi rendezvény dalaiból válogattunk, 

melyet a zeneszakkörös növendékek előadásaival színesítettünk.  
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A következő darabok kerültek előadásra:  

1. Zongora: Ó, gyönyörű szép titokzatos éj – Szécsényi Tímea 

2. Énekkar: Karácsony ünnepén 

                    furulyán közreműködik: Sulyok Marcell 

3. Zongora: Csordapásztorok (négykezes) – Balázs Dóra Samuella, Varga Dorka 

4. Énekkar: Bicskei ének 

   furulyán közreműködik: Sulyok Marcell 

  zongorán kísér: Mészárosné Fehér Gabriella 

5. Zongora: Pásztorok, pásztorok – Csonka Balázs 

  Midőn a szűz – Gyovai Ágnes 

6. Énekkar: Jászolban a szalmán  

  furulyán közreműködik: Sulyok Marcell 

  zongorán kísér: Mészárosné Fehér Gabriella 

7. Zongora: Karácsonynak éjszakáján – Szabó Lilla 

  Dicsőség – Vida Julianna 

8. Énekkar: Gryllus Vilmos: Karácsonyi angyalok 

  szólót énekel: Riez Réka és Sulyok Tamás 

9. Furulya: Have Yourself a Merry Little Christmas – Sulyok Marcell 

10. Énekkar: Szent karácsony eljött szólót énekel: Bergendi Emma  

Vezényel: Mészárosné Fehér Gabriella 

Konferál: Sulyok Tamás 7.o. tanuló  
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Évről évre nagy érdeklődés övezi az iskolánkban megrendezett karácsonyi 

műsort, melyre december 20-án kerül sor. Délelőtt a tanulóifjúság, az esti órákban 

a falu lakossága előtt mutatjuk be. A rendezvény jelentősen hozzájárul Ászár 

közösségének összekovácsolásához. Fiataloktól az idősebb korosztályig 

mindenki egy lélekemelő, meghitt hangulatú estét tölthet el együtt. A hangulat 

fokozásához az épület előtt kialakított „zsíros kenyeres- forralt boros, teás” 

vendégváró asztalkák is hozzájárulnak, melyek között a karácsonyi ünnepet 

megidéző beszélgetések zajlanak. Az est fénypontja a 4.osztályos diákok, a 

diákszínjátszó szakkör tanulói, a furulya- és zongora szakkörös növendékek és a 

gyermekkórus által összekomponált műsor. 
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