
BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2019-2020 

ÉNEK - MUNKAKÖZÖSSÉG  
 

Kitűzött célok voltak (Munkaterv alapján):  
 

- Szakmódszertani kultúra fejlesztése, az óvodapedagógusok gyakorlati 

munkájának segítése 
- Kotta olvasás felelevenítése, gyakorlása  

- Hangszerhasználat, zenehallgatás az óvodai csoportban, a furulya játék 
gyakorlása 

- Az óvodai ünnepek színvonalának emelése 

 
Tervezett feladatok megvalósulása (Munkaterv alapján): 

 

 Feladat (felsorolás) Megvalósulás 
ideje: 

Megvalós
ult  

igen/nem 

1.  Kórus szólamok megbeszélése, a munkaközösség 

keretein belül tanult művek kiválasztása 

Gyermekdalok szolmizálása 

 

2019. október 3. 

 

igen 

Megjegyzés 
A munkaközösségben mindenki részt vett, kijelölésre kerültek a szólamok, a tanulandó 
művekben megegyezés született. 

2.  Kottaképek gyakorlása tapssal, kopogással, 

ritmushangszerekkel 

Karácsonyváró délutánra karácsonyi művek 

megtanulása 

 

2019. október 

 
 

2019. október  

nem 

 
 

igen 

Megjegyzés: 
Kijelölésre kerültek a művek, szólamok beszolmizálása megtörtént, kották kiosztásra 

kerültek. 
 

3.  
Az óvodai szülők- nevelők báljára többszólamú mű 

megtanulása 

2020. január   

2020. február            

igen 

Megjegyzés: 

A munkaközösség tagjai heti rendszerességgel összegyűltek próbálni a zeneszámot. 

4.  
Furulyázásban való jártasság fejlesztése a hangok 
lefogásának gyakorlásával 

2020. április nem 

Megjegyzés 

A járványhelyzet miatt elmaradt 



5.  
A foglalkozások felépítésének, egymásra épülésének 
tanulmányozása, korszerű módszerek beépítése a 

mindennapokba 

2020.április nem 

Megjegyzés 
A járványhelyzet miatt elmaradt 

 
 

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat (feladat/program 
megnevezése, okok leírása):  

- Dalanyag gyűjtés az éves terv témái alapján, otthoni munkavégzés során. 
 
Következő évre átnyúló feladat: 

- Furulyázásban való jártasság fejlesztése a hangok lefogásának gyakorlásával 
- A foglalkozások felépítésének, egymásra épülésének tanulmányozása, 

korszerű módszerek beépítése a mindennapokba 
  

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

A munkaközösség foglalkozásai március 16-tól a járványhelyzet miatt elmaradtak, 

mivel az intézményünk zárva volt illetve ügyeleti rendben működött. A munkaközösség 

otthoni munkavégzésben online kapcsolatban folytatta tevékenységét. Az éves terv 

alapján, kategóriákra lebontva, csokorba gyűjtötték a dal ,- és mondóka anyagot, 

népdalokat,gyermekjátékokat. 

A munkaközösség tagjai megállapodtak abban, hogy a következő évtől nevet 

választanak a munkacsoportnak. „Ráhangoló” Munkaközösség néven szeretnének 

tovább működni 

Értékelés: 

Tervezett feladatok/programok száma:  

 

5 

További, előre nem tervezett, megvalósult, 
elvégzett feladat, program 

1 (dalanyag gyűjtés) 

Megvalósult  3 

Részben valósult meg 0 

Nem valósult meg 2 

Megbeszélések,  
egyeztetések száma az év során 

3 

Következő évre áttett feladatok/programok 

száma: 

2 

 

Veszprém, 2020. június 17. Bella ÁgnesÓvodapedagógus,munkaközösség vezető 


