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Általános bemutatás 

 

Melyik témához kapcsolódik az ötlet? 

A húsvéti csoda 

Milyen tantárgyhoz kapcsolódik? 

Hit- és erkölcstan; Ének-zene 

Melyik évfolyamra ajánljuk? 

5–8. évfolyam  

Milyen célt szeretnénk elérni? 

A történet pontosabb és részletesebb megismerése.  

A főbb események hangulatának átélése, majd azok párosítása a megadott szempontok alapján. Értő 

zenehallgatás, zenei hallás fejlesztése. A zenében rejlő gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok 

érzékelésének és átérzésének fejlesztése.  

Az ötlet rövid bemutatása 

„Párosítsd a szövegrészleteket a neki leginkább megfelelő hanganyaggal! Olvasd el az idézetet, és 

gondolkodj el rajta, hogy benned milyen érzéseket kelt, majd próbáld kitalálni, hogy ezeket az érzéseket 

a zeneszerzők hogyan jeleníthették meg! Figyelj a zenék hangulatára, szövegére, a szereplőkre, vagy 

csak egyszerűen hagyatkozz a megérzéseidre!” 

Milyen eszközökre van szükség a megvalósításhoz? 

Internetes feladat megoldásához szükséges eszköz.  

Az ötlet címe 

Hangulat 

A fejlesztő neve 

Plicher Dorka 
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Javaslat az ötlet megvalósítására 

Idő-

tartam 

(perc) 

Tevékenységek Cél Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

Variációk 

 

 

5–10 

perc 

1. A húsvéti csoda c. történet 

megismerése  

2. Az anyag szövege alapján online 

párosítós feladat elvégzése. 

A feladat nehézsége, hogy a választott – 

és a húsvéti eseményekhez kötött – 

idézetekhez kell a megfelelő 

hanganyagot párosítani annak hangulata, 

szövege alapján.  

A feladat szövege: 

Párosítsd a szövegrészleteket a neki 

leginkább megfelelő hanganyaggal! 

Olvasd el az idézetet, és gondolkodj el 

rajta, hogy benned milyen érzéseket kelt, 

majd próbáld kitalálni, hogy ezeket az 

érzéseket a zeneszerzők hogyan 

jeleníthették meg! Figyelj a zenék 

hangulatára, szövegére, a szereplőkre, 

vagy csak egyszerűen hagyatkozz a 

megérzéseidre! 

 
https://learningapps.org/view10141091 

 

 

A történet pontosabb és 

részletesebb 

megismerése.  

A főbb események 

hangulatának átélése, 

majd azok párosítása a 

megadott szempontok 

alapján. Értő 

zenehallgatás, zenei 

hallás fejlesztése. A 

zenében rejlő 

gesztusok, karakterek, 

érzelmek, hangulatok 

érzékelésének és 

átérzésének fejlesztése.  

 

Egyéni munka Internetes feladat 

megoldásához 

szükséges eszköz. 

Variáció: 

Könnyítésként az egyes 

hangfájlokat előre 

hallgattassuk meg a 

gyerekekkel, és kérjünk tőlük 

visszajelzést arra 

vonatkozóan, hogy szerintük 

melyiknek milyen hangulata 

van, mi jut róla eszükbe, 

milyen színeket tudnának 

társítani hozzá, milyen 

emlékek ugranak fel nekik 

stb. A segítség lényege, hogy 

alapozzuk meg a zenék 

hangulatát, így a gyerekek 

már „felkészülve” érkeznek a 

feladat elvégzéséhez.  

A feladatban is felhasznált 

zenerészletek az alábbi linken 

találhatóak:  

https://drive.google.com/open

?id=1XLcZ67jYGaGeL9pjC

mZnEiwkZnj1y_Ax 

 

 

 

https://learningapps.org/view10141091
https://drive.google.com/open?id=1XLcZ67jYGaGeL9pjCmZnEiwkZnj1y_Ax
https://drive.google.com/open?id=1XLcZ67jYGaGeL9pjCmZnEiwkZnj1y_Ax
https://drive.google.com/open?id=1XLcZ67jYGaGeL9pjCmZnEiwkZnj1y_Ax
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Tanári segédlet:  

A nép pedig örömmel és ujjongva fogadta. Így kiáltoztak: „Hozsanna!” – ami azt jelenti: „Segíts hát!” 

https://www.youtube.com/watch?v=3OAlDgXMz1E 

 

Miután elénekelték a zsoltárokat (Hallél-zsoltár,  6. zsoltár), átvonultak az Olajfák hegyére, a Gecsemáné kertbe.  

https://www.youtube.com/watch?v=9UipGS4FKQ8  

 

Végül lefizették az egyik tanítványát, Júdást. Ő ezen az éjszakán odavezette Jézushoz a zsidó őrség katonáit. Rátámadtak, majd elfogták és elhurcolták Jézust a főpaphoz. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzLGIfX0ltk 

(J.S. Bach: Máté-passió részl.) 

 

...elvitték Pilátushoz, a római helytartóhoz. (Pilátus megkérdezte a népet: Kit engedjek szabadon: Barabást, vagy Jézust?) 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Jc_gyzeto 

(J.S. Bach: Máté-passió részl.) 

 

A halálakor ezt mondta Jézus: „Elvégeztetett.” – Ez azt jelentette, hogy befejezte, elvégezte a küldetését. Magára vette minden ember bűnét. Jézus halálakor minden 

elsötétedett. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-eAVxpCOrA 

(Liszt Ferenc: Krisztus-oratórium részl.)  

 

Az asszonyok örömmel vitték a jó hírt. 

– A sír üres! Jézus él! Feltámadt és legyőzte a halált! Megváltást szerzett az embernek! 

https://www.youtube.com/watch?v=hxA05jxbMMU 

https://www.youtube.com/watch?v=3OAlDgXMz1E
https://www.youtube.com/watch?v=9UipGS4FKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZzLGIfX0ltk
https://www.youtube.com/watch?v=z-Jc_gyzeto
https://www.youtube.com/watch?v=y-eAVxpCOrA
https://www.youtube.com/watch?v=hxA05jxbMMU

