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(sajátélmény) 



Kis filmfelvételek készültek  

Tamara tanításáról és  a csoport  

közös játékáról 



A Kokas-pedagógia  

legfontosabb elemei  

az általános iskolai  

ének-zenetanításban 



 FARNADI TAMARA (2014): Hagyomány és 

megújulás az alsó tagozatos énektanításban. 

Betekintés a Kerettantervekbe. Parlando 2014/4. 

szám http://www.parlando.hu/2014/2014-4/2014-4-

02-Farnadi.htm  

 FARNADI Tamara (2012): Zenében lelt öröm. In: 

Parlando Zenepedagógiai folyóirat 2012/3. 

http://www.parlando.hu/2012/2012-3/FarnadiTamara.htm  

 FARNADI Tamara (2012): Zenében lelt öröm: 

Kokas Klára szellemi örökségéből. In: Tanító. 

Módszertani folyóirat 2012. október 26-27. 50. 

évf. 8. sz. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=108883  
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Beszámoló a rózsakerti  

Kokas-műhely elmúlt két tanévéről 



Pállay József és Reikort Ildikó beszámolt  

arról a mentorálási munkáról, amelyet  a  

Rózsakerti Demjén István Református Általános  

Iskolában (1223 Budapest, Rákóczi út 16.) végeznek. 

A rózsakerti Kokas-műhely értékes, úttörő munkájáról,  

megható filmek és jelenetek, nagyszerű rajzok,  

festmények segítségével is bepillantást nyertünk.   

 



Kokas-pedagógiában 100 fő részesül  

(az 1.c, 2.c, 3.b, 3.c osztályokban) 

tanórai keretben  és 42-en Kokas-

szakkörre járnak a többi osztályból.  

Osztálytanítók: Németh Anikó, Baloghné 

Magdi, Rácsok Zsuzsa. 

A támogató iskolavezetést Ladányiné 

Sütő Tünde, igazgatóhelyettes  

képviselte. 

 

A köznevelési 

Kokas program 

újabb 

kiterjesztését 

jelenti, hogy 

Sapszon Bori a 

Halacska 

óvodában 

fejlesztő 

foglalkozásokat 

tart majd. 



 ORDÓDY Judit (produkciós vezető, riporter), NÉMETH Anikó 

és PÁLLAY József (riportalanyok) (2013): A Kokas-módszer a 

közoktatásban. Promontor TV Budafok–Tétény.  

2013.08.16. URL.: 

https://www.youtube.com/watch?v=SVnBK4SzOZw 11 perc 

 SOÓS Andrea (szerkesztő riporter), Dr. Kovács Zsófia (szülő, 

riportalany) Beszélgetés a nyári Kokas tábor élményeiről. 
Lánchíd Rádió, Művészlélek rovatban 2014. aug. 2. 7 perc 

 …… (riporter), NÉMETH Anikó és BALOGH Andrásné 

(riportalanyok) Második Kokas tábor a Pannonhalmi 

Főapátság közelében. Promontor TV Budafok-Tétény. 

Napóra közéleti Magazin 2014. aug. 25. URL.: 

https://www.youtube.com/watch?v=jHsX_UK3zd0 12 perc 

 Tóth Teréz (2014): Kokas Klára művészetpedagógiai 

programja Budafokon. Új pedagógiai szemle 64. évfolyam,  

7 - 8. szám, 143.  
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 Aktuális kérdések, gondok, problémák 

megosztása egymással az időcsúszás 

miatt inkább az ebédidőre, a folyosói 

beszélgetésekre maradt. 

 Néhány kérdés felszínre került, mások 

viszont nem fogalmazódtak meg a 

nyilvánosság előtt. 

 





Sajnos betegség miatt elmaradt ez a programrész,  

egy vázlatot utólag elküldött 



A foglalkozásnak röviden ezt a címet adtam: 

 Zenei foglalkozás Kokas Klára útmutatása szerint.  

 Ez talán Klári néninek is tetszene, hiszen nem szerette a „módszer” elnevezést. 

Szemléltetésül több részletet választottam az Együtt egymásért DVD-ről. 

 

Milyen zenét éneklünk, hallgatunk? 

Ének – magyar népdalok, más népek dalai (Európai gyermekdalok I. és II. 

kötetből) és gyerekdalok (Kodály: Kis emberek dalai c. kötetéből)  

Zenehallgatás ( Reneszánsz, Barokk, Klasszikus, Romantikus, XX. század, 

népzene más népek zenéjéből) 

Éneklés 

Névéneklés (minden foglalkozást így kezdünk)  34. Hej az ózdi oltár előtt - 

megtekintése 

Mozgással éneklés (éneklés közben mozgunk, átváltozunk) 

Ének hallgatás (nehezebb, elcsendesülős dalt hallgatunk) 

Búcsúének (kedvenc dalokat, kánonokat éneklünk) 

 

 



Zenehallgatás  

a zene átélése szabad mozdulatokkal 80.Spanyol és katalán örömtánc - 

megtekintése 

nem számít a mozgás minősége 

61. Adagio kislánykézben –megtekintése 

Teljes figyelem 

Két alapfeltétele: 1.zene közben csendben vagyunk 2.vigyázunk és figyelünk 

egymásra 

A zene figyelme és egymás figyelme. Én igyekszem rájuk, rátok, Ti 

egymásra, gyerekeitekre, egymás gyerekeire figyelni.  

83.Baba és Klári és 84.Apák babákkal-megtekintése 

 

 



Baba-mama foglalkozások és koncertpedagógia 

 lehetséges összekapcsolása 



A kerekasztalban  

meghívott tapasztalt  

és helyzetben lévő,  

a kisgyermekkorban 

 érintett  szakemberek  

beszéltek elsősorban:  

Ácsné Székely Edit, 

Demel Eszter, 

Juhász Ibolya, 

Kővári Eszter 

A helyzet bonyolultabb, mint gondoltuk! 

 
Van remény a korais Kokas műhely felállítására.  

Juhász Ibolyát ennek összefogására a helyszínen többen is (ismét)  felkérték. 



 Az alakuló koncertstábba többen jelentkeztek, de vezető 
szerepet végül senki sem vállalt. Összeállt egy több mint 100 

oldalas dokumentumgyűjtemény és egy vegyes filmtár. 

 Elkötelezett emberek nélkül  nem indulhat ez a projekt! Újra 

kell kezdeni a stáb szervezését. 

 Alapvetően kell egy mecénás vagy szponzor egy nagyobb 

összeggel, hogy fel tudjunk állni az ötlet hosszútávú 

kivitelezésében. (Legfrissebb kísérlet: Szkubán Judit levele a Rotary Klubnak) 

 A projektterv vázlat megvan, mellé kell tenni a költségvetést, 

felelős, elkötelezett embereket  és a határidőket. 

 Szakanyag készült, amely egyedi műnyilvántartásba vétetett. 

(DESZPOT Gabriella (2014, szerk.) Kézirat. 104 o.) 

 A Parlandóban a kendőlengetős koncertekkel kapcsolatban 

Kokas Klára írások és képek jelentek meg. 

 



















DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé 

ismert írásaiból. III.  

 „Az értől az óceánig. Újdonságos Bach koncert gyerekeknek”  

 „Koncert – Kicsike Szertartás. Szülőknek – Gondviselőknek”  

írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-1/2014-1-08-

deszpot.htm  

 

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé 

ismert írásaiból. IV. 

 „Örülünk, lengetünk, énekelünk”  

 „Tapsoljunk? Hátha nem muszáj? Tapasztalatok a gyerekek 

zenebefogadása körül”  

írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-2/2014-2-12-Kokas.htm  

 

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé 

ismert írásaiból. V.  

 „Tehetség, zenéből. Személyesen ismerjük”  

 „Pszieszta”  

 „Aprók koncertje”  

írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-3/Kokas-Deszpot-V.pdf  
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 Elképzelések, problémák, konkrét tervek 

megosztása történt a 10-12 fős 

csoportban. 

 





Balogh Andrásné 

Benyó Tamás 

Bókai Éva 

Bosnyák Ildikó 

Bozzai-Csider Krisztina 

Buda Borbála 

Demel Eszter 

Dr. Deszpot Gabriella 

Farnadi Tamara 

Fejes Tímea 

Földi Anita 

Fülöpné Kiss Tünde 

Garamszegi Valéria 

Gayer Ferencné Edit 

Jobbágy Kata 

Juhász Ibolya 

Karsai Györgyi 

Kálló Mariann 

Kamarás Emese 

  

  

Kaminszki Ildikó 

Kerkeniné Mihalkó Edit 

Kormos/Hanos (?) Henrietta  

Kővári Eszter Sára 

Ladányiné Sütő Tünde 

Lájer Vera 

Ligeti Erzsébet 

Németh Anikó 

Pállay József 

Reikort Ildikó 

Sapszon Borbála 

Szabóné Nagy Ágnes 

Szalados Gyöngyi 

Szedlacsek Kati 

Székely Edit 

Szkubán Judit 

Tőkés Antónia 

Viola Noémi 

  



Köszönjük  

Makra Klárának,  

a TETŐ Galéria vezetőjének,   

hogy a helyszínt számunkra biztosította. 



Ezt az összeállítást jegyzőkönyv helyett 

 Dr. Deszpot Gabriella készítette 


