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Kokas-pedagógia az iskolai 

gyakorlatban

A nap háziasszonya:Karsai Györgyi

A nap moderátora: Fejes Tímea



Délelőtti program:
9.00-10.00

Regisztráció, rendezkedés, hangolódás, beszélgetés

10.00-11.30

Saját élmény: Zeng az ének
Énekes, szabad mozgásos improvizációk Farnadi Tamara 

vezetésével

10.30-12.30

„Kokas –pedagógia az MTA-LFZE szakmódszertani kutatásban”

Farnadi Tamara

Kokas-pedagógia alkalmazása 45 percnyi énekórán.                                             

A dinamikus ének-zene tanulás.

Dr. Deszpot Gabriella

A Kokas-pedagógia megjelenése az MTA-LFZE szakmódszertani 

kutatásban. A dinamikus zenepedagógiai modell fejlesztése, eredményei 

és hatásvizsgálatának eszközei.



Regisztráció

hangolódás       

beszélgetés

öröm



Saját élmény: Zeng az ének
Tamara hívogató dala Ácsorogjunk, bácsorogjunk. A dalban 

játszottunk a cipőnkkel, és sokat rosszalkodtunk.

Az Ég a gyertya ég című dallal folyt a mozgás improvizációs 

játékunk. Utánoztuk a napkitörést, az egész pici lángot, voltunk tűzi 

játék, majd parázzsá válva lecsendesedtünk, tartva a tűz melegét .



A játékban elfáradva örömmel hallgattuk Tamara 

előadását a dinamikus ének-zene tanítása során átélt 

tapasztalatairól. Számos példát mutatott nekünk 

videofelvételen. Láthattuk a gyerekek mozgás fejlődését 

és a zenebefogadás teljes figyelemmel való elsajátítását. 



Tamara után dr. Deszpot Gabriella beszélt az MTA-LFZE 

szakmódszertaniközös kutatásukról,a dinamikus 

zenepedagógiai modell fejlesztésének eredményeiről és 

hatásvizsgálatának eszközeiről, a készülő 

tanmenetjavaslatról és tanári kézikönyvről.



Délutáni program:
13.15-14.45

Saját élmény

Énekes, szabad mozgásos improvizációk Buda Sára és Lőrinczy Ildikó 

vezetésével

15.00-16.00

„Kokas-pedagógia alkalmazási lehetőségei az alapfokú 

művészetoktatásban, zeneóvodás és előképzős 

csoportokban”

Buda Sára és Lőrinczy Ildikó előadása

16.00-16.30

Tapasztalatcsere, búcsúéneklés, gyertyagyújtás



Sajátélmény

Sáráék az A Vargáné ablaka című dalt hozták nekünk. Az ablak lehet a 

szemünk, ami kinyílik a világra, mindenféle lépést kipróbáltunk a 

dalra. Kirakatot rendeztünk be kutyával, gyönggyel, pinponglabdával, 

kávéval és akár pörkölttel is. A lecsendesítésnél épp a lim-lomok 

között turkáltunk.



A lecsendesítés után Bartók Béla: Román népi táncok című 

zenéje csendült föl. Ha már a lim-lomok között 

csendesedtünk el és ujjaink bejáródtak jól összegyúrtunk 

valamit, megformáztuk, beletettük örömünket, bánatunkat. 

Kíváncsiskodtunk a szomszédnál, hogy ott mi készülhetett, 

kivittük a vásárba, megnéztük, hogy jó vásárt csináltunk-e. 

Mindez után nagy vigasságra fakadtunk.



Miután kiörömködtük magunkat a vigasságban, aki szerette 

volna elmesélhette a történetét. Szkubán Judit szólóra 

hívta két társát és eltáncolták a történetüket.



Tamara előadásában hallhattunk a firkarajzról, ahol is a 

ceruzánk táncolhat a papíron. Hát mi is kipróbáltuk….



Buda Sára és Lőrinczy Ildikó mesélt a zeneiskolában való 

együttműködésükről. Hogyan tudják a zeneiskolai 

keretekbe beilleszteni a Kokas-pedagógiát. A kollégáik 

visszajelzései alapján megerősítést kaptak, hogy ezzel a 

pedagógiával a gyerekek könnyebben taníthatók a 

zeneórákon, fogékonyabbak a zenére.



A nap zárásaként közös énekléssel és gyertya fújással 

búcsúztunk el egymástól. Megköszönve ezt a csodás 

napot az eőadóknak és a résztvevőknek. Nagy öröm volt 

látni az új érdeklődőket, akik aktívan részt vettek velünk.



Köszönet:

Makra Klárának a helyszínért

Karsai Gyöngyinek , a nap háziasszonyának

Fejes Tímeának, a nap moderátorának

Sebestyénné Eisenmann Tündének, a 

fotókért és a beszámoló elkészítéséért.


