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1–4. évfolyam 

Ének-zene  

  

  

Kerettanterv típusa: B változat  

  

1–4. évfolyam  

  

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene 

bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül 

történő megismeréshez, megértéshez.   

A közös éneklés, muzsikálás élményének megteremtésén túl, melynek révén megvalósul a 

befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája, hangsúlyt kap a 

közvetlen cselekvés, alkotás, önkifejezés folyamata, mely színesíti a fantáziát, formálja az 

ízlést.  

A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását segíti. A 

magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb 

jellemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai 

képesség, a nemzeti identitástudat.  

Az 1–4. évfolyamok feladata, hogy megalapozzák a zenei nevelést, a zene megszerettetéséhez 

és az egyes zeneművek élményt nyújtó megismeréséhez vezető út kialakítását segítsék. A 

mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés, a közös muzsikálás az egymásra 

figyelés és a közösségformálás rendkívüli lehetőségét biztosítja. Ebben az oktatási szakaszban 

történik az éneklési kultúra megalapozása, a helyes testtartás és légzés, a jó fizikai állóképesség 

kialakítása, illetve erősítése. A ritmusjátékok, az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások 

gyorsan és látványosan segítik az esztétikus, jól koordinált mozgást. A zenei emlékezet, a belső 

hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei 

improvizáció feltételét. A testhangszerek, ritmushangszerek/hangszerek használata fejleszti a 

hangszínhallást, figyelemre, koncentrációra nevel. A zenehallgatás az auditív befogadás 

fejlesztésének eszköze, és a gyermeki élményvilág fontos része. A néphagyományok, 

népszokások a zenei anyanyelv megismerésében, a nemzeti azonosságtudat megalapozásában 

töltenek be fontos szerepet.  

A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni készségek 

kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek 

fejlesztésére.  

A heti 2 óra lehetőséget biztosít arra, hogy a zenei írás-olvasás ebben a képzési szakaszban 

azonos súllyal szerepeljen.  

Az 5–8. évfolyamok feladata, hogy megszilárdítsák a zenei alapműveltséget. A heti 1 órában 

megváltozik a fejlesztési feladatok szerkezete. Az éneklésre fordítható időkeret csökken, a 

befogadói kompetenciák fejlesztésére és a zenehallgatásra, zeneművek megismerésére 
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fordítható idő növekszik. Az elméleti ismeretanyag a 7–8. osztályok felé haladva folyamatosan 

csökken, a kottaolvasás gyakorlata fokozatosan eltolódik a felismerő kottaolvasás felé.  

A 9–10. és 11–12. osztályokban, bár énekes és generatív tevékenységekhez kapcsolódóan, de 

tovább folytatódik a hangsúly áthelyeződése a befogadói kompetenciák irányába.   

A zenei nevelés célja is átalakul, előtérbe kerül a zene önálló értelmezésének segítése. Cél, 

hogy a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódjanak korunk 

kulturális sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a médiában 

és a filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével 

fejlődjön rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, 

értékelés megfogalmazására.   

A zenehallgatás feladata elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a zenei fejlődés láttatása, 

az önálló gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. Szerepe a művek megismerésén, 

elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése.  

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények 

alapján minden órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás és kottaolvasás, 

a zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás kapcsán nyert 

zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése.   

A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az iskolán kívül szerzett 

zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül. A 

személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkar(ok)ban és más 

önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei élményeken, 

hangversenyeken, táncházakban való részvételt.  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti két (évi 72) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát évi 7 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg.  

A táblázatokban két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző 

tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát is jelzik.  

A tematikai egységek és a közműveltségi tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik egymást. 

A tagolás a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a jobb áttekinthetőséget 

szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre 

építve, komplex módon jelennek meg.   

Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési 

célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan:  erkölcsi nevelés (az emberi 

kapcsolatok normáinak és szabályainak elfogadása és a cselekvés mércéjévé tétele);  

nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, különböző 

kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);   

állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a szabályok 

fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség önkéntes aktivitással 

történő segítése);   
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az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal való 

együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia);  testi és lelki egészségre 

nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség fejlesztése, a mozgással erősített 

testtudat, érzelmi intelligencia);   

médiatudatosságra nevelés (választékosság, fejlett ízlésvilághoz tartozó szelekciós képesség, 

motiváció az értékes médiatartalmak befogadására).   

 

A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a maga 

eszközeivel:   

- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;   

- anyanyelvi kommunikáció;   

- idegen nyelvi kommunikáció (5–12. osztály); - matematikai kompetencia;  

- digitális kompetencia (9–12. osztály);    

- szociális és állampolgári kompetencia;  

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; -   hatékony, önálló 

tanulás (11–12. osztály). 

 

1.évfolyam  

  

Éves óraszám: 72   

Heti óraszám:  2   

  

Tematikai egység címe  Órakeret  

Zenei reprodukció I. - Éneklés  44 óra  

Zenei reprodukció II.  7 óra  

Zenei reprodukció III.  7 óra  

Zenei befogadás I.  7 óra  

Zenei befogadás II.  7 óra  

Az éves óraszám  72 óra  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei reprodukció I. Éneklés  

Órakeret 

44 óra  

Előzetes tudás  Óvodából hozott gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra kialakítása.   

Alapvető fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejező 

megszólaltatása, a szép éneklés, egységes hangzás kialakítása helyes 

légzéssel és artikulációval, pontos dalkezdéssel és zárással.  

A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a gyermekdalok 

feldolgozása énekléssel, ritmikus mozgással, valamint néptánccal, 

szabad mozgásos improvizációval.    

Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából.   

Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag megszólaltatásában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Éneklési készség fejlesztése:   

Megfelelő testtartás,  helyes  légzés  és  artikuláció,  érthető 

szövegmondás.  

Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció.  

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.   

Dalkezdés megadott hangról és tempóban, pontos indítással.   

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek, 

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, helyes 

artikuláció.  

Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban.  

  

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:  

 Kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallam-osztinátók, 

ritmusosztinátók, hangszeres kíséretek.   

   

A daltanítás módszerei:   

Hallás utáni daltanítás. Daltanítás 

jelrendszerről.  

  

Zenei anyag: Népi 

gyermekjátékok:  

mondókák,  kiolvasók,  sétálók,  szerepváltó  és 

 párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, 

különféle vonulások stb. bi-, tri-, tetra- pentaton hangkészlettel.  

Magyar népdalok:   

Matematika:  páros 

számok.  

  

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése.   

  

Környezetismeret:   

környezetünk, 

 állatok, növények 

 a 

gyermekdalokban, 

népdalokban.  

  

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok, 

szerepjátékok, népdal és 

néptánc kapcsolata.  

névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb.  

Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok.  

Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám Jenő stb. művei.  

Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján:   

Forrai Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 1965.) Forrai 

Katalin: Európai gyermekdalok I-II. (Holnap Kiadó, 1999.)  

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványok alapján:  

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica Budapest,  

1962.)  

Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 1958.)  

  

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra.   

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció.   

Gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet.  

Gyermekdal, népdal.  

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó.  

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, 

ismétlés, variáció.  

  

  

  



7  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Gyermekjátékok, 

gyermekversek, gyermekdalok. Ezekhez kapcsolódó (testi) 

nagymozgások, valamint hangutánzó dallam- és ritmusmotívumok.   

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés 

összekapcsolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Mozgásfejlesztés:  

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.   

Egyenletes mérőütés alkalmazása.   

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.   

Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.   

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és hangokkal.   

  

Generativitás fejlesztése:   

Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, hasonlóságok, 

különbözőségek, ismétlődés megfigyeltetése és tudatosítása. 

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam rögtönzése.  

  

Hallásfejlesztés:  

Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel.  

Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, hangos és halk, 

mély és magas, rövid és hosszú érzékelése és reprodukciója.  

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: két-, 

háromfokú dallamfordulatok: s-m; s-l; l-s-m.  

  

Belső  hallást  fejlesztő  énekes  gyakorlatok:  dallambújtatás, 

dallamelvonás.  

Zenei memória fejlesztése:  

Játékos  memóriagyakorlatok  megadott  ritmus-  és 

dallamfordulatokkal.  

Magyar  nyelv 

 és irodalom:  

gyermekversek, 

szókincsbővítés.  

  

  

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció, 

mozgásimprovizáció.  
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Ritmikai készség fejlesztése:  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagy testi 

mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel).  

Ritmusmotívumok hangoztatása testhangszerekkel és 

ritmushangszerekkel. Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-memoriter.  

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépések, 

kijárások), a ritmus változatos megszólaltatásával (nagy 

mozgásokkal).  

  

Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.   

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum.   

Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, rögtönzés.  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek  

Órakeret 7 

óra  

Előzetes tudás  
Gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok. Életkornak megfelelő 

ritmusérzék, zenei hallás.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a kézjel használata.   

Grafikus notáció, ötvonalas rendszer.  

A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer: ritmusírás, 

betűkotta és hangjegy.  

Belső hallás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.  

  

Grafikus notáció:  

A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-halkabb reláció, a 

hang kicsengése, elhalása), a hangok megszólalási gyakoriságának 

(egyenletesség, sűrűsödés, ritkulás), a hangszín, a hangzás (pl. 

gömbszerű kiterjedés) jelekkel (pont, vonal, folt) történő ábrázolása.  

  

Ritmikai elemek, metrum: Mérőütés.  

Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: negyedérték (tá), 

nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün).   

  

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.  A 

2-es ütem.  

  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és  

jelrendszerek ismerete.   

  

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése.  
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Dallami elemek:  

Szolmizációs hangok: l-s-m  

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 

ötvonalas rendszerben.  

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz.  

  

Lépés és ugrás megkülönböztetése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.  

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára.  

Vonalrendszer, vonal, vonalköz.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás I.  

A befogadói kompetenciák fejlesztése  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeiről, hangjairól, emberi 

hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és távolság 

megnevezése. Zenehallgatási élmények korai gyermekkorból.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A zenehallgatásra irányuló figyelem, a koncentráció képességének 

kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A figyelem képességének fejlesztése:   

Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése a szabad 

mozgásban.   

Különböző tempójú, táncos karakterű klasszikus zenedarabokhoz tánc, 

vagy szabad mozgás rögtönzése.  

Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerőváltás megkülönböztetése, 

fokozatos dinamikai erősödés és halkítás megfigyeltetése és 

reprodukálása játékos feladatokkal.  

Tempókülönbségek  és  tempóváltások  megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója.  

A hangszínhallás fejlesztése:  

Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.   

Az emberi hang magasságának (magas, mély) és hangszínének 

(gyermek, női és férfi) megkülönböztetése.  

Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.   

A hangszerek hangjának felismerése: furulya,/ zongora, hegedű/,  dob, 

triangulum, réztányér.  

Ritmushangszerek kezelése.   

Tanult dalok felismerése különböző hangszerek megszólaltatásában.    

Intellektuális munka:   

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).   

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).  

Környezetismeret:  

természetünk  és 

környezetünk hangjai, 

hangutánzás.  

  

Dráma  és  tánc:  

dalszövegekhez 

kapcsolódó dramatizált 

előadás,  szabad 

mozgásos improvizáció.  

  

Vizuális  kultúra: 

zenével 

 kapcsolatos 

élmények  vizuális 

megjelenítése.   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zajok, zörejek, zenei hangok. Hangerő, hangerőváltozás; tempó, 

tempóváltás.   

Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín.  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás II. Zenehallgatás  Órakeret 

7 óra  

 

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően.  

A  tematikai  egység  

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az 

ismétlődő zenehallgatások során.  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes 

anyagok segítségével, valamint azok vokális és hangszeres 

feldolgozásainak megismerésével.   

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása. Szabad mozgás-

improvizáció.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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ZENEHALLGATÁSI ANYAG  

Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:   

  

Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a zenéről: csend 

és hang, beszéd és ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas-mély stb.  

  

Népzene:  

a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről, illetve 

kortárs népzenészek, gyermekek előadásában (pl. regölés, 

galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek zenéi.   

Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: Gyermekeknek című 

sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos gyermekkaraiból, 

biciniumaiból).  

  

Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve videofelvételekről):  

  Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek) Purcell, 

H.: Dido és Aeneas – részletek  ( Boszorkány-duett,  Barlang-

jelenet, Matróztánc, Dido búcsúja).   

  

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:  

Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrappunto bestiale 
alla mente)  

Rameau, J. P.: A tyúk (La poule) Telemann, 

G. P.: Békák (Les Rainettes)  

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik)  

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265.  

Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról 

című operából)  

Honegger, A.: Pacific 231  

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek   

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek   

Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek   

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Héjja, héjja, karahéjja!  

Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta, Táncnóta, 

Méz, méz, méz   

Kurtág Gy.: Játékok – részletek   

  

  

  

Dráma és tánc: 

cselekményes zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl.  

bábozás, pantomim.  

  

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.  

  

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről 

(audio, video).  

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az 

ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. 
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A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál 

meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Énekes zene, hangszeres zene.  

Zenei karakter, népdalfeldolgozás.  

  

  

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos/1.2./ 

ciklus végén  

A tanulók képesek 60 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a kapcsolódó 

játékokkal, c’–d” hangterjedelemben előadni.   

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és 

új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.  

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).   

Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.   

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.  

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául 

szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.  

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, zongora, hegedű,  

dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek és a gyermek-, női, férfihang 

hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Szívesen és 

örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a meghallgatott zeneműveket.   

  

Tárgyi feltételek:  

- Szaktanterem pianínóval vagy zongorával  

- Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz  

- Ötvonalas tábla  

- Ritmushangszerek  

- Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók  

- Számítógép internetkapcsolattal, projektorral  

- Hangtár, kottatár  
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2.évfolyam  

Éves óraszám: 72   

Heti óraszám:  2   

  

Tematikai egység címe  Órakeret  

Zenei reprodukció I. - Éneklés  40 óra  

Zenei reprodukció II.  8 óra  

Zenei reprodukció III.  8 óra  

Zenei befogadás I.  8 óra  

Zenei befogadás II.  8 óra  

Az éves óraszám  72 óra  

  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció I. Éneklés  Órakeret 

40 óra  

Előzetes tudás  Óvodából hozott gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra kialakítása.   

Alapvető  fejlesztési  cél  a  dalok  szövegtartalmat 

 kifejező megszólaltatása, a szép éneklés, egységes hangzás 

kialakítása helyes légzéssel és artikulációval, pontos dalkezdéssel és 

zárással.  

A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a gyermekdalok 

feldolgozása énekléssel, ritmikus mozgással, valamint néptánccal, 

szabad mozgásos improvizációval.    

Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából.  

Könnyű kétszólamú művek éneklése.  

Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag megszólaltatásában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Éneklési készség fejlesztése:   

Megfelelő testtartás,  helyes  légzés  és  artikuláció,  érthető 

szövegmondás.  

Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció.  

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.   

Dalkezdés megadott hangról és tempóban, pontos indítással.  Éneklés 

c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban.  

  

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:  

Második szólamként alaphang (orgonapont) éneklése, kérdésfelelet 

játékok, hangutánzó dallam-osztinátók, ritmus-osztinátók, 

hangszeres kíséretek, quodlibetek stb.  Egyszerű népdalkánonok.  

  

A daltanítás módszerei:   

Hallás utáni daltanítás. Daltanítás 

jelrendszerről.  

  

Zenei anyag: Népi 

gyermekjátékok:  

mondókák,  kiolvasók,  csujogatók,  sétálók, 

 szerepváltó  és párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, 

hidas játékok, különféle vonulások stb. bi-, tri-, tetra- pentaton, 

illetve bi-, tri-, tetra-, penta- hexachord hangkészlettel. Magyar 

népdalok:   

névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb.  

Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, illetve 
biciniumok:  

Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám Jenő stb. művei.  

Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján:   

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek, 

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, helyes 

artikuláció.  

  

Matematika:  páros 

számok.  

  

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése.   

  

Környezetismeret:   

környezetünk, 

 állatok, növények 

 a 

gyermekdalokban, 

népdalokban.  

  

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok, 

szerepjátékok, népdal és 

néptánc kapcsolata.  

  

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra.   

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció.  

Forrai Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 1965.) Forrai 

Katalin: Európai gyermekdalok I-II. (Holnap Kiadó, 1999.) 

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványok alapján:  

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica Budapest,  

1962.)  

Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 1958.)  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció.   

Gyors-lassú,  halk-hangos,  magas-mély,  kérdés-felelet, 

 kezdőhangzáróhang ellentétpárok.  

Gyermekdal, népdal, quodlibet, kánon, bicinium.   

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó.  

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, 

ismétlés, variáció.  

  



15  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Gyermekjátékok, 

gyermekversek, gyermekdalok. Ezekhez kapcsolódó (testi) 

nagymozgások, valamint hangutánzó dallam- és ritmusmotívumok.   

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés 

összekapcsolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Mozgásfejlesztés:  

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.   

Egyenletes mérőütés alkalmazása.   

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.   

Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.   

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és hangokkal.   

  

Generativitás fejlesztése:   

Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, hasonlóságok, 

különbözőségek, ismétlődés, variáció (ritmikai, tempóbeli, 

dinamikai, dallami, karakterbeli) megfigyeltetése és tudatosítása.  

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam rögtönzése.  

Megadott dallamokhoz variációk fűzése. Képekhez 

dallam és ritmus társítása.  

  

Hallásfejlesztés:  

Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel.  

Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, hangos és halk, 

mély és magas, rövid és hosszú érzékelése és reprodukciója. A tanult 

dalokból a dallam kiemelésének képessége:  

két-, három- és négyfokú dallamfordulatok: s-m; s-l; l-s-m; s-m-d; m-
r-d; r-d-l, ; m-r-d-l,; d-s,-l,  

ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), dó-pentaton   

(l-s-m-r-d),  lefutó  dó-pentachord  (s-f-m-r-d),  illetve  lefutó   

Magyar  nyelv  és 

irodalom:  

gyermekversek, 

szókincsbővítés.  

  

Vizuális kultúra: 

ritmus a vizuális 

kultúrában.  

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció, 

mozgásimprovizáció.  
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lá-pentachord (m-r-d-t,-l,).   

Belső  hallást  fejlesztő  énekes  gyakorlatok: 

 dallambújtatás, dallamelvonás.  

Zenei memória fejlesztése:  

Játékos  memóriagyakorlatok  megadott  ritmus-  és 

dallamfordulatokkal.  

  

Ritmikai készség fejlesztése:  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagy testi 

mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel).  

Ritmusmotívumok  hangoztatása  testhangszerekkel  és 

ritmushangszerekkel.  Ritmus-osztinátó,  ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-memoriter. 

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépések, 

kijárások),  a  ritmus  változatos  megszólaltatásával 

 (nagy mozgásokkal).  

Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.  Gyors, 

lassú és tempóváltás érzékeltetése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.   

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum.   

Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, rögtönzés.  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek  

Órakeret 8 

óra  

Előzetes tudás  
Gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok. Életkornak megfelelő 

ritmusérzék, zenei hallás.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a kézjel 

használata.   

Grafikus notáció, ötvonalas rendszer.  

A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer: ritmusírás, 

betűkotta és hangjegy.  

Belső hallás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.  

Grafikus notáció:  

A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-halkabb reláció, 

a hang kicsengése, elhalása), a hangok megszólalási gyakoriságának 

(egyenletesség, sűrűsödés, ritkulás), a hangszín, a hangzás (pl. 

gömbszerű kiterjedés) jelekkel (pont, vonal, folt) történő ábrázolása.  

Ritmikai elemek, metrum: Mérőütés.  

Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: negyedérték (tá), 

nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün), félérték (tá-á) és félértékű 

szünet (szü-ün).   

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése.  

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.   

A 2-es ütem.  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és  

jelrendszerek ismerete.   

  

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése.  

  

  

Dallami elemek:  

Szolmizációs hangok: l-s-m-r-d-l,-s,  

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 

ötvonalas rendszerben.  

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó 

pótvonal.  

Hangjegyszár  irányának  megfigyeltetése,  a  notáció 

 helyes alkalmazása.   

Lépés és ugrás megkülönböztetése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.  

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára.  

Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal.  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás I.  

A befogadói kompetenciák fejlesztése  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeiről, hangjairól, emberi 

hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és távolság 

megnevezése. Zenehallgatási élmények korai gyermekkorból.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A zenehallgatásra irányuló figyelem, a koncentráció képességének 

kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia fejlesztése. A 

hangszínhallás és a többszólamú hallási készség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A figyelem képességének fejlesztése:   

Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése a szabad 

mozgásban.   

Különböző tempójú, táncos karakterű klasszikus zenedarabokhoz tánc, 

vagy szabad mozgás rögtönzése.  

Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerőváltás megkülönböztetése, 

fokozatos dinamikai erősödés és halkítás megfigyeltetése és 

reprodukálása játékos feladatokkal.  

Tempókülönbségek  és  tempóváltások  megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója.  

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:  

Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.   

Az emberi hang magasságának (magas, mély) és hangszínének 

(gyermek, női és férfi) megkülönböztetése.  

Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.   

A hangszerek hangjának felismerése: furulya, citera, zongora, hegedű, 

fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér.  

Ritmushangszerek kezelése.   

Tanult dalok felismerése különböző hangszerek megszólaltatásában.    

Intellektuális munka:   

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).   

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).  

Környezetismeret:  

természetünk  és 

környezetünk hangjai, 

hangutánzás.  

  

Dráma  és  tánc:  

dalszövegekhez 

kapcsolódó dramatizált 

előadás,  szabad 

mozgásos improvizáció.  

  

Vizuális  kultúra: 

zenével 

 kapcsolatos 

élmények  vizuális 

megjelenítése.   

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zajok, zörejek, zenei hangok.  

Kezdés-befejezés; hangerő, hangerőváltozás; tempó, tempóváltás.   

Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín.  

  

  

  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás II. Zenehallgatás  Órakeret 8 

óra  

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően.  

A  tematikai  egység  

nevelési-fejlesztési céljai  

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismétlődő 

zenehallgatások során.  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyagok 

segítségével, valamint azok vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével.   

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása. Szabad mozgás-

improvizáció.   

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők jellemének 

zenei eszközökkel történő azonosítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

ZENEHALLGATÁSI ANYAG  

Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:   

  

Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a zenéről: csend 

és hang, beszéd és ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas-mély stb.  

  

Népzene:  

a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről, illetve 

kortárs népzenészek, gyermekek előadásában (pl. regölés, galgamácsai 

gyermeklakodalmas), más népek zenéi.   

Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: Gyermekeknek című 

sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos gyermekkaraiból, 

biciniumaiból).  

  

Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve videofelvételekről):  

  Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek) Purcell, 

H.: Dido és Aeneas – részletek  ( Boszorkány-duett,  Barlang-

jelenet, Matróztánc, Dido búcsúja).   

  

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:  

Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrappunto bestiale 
alla mente)  

Rameau, J. P.: A tyúk (La poule)  

Telemann, G. P.: Békák (Les Rainettes)  

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik)  

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265.  

Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról 

című operából)  

Honegger, A.: Pacific 231  

Magyar nyelv és 

irodalom: zeneművek  

tartalma, cselekménye.  

Szereplők 

jellemábrázolása.  

  

Dráma és tánc: 

cselekményes zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl. 

bábozás, pantomim.  

  

Vizuális  kultúra: 

zenével 

 kapcsolatos 

élmények  vizuális 

megjelenítése.  

  

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek   

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek   

Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek   

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Héjja, héjja, karahéjja!  

Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta, Táncnóta, 

Méz, méz, méz   

Kurtág Gy.: Játékok – részletek   

  

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről 
(audio, video).  

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az 

ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. 

 



20  

  

A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál 

meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Énekes zene, hangszeres zene.  

Zenei karakter, népdalfeldolgozás.  

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos/1.2./ 

ciklus végén  

A tanulók képesek 60 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a kapcsolódó 

játékokkal, c’–d” hangterjedelemben előadni.   

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és 

új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.  

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák. Felismerik és lejegyzik a tanult zenei 

elemeket (ritmus, dallam).   

Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.   

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.  

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául 

szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.  

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, 

hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek 

és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető 

jellegzetességeit. Szívesen és örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a 

meghallgatott zeneműveket.   

  

Tárgyi feltételek:  

- Szaktanterem pianínóval vagy zongorával  

- Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz  

- Ötvonalas tábla  

- Ritmushangszerek  

- Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók  

- Számítógép internetkapcsolattal, projektorral  

- Hangtár  

- Kottatár  
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3.évfolyam  

  

Éves óraszám: 72   

Heti óraszám:  2   

  

Tematikai egység címe  Órakeret  

Zenei reprodukció I. - Éneklés  44 óra  

Zenei reprodukció II.  7 óra  

Zenei reprodukció III.  7 óra  

Zenei befogadás I.  7 óra  

Zenei befogadás II.  7 óra  

Az éves óraszám  72 óra  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció I. Éneklés  Órakeret 

44 óra  

Előzetes tudás  

Az előző osztályokban tanult dalok ismerete pontos dallammal, 

ritmussal, szöveggel, szolmizálva. A dalok éneklése megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, szép hangon.  

Hallás után megtanult, különböző mozgásokkal társított népi 

gyermekjátékok és népdalok ismerete.    

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az éneklési készség folyamatos fejlesztése.   

A hangterjedelem bővítése: a-e”.  

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása.  

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni tanítással, megfelelő 

előkészítéssel jelrendszerről is.  

A többszólamú készség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Éneklési készség fejlesztése:   

Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 

anyagához kapcsolódóan.   

Éneklés szöveggel, szolmizálva.   

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.   

Éneklés a-e”hangterjedelemben, egyenletes tempóban.  

  

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:  

Dallam két szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 

dudabasszus, orgonapont éneklése.   

Dalok hangszer/ritmushangszer-kísérettel, kánonok, Kodály Zoltán, 

Kerényi György, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet stb. biciniumai.  

  

A daltanítás módszerei:   

Hallás utáni daltanítás. Daltanítás 

jelrendszerről.  

  

Zenei anyag:  

Magyar népdalok:   

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs 

bővítése, érthető,  

kifejező szövegmondás, 

világos artikuláció.  

  

Dráma és tánc: népdal 

és néptánc kapcsolata, 

népszokások 

dramatizált előadása.  

  

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző 

példáinak ismerete.  

  

  

  

változatos szöveg-tárgykör és hangulat szerint válogatva.   Jeles 

napok, ünnepi szokások dallamai.   

  

Magyar zenetörténeti táncdallamok.  

  

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva.   

Könnyen énekelhető témák vokális és hangszeres művekből a 

zenehallgatás előkészítésére.   

  

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványból válogatva:  

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I-II. (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002.)  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Beéneklés.  

Kánon, hangszerkíséret, bicinium.   

Népdalok, jeles napok, ünnepi szokások dallamai. Táncdallamok.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 7 

óra  

Előzetes tudás  

Koordinált,  ritmikus  mozgás,  térérzékelés,  egyenletes 

 mérő alkalmazása.   

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.   

Metrikus és kisebb formai egységek érzete.   

A tanulók felismerik és képesek reprodukálni a tanult zenei elemeket 
(ritmus, dallam).   

A tanult dalok mintájára rövid dallamfordulatokat rögtönöznek.   

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban.   

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete és helyes 

hangsúlyozása: kérdés-felelet improvizáció.   

Dallami  improvizáció  pentaton,  pentachord,  hexachord 

hangkészletben.   

Ritmusimprovizáció egy vagy több szólamban.  

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés 

összekapcsolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Generativitás fejlesztése:   

Motívumokhoz,  dallamsorokhoz  kapcsolódó 

 azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, 

variáció (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) 

megfigyeltetése és tudatosítása.  

Kérdés-felelet, valamint dallami párbeszéd alkotása pentaton, 

pentachord, hexachord és diatonikus fordulatokkal (szolmizálva is), 

dallami kiegészítés.  

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam rögtönzése.  

Megadott dallamokhoz variációk fűzése. 

Képekhez dallam és ritmus társítása.  

  

Hallásfejlesztés:  

Hangrelációk  érzékeltetése  nagymozgással,  reláció 

 térbeli mutatásával, kézjellel.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek – 

kérdés és felelet. 

Nyelvi/zenei szólánc.  

  

Dráma és tánc: 

önkifejezés erősítése, 

néptánc. 

Tánclépéskombinációk.  

  

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata.  
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A tanult dalokból új relációk kiemelésének képessége.  

Rögtönzés  pentaton,  pentachord,  hexachord  és 

 diatonikus hangkészletben.  

Átmenet nélküli, vagy átmenettel történő dinamikai változások 

(forte, piano, crescendo, decrescendo) érzékeltetése kreatív 

gyakorlatokkal.  

Belső  hallást  fejlesztő  énekes  gyakorlatok: 

 dallambújtatás, dallamelvonás.  

  

Zenei memória fejlesztése:  

Játékos  memóriagyakorlatok  megadott  ritmus- 

 és dallamfordulatokkal.  Ritmikai készség fejlesztése:  

Tempó, metrum ( 2/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal.  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása 

testhangszerekkel, ritmushangszerekkel.  

Énekléssel  megismert  ritmusképletekhez  kapcsolódó 

ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel 

és ritmushangszerekkel.   

Ritmus-osztinátó,  ritmusolvasás,  ritmusfelelgetés, 

 ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-memoriter.  

Komplex mozgásfejlesztés tánclépésekkel, a ritmus változatos 

megszólaltatásával.  

  

Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése.  

Többszólamú ritmusimprovizáció.   

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ütemfajták: 2/4 és 4/4.  

Zenei forma: nyitás-zárás, kérdés-felelet.  

Dinamikát jelölő zenei kifejezések (forte, piano, crescendo, decrescendo).  

Pentaton, pentachord, hexachord, diatonikus hangkészletek.   

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

Lapról olvasási készség, belső hallás.   

A zenei notáció ismerete a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján.   

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése betűkottáról, 

hangjegyről, kézjelről, és hangoztatásuk ritmusnevekkel, szolmizálva.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Daltanulás jelrendszerről.   

A fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei 

notáció újabb elemeinek elsajátítása.   

A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.  

A belső hallás segítségével olvasott kottakép azonosítása a jelölt 

dallammal (népdallal, népdalsorral, dallammotívummal).  

  

  

  

  

  

  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.  

  

Ritmikai elemek, metrum: Mérőütés.  

Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: önálló 

nyolcadérték (ti) és szünete (szü), szinkópa, egész érték (tá-á-á-á), 

egész értékű szünet (szü-ü-ü-ün). A notáció helyes alkalmazása.   

  

Ütemmutatók, ütemfajták: 2/4 és 4/4.  Dallami 

elemek:  

Új szolmizációs hang: d’  

A szolmizációs hang kézjele, betűjele, a hangjegy elhelyezése az 

ötvonalas rendszerben. A notáció helyes alkalmazása.  

Felismerő kottaolvasás – kottaolvasás:   

Tanult dallam felismerése kottaképről. Éneklés szolmizálva, 

szöveggel.  

Kottakép olvasása belső hallás segítségével, majd szolmizálása.  

Matematika: 

matematikai műveletek 

alkalmazása.   

  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Az új ritmusok elnevezése (nyolcadérték; nyolcadszünet; szinkópa; egész 

érték és szünetértéke;) és gyakorlóneve (ti; szü; szinkópa; tá-á-á-á; szü-üü-

ün).   

2/4-es és 4/4-es ütem.  

Az új dallami elem szolmizációs neve (d’), kézjele, betűjele.   

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás I.  

A befogadói kompetenciák fejlesztése  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

A zenére való figyelés képessége.  

Többszólamú hallás készsége és elemi formaérzék.  

Alapismeretek hangszerekről, meglévő és fejlődő hangszínhallás.  

A  zene  befogadásának  képessége  a 

 zenehallgatási  anyaghoz kapcsolódóan.  



26  

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A zenehallgatásra irányuló figyelem képességének további fejlesztése.  

A hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 

fejlesztése.   

Zenei karakterek, hangulatok felismerése és meghatározása. A 

zenei emlékezet, a zenei fantázia fejlesztése.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A figyelem képességének fejlesztése:   

A figyelem időtartamának növelése hosszabb zenehallgatási anyag 

segítségével.  

Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok.   

  

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:  

Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.   

Szóló  és  kórus,  szólóhangszer  és  zenekar 

 hangzásának megkülönböztetése.  

Gyermekkórus, nőikar, férfikar hangszínének megkülönböztetése. 

Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez 

kapcsolódóan: tekerő, duda, trombita.  

Ritmushangszerek kezelése.   

Tanult  dalok  felismerése  különböző  hangszerek 

megszólaltatásában.  

  

Intellektuális munka:   

A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak 

használatával:  azonosság  (ismétlés/visszatérés), 

 hasonlóság (variáció) és különbözőség.    

Egyszerű forma ábrázolása formaképlettel vagy rajzzal.   

Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és 

magyarázata.  

Ellentétpárok felismerése: forte-piano, egyszólamú-többszólamú, 

szóló-együttes.   

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).   

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).  

  

Népzene:  

Egyszerű népi hangszerek (dobok, sípok, húros hangszerek) 

készítése.   

Néptánc-dialektusok.  

Dráma és tánc: tánc és 

szabad  mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás.  

  

Vizuális kultúra: 

arányok, formák  

megfigyelése; 

hangszerkészítés, 

bábkészítés.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ellentétpárok:  forte-piano,  egyszólamú-többszólamú,  szóló-

kórus, szólóhangszer-zenekar.  

Azonosság (ismétlés/visszatérés), hasonlóság (variáció), különbözőség.    

Új hangszerek: tekerő, duda, trombita.  

Gyermekkar, nőikar, férfikar.  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás II. Zenehallgatás  Órakeret 

7 óra  

 

Előzetes tudás  

A tanulók rendelkeznek alapvető hangszínhallással.   

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni.   

Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.   

Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, hegedű, fuvola, fagott, 

gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek és az emberi hang 

hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit.   

Szívesen és örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a meghallgatott 

zeneműveket.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismétlődő 

zenehallgatások során.  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyag 

segítségével, valamint azok vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével.   

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása.    

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők jellemének 

zenei eszközökkel történő azonosítása.   

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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ZENEHALLGATÁSI ANYAG  

Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a 

befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:   

  

Népzene:  

A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek 

megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban 

is. Forrás:  

Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar 

Népzenei Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1-2. (szerk. 

Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD 

melléklet 1-10. stb.  

  

Cselekményes  zene,  programzene,  daljáték  (DVD, 

 illetve videofelvételekről): Kodály Z.: Háry János   

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas   

Saint-Saëns, C.: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux) – 

részletek  

Smetana, B.: Moldva a „Hazám” ciklusból  

  

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:  

Régi magyar táncok (Kájoni- és Vietoris-kódex)  

Lasso, O.: A visszhang (O la! O che bon eco!)    

Madrigálok – szabadon válogatva   

Händel, G. F.: Vízi zene, D-dúr szvit Allegro tétel  

Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek  

Mozart, W. A.: A dúr szonáta, III. tétel Alla Turca  

Chopin, F: „Esőcsepp” prelüd  

Liszt F.: A Villa d’Este szökőkútjai  

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Cipósütés; Lánycsúfoló; 

Legénycsúfoló  

Magyar nyelv és 

irodalom: zeneművek 

tartalma, cselekménye, 

szereplők 

jellemábrázolása.      

  

Dráma és tánc: 

cselekményes zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl. 

bábozás, pantomim.  

  

Vizuális  kultúra: 

zenével 

 kapcsolatos 

élmények  vizuális 

megjelenítése.  

  

Bartók B.: Mikrokozmosz - részletek   

Bartók B.: Negyvennégy duó két hegedűre – részletek  

Kodály Z.: Gyermek- és nőikarok – Túrót eszik a cigány; Lengyel 

László; Karácsonyi pásztortánc; Angyalok és pásztorok; 

Gergelyjárás; Pünkösdölő; Esti dal (gyermek/nőikari, vegyeskari és 

férfikari változat)  

  

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről 

(audio, video).  

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az 

ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. 
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A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál 

meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.  

  

  

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos/3.-4./ 

ciklus végén  

Képesek a tanulók 60 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’ 

hangterjedelemben csoportosan, a népdalokat több versszakkal, csokorba 

rendezve is előadni.   

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és 

új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről 

megtanulni.   

Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan ismert 

dalokat ritmus osztinátóval énekelni, és egyszerű kétszólamú darabokat, 

kánonokat megszólaltatni.  

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes  lüktetést,  tartják  a  tempót,  érzékelik 

 a tempóváltozást./2/4,4/4,3/4./  

Felismerik, lejegyzik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, 

dinamikai jelzések, ritmus, dallam).   

Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és 

emlékezetből szolmizálják.   

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.  

Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.  

Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, 

hasonlóság, különbözőség) felismerik és meg tudják fogalmazni.   

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tekerő, duda, oboa, 

klarinét, kürt, trombita, üstdob, a gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar 

hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Különbséget 

tesznek szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar hangzása között. 

Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgatják a zeneműveket. A 

zenehallgatásra kiválasztott művek közül 4-5 alkotást/műrészletet 

ismernek.  

  

Tárgyi feltételek:  

- Szaktanterem pianínóval vagy zongorával  

- Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz  

- Ötvonalas tábla  

- Ritmushangszerek  

- Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók  

- Számítógép internetkapcsolattal, projektorral  

- Hangtár  

- Kottatár  
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4.évfolyam  

  

Éves óraszám: 72   

Heti óraszám:  2   

  

Tematikai egység címe  Órakeret  

Zenei reprodukció I. - Éneklés  40 óra  

Zenei reprodukció II.  8 óra  

Zenei reprodukció III.  8 óra  

Zenei befogadás I.  8 óra  

Zenei befogadás II.  8 óra  

Az éves óraszám  72 óra  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció I. Éneklés  Órakeret 

40 óra  

Előzetes tudás  

Az előző osztályokban tanult dalok ismerete pontos dallammal, 

ritmussal, szöveggel, szolmizálva. A dalok éneklése megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, szép hangon.  

Hallás után megtanult, különböző mozgásokkal társított népi 

gyermekjátékok és népdalok ismerete.    

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az éneklési készség folyamatos fejlesztése.   

A hangterjedelem bővítése: a-e”.  

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása.  

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni tanítással, megfelelő 

előkészítéssel jelrendszerről is.  

A többszólamú készség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Éneklési készség fejlesztése:   

Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 

anyagához kapcsolódóan.   

Éneklés szöveggel, szolmizálva.   

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.   

Éneklés a-e”hangterjedelemben, egyenletes tempóban.  

  

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:  

Dallam két szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 

dudabasszus, orgonapont éneklése.   

Dalok hangszer/ritmushangszer-kísérettel, kánonok, quodlibetek, 

Kodály Zoltán, Kerényi György, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet stb.  

biciniumai.  

  

A daltanítás módszerei:   

Hallás utáni daltanítás. Daltanítás 

jelrendszerről.  

  

Zenei anyag:  

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs 

bővítése, érthető,  

kifejező szövegmondás, 

világos artikuláció.  

  

Dráma és tánc: népdal 

és néptánc kapcsolata, 

népszokások 

dramatizált előadása.  

  

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző 

példáinak ismerete.  

Tárgyak,  épületek  

ornamentikája;  

népzene,  illetve  

Magyar népdalok:   

változatos szöveg-tárgykör és hangulat szerint válogatva.   Jeles 

napok, ünnepi szokások dallamai.   

  

Magyar zenetörténeti táncdallamok.  

  

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva.   

Könnyen énekelhető témák vokális és hangszeres művekből a 

zenehallgatás előkészítésére.   

  

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványból válogatva:  

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I-II. (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002.)  

műzene díszítései.  

  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Beéneklés.  

Kánon, quodlibet, hangszerkíséret, bicinium.   

Népdalok, jeles napok, ünnepi szokások dallamai. Táncdallamok.  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 8 

óra  
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Előzetes tudás  

Koordinált,  ritmikus  mozgás,  térérzékelés,  egyenletes 

 mérő alkalmazása.   

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.   

Metrikus és kisebb formai egységek érzete.   

A tanulók felismerik és képesek reprodukálni a tanult zenei elemeket 
(ritmus, dallam).   

A tanult dalok mintájára rövid dallamfordulatokat rögtönöznek.   

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban.   

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A páros és páratlan tagolódású zenei formaegységek érzete és helyes 

hangsúlyozása: kérdés-felelet improvizáció.   

Dallami improvizáció pentaton, pentachord, hexachord, hétfokú 

hangkészletben.   

Ritmusimprovizáció egy vagy több szólamban.  

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés 

összekapcsolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Generativitás fejlesztése:   

Motívumokhoz,  dallamsorokhoz  kapcsolódó 

 azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, 

variáció (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) 

megfigyeltetése és tudatosítása.  

Kérdés-felelet, valamint dallami párbeszéd alkotása pentaton, 

pentachord, hexachord és diatonikus fordulatokkal (szolmizálva is), 

dallami kiegészítés.  

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam rögtönzése.  

Megadott dallamokhoz variációk fűzése. 

Képekhez dallam és ritmus társítása.  

  

Hallásfejlesztés:  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek – 

kérdés és felelet. 

Nyelvi/zenei szólánc.  

  

Dráma és tánc: 

önkifejezés erősítése, 

néptánc. 

Tánclépéskombinációk.  

  

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és  
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Hangrelációk  érzékeltetése  nagymozgással,  reláció 

 térbeli mutatásával, kézjellel.  

A tanult dalokból a hétfokú hangkészlethez kapcsolódó, új relációk 

kiemelésének képessége.  

Rögtönzés  pentaton,  pentachord,  hexachord  és 

 diatonikus hangkészletben.  

Átmenet nélküli, vagy átmenettel történő dinamikai változások 

(forte, piano, crescendo, decrescendo) érzékeltetése kreatív 

gyakorlatokkal.  

Belső  hallást  fejlesztő  énekes  gyakorlatok: 

 dallambújtatás, dallamelvonás.  

  

Zenei memória fejlesztése:  

Játékos  memóriagyakorlatok  megadott  ritmus- 

 és dallamfordulatokkal.  Ritmikai készség fejlesztése:  

Tempó, metrum (4/4,3/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal.  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása 

testhangszerekkel, ritmushangszerekkel.  

Énekléssel  megismert  ritmusképletekhez  kapcsolódó 

ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel 

és ritmushangszerekkel.   

Ritmus-osztinátó,  ritmusolvasás,  ritmusfelelgetés, 

 ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-memoriter.  

Komplex mozgásfejlesztés tánclépésekkel, a ritmus változatos 

megszólaltatásával.  

Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.   

Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése.  

Többszólamú ritmusimprovizáció.   

jelzések használata.  

  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ütemfajták: 4/4 és 3/4.  

Zenei forma: nyitás-zárás, kérdés-felelet.  

Dinamikát jelölő zenei kifejezések (forte, piano, crescendo, decrescendo).  

Pentaton, pentachord, hexachord, diatonikus hangkészletek.   

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  

Lapról olvasási készség, belső hallás.   

A zenei notáció ismerete a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján.   

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése betűkottáról, 

hangjegyről, kézjelről, és hangoztatásuk ritmusnevekkel, szolmizálva.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Daltanulás jelrendszerről.   

A fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei 

notáció újabb elemeinek elsajátítása.   

A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.  

A belső hallás segítségével olvasott kottakép azonosítása a jelölt 

dallammal (népdallal, népdalsorral, dallammotívummal).  

  

  

  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.  

  

Ritmikai elemek, metrum: Mérőütés.  

Ritmikai  elemek  elnevezése,  gyakorlóneve  és 

 jele:  önálló nyolcadérték (ti) és szünete (szü), szinkópa, 

egész érték (tá-á-á-á), egész értékű szünet(szü-ü-ü-ün). Nyújtott ritmus 

(táj-ti/tám-ti), éles ritmus   

(ti-táj/ti-tám), pontozott fél (tá-á-á), pontozott fél szünetértéke (szüü-

ün). A notáció helyes alkalmazása.   

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése. 

Ütemmutatók, ütemfajták: 4/4 és 3/4.   

  

Dallami elemek: Új szolmizációs 

hangok: f; t és t, .  

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 

ötvonalas rendszerben. A notáció helyes alkalmazása.  A hétfokú 

hangsor dallamfordulatai.  

  

Felismerő kottaolvasás – kottaolvasás:   

Tanult dallam felismerése kottaképről. Éneklés szolmizálva, 

szöveggel.  

Kottakép olvasása belső hallás segítségével, majd szolmizálása.  

Matematika: 

matematikai műveletek 

alkalmazása.   

  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Az új ritmusok elnevezése ( nyújtott ritmus; éles ritmus; pontozott fél és 

szünetértéke) és gyakorlóneve ( táj-ti/tám-ti; ti-táj/ti-tám; tá-á-á; szü-ü-ün).  

4/4-es és 3/4-es ütem.  

Az új dallami elemek szolmizációs neve ( f; t és t,), kézjele, betűjele.   

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás I.  

A befogadói kompetenciák fejlesztése  

Órakeret 

8 óra  
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Előzetes tudás  

A zenére való figyelés képessége.  

Többszólamú hallás készsége és elemi formaérzék.  

Alapismeretek hangszerekről, meglévő és fejlődő hangszínhallás.  

A  zene  befogadásának  képessége  a 

 zenehallgatási  anyaghoz kapcsolódóan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A zenehallgatásra irányuló figyelem képességének további fejlesztése.  

A hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 

fejlesztése.   

Zenei karakterek, hangulatok felismerése és meghatározása. A 

zenei emlékezet, a zenei fantázia fejlesztése.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A figyelem képességének fejlesztése:   

A figyelem időtartamának növelése hosszabb zenehallgatási anyag 

segítségével.  

Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok.   

  

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:  

Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.   

Szóló  és  kórus,  szólóhangszer  és  zenekar 

 hangzásának megkülönböztetése.  

Gyermekkórus,  nőikar,  férfikar,  vegyeskar 

 hangszínének megkülönböztetése.  

Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez 

kapcsolódóan: oboa, klarinét, kürt, üstdob.  

Ritmushangszerek kezelése.   

Tanult  dalok  felismerése  különböző  hangszerek 

megszólaltatásában.  

  

Intellektuális munka:   

A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak 

használatával:  azonosság  (ismétlés/visszatérés), 

 hasonlóság (variáció) és különbözőség.    

Egyszerű forma ábrázolása formaképlettel vagy rajzzal.   

Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és 

magyarázata.  

Ellentétpárok felismerése: staccato-legato, forte-piano, 

egyszólamútöbbszólamú, szóló-együttes.   

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).   

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).  

  

Népzene:  

Dráma és tánc: tánc és 

szabad  mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás.  

  

Vizuális  kultúra: 

arányok,  formák 

megfigyelése; 

szimmetria, 

aszimmetria; 

hangszerkészítés, 

bábkészítés.  
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Egyszerű népi hangszerek (dobok, sípok, húros hangszerek) 

készítése.   

Néptánc-dialektusok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ellentétpárok:  staccato-legato,  forte-piano,  egyszólamú-

többszólamú, szóló-kórus, szólóhangszer-zenekar.  

Azonosság (ismétlés/visszatérés), hasonlóság (variáció), különbözőség.    

Új hangszerek: oboa, klarinét, kürt, üstdob.  

Gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás II. Zenehallgatás  Órakeret 

8 óra  

 

Előzetes tudás  

A tanulók rendelkeznek alapvető hangszínhallással.   

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni.   

Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.   

Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, hegedű, fuvola, fagott, 

gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek és az emberi hang 

hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit.   

Szívesen és örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a meghallgatott 

zeneműveket.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismétlődő 

zenehallgatások során.  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyag 

segítségével, valamint azok vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével.   

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása.    

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők jellemének 

zenei eszközökkel történő azonosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  



37  

  

ZENEHALLGATÁSI ANYAG  

Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:   

  

Népzene:  

A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek 

megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban is. 

Forrás:  

Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar Népzenei 

Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1-2. (szerk. Rajeczky Benjamin), 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD melléklet 1-10. stb.  

  

Cselekményes  zene,  programzene,  daljáték  (DVD, 

 illetve videofelvételekről): Kodály Z.: Háry János   

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas   

Saint-Saëns, C.: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux) – részletek  

Smetana, B.: Moldva a „Hazám” ciklusból  

  

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:  

Régi magyar táncok (Kájoni- és Vietoris-kódex)  

Lasso, O.: A visszhang (O la! O che bon eco!)    

Madrigálok – szabadon válogatva   

Händel, G. F.: Vízi zene, D-dúr szvit Allegro tétel  

Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek  

Mozart, W. A.: A dúr szonáta, III. tétel Alla Turca  

Chopin, F: „Esőcsepp” prelüd  

Liszt F.: A Villa d’Este szökőkútjai  

Bartók  B.:  Gyermek-  és  nőikarok  –  Cipósütés;  Lánycsúfoló;  

Legénycsúfoló  

Bartók B.: Mikrokozmosz - részletek   

Magyar nyelv és 

irodalom: 

zeneművek  

tartalma, 

cselekménye, 

szereplők 

jellemábrázolása.    

  

Dráma és tánc:  

cselekményes 

zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl.  

bábozás, 

pantomim.  

  

Vizuális kultúra:  

zenével 

kapcsolatos  

élmények vizuális 

megjelenítése.  

  

Bartók B.: Negyvennégy duó két hegedűre – részletek  

Kodály Z.: Gyermek- és nőikarok – Túrót eszik a cigány; Lengyel László;  

Karácsonyi pásztortánc; Angyalok és pásztorok; Gergely-járás; 

Pünkösdölő; Esti dal (gyermek/nőikari, vegyeskari és férfikari változat) A 

zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről (audio, 

video).  

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zeneművek 

megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. A megadott 

művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között 

csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 

kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos/3.-4./ 

ciklus végén  

Képesek a tanulók 60 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’ 

hangterjedelemben csoportosan, a népdalokat több versszakkal, csokorba 

rendezve is előadni.   

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és 

új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről 

megtanulni.   

Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan ismert 

dalokat ritmus osztinátóval énekelni, és egyszerű kétszólamú darabokat, 

kánonokat megszólaltatni.  

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4es, 

4/4-es és 3/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

Felismerik, lejegyzik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, 

dinamikai jelzések, ritmus, dallam).   

Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és 

emlékezetből szolmizálják.   

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.  

Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.  

Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, 

hasonlóság, különbözőség) felismerik és meg tudják fogalmazni.   

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tekerő, duda, oboa, 

klarinét, kürt, trombita, üstdob, a gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar 

hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Különbséget 

tesznek szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar hangzása között. 

Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgatják a zeneműveket. A 

zenehallgatásra kiválasztott művek közül 4-5 alkotást/műrészletet 

ismernek.  

Tárgyi feltételek:  

- Szaktanterem pianínóval vagy zongorával  

- Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz  

- Ötvonalas tábla  

- Ritmushangszerek  

- Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók  

- Számítógép internetkapcsolattal, projektorral  

- Hangtár  

- Kottatár 

  


