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Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejl�dése 

szempontjából kiemelked� fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a 

tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt 

köt�dik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása 

életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is 

fejleszt, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következ� módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttm�ködésének kiemelt szerepe van 

az aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, meger�sítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebb�l adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik 

zenei anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkez�, hierarchikus rendszer. Ezek 

feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi 

és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, 

melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint 

verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejez� improvizáció. A tanuló 

megismeri a zene mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történ� 

használatát is.  

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lév� mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 

hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az 

együttm�ködés hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és 



lehet�sége van véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának 

tisztelettel való figyelése a különböz� néz�pontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

Az önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 

nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az 

improvizáció adta lehet�ségeket is.  

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, 

tevékenység központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, 

b�séges tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános 

m�veltségünk megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényez�je. 

1–4. évfolyam 

Az els� négy évfolyamon els�sorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, 

ezért a témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem id�rendben követik egymást. Az egyes 

témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A 

témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböz� 

témakörben is megjelenik,. ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei 

anyanyelv megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az érték�rzést, a tanulók 

nemzeti identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli 

élményekhez jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejez� éneklésük, hangszeres 

játékuk, ritmikai alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejl�djön ritmikai készségük, 

zenei hallásuk, tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi 

alkotásokat, korosztályuknak megfelel� módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A 

tanulók számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös hangverseny látogatást, mely 

hozzásegíti �ket az él� muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 

  



1. évfolyam 

Az alapozás id�szakát az els� félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely 

megel�zi az ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezd�dik. 

Tanulják meg a gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – 

ahol csak hely és alkalom adódik rá. Alapvet� fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének 

kialakítása, és folyamatos gondozása. Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának 

fejlesztése, egységessé tétele, és a tiszta intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás 

elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen. A tanulók a megismert zenem�veket, átélt 

élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval fejezzék ki. 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelel�en a fejlesztés alapja a pedagógus és a 

tanulók közös alkotó munkája. 

Az 1. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

A témakörök áttekint� táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Zenem�vek/Énekes anyag 34 

Zenem�vek/Zenehallgatás 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 7 

Összes óraszám 68 

 

Témakör: Zenem�vek/Énekes anyag  

Javasolt óraszám: 34 óra 

Életkori sajátosságoknak megfelel� gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan 

zenem�vek, melyek az életkornak megfelel� élethelyzetek zenei képét adják. Lehet�séget 

adnak játékra, különböz� mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok els�sorban, de nem 

kizárólagosan pentaton hangkészlet�ek, figyelembe véve a gyermek hangterjedelmét is. 

Zenem�vek /Énekes anyag / Els� osztály  

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejez� dalok  



Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; Bújj, bújj zöld 

ág; Egyenl�re, két kett�re; Egyél libám; Erd� mellett nem jó lakni; Ess, es�, ess; Ég a gyertya, 

ég; Éliás, Tóbiás;Én kis kertet kerteltem; Fecskét látok; Fehér liliomszál; Gyertek haza ludaim; 

Gyertek lányok játszani, játszani; Gyertek lányok ligetre; Gyerünk, menjünk vendégségbe; Hej, 

a sályi piacon; Hess el, sas!; Hinta, palinta; Hód, hód, fényes lánc; Kering az orsó; Kicsi vagyok 

én; Körtéfa; Megy a kocsi; Nyisd ki Isten kiskapudat; Rece, rece pogácsa; Sírjunk, ríjunk; 

Szegény legény; Szólj síp, szólj; Ti csak esztek, isztok; Túrót ettem; Tücsök koma gyereki; 

Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Szent Gergely doktornak; Télapó itt van (Gyermekdal – Donászy M.); Kirje, kirje; Járdányi Pál 

– Sz�nyi Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gy�jj el; Esik es� karikára; Balázs Á. – Nádas 

Katalin: F�zzünk, f�zzünk; Már megjöttünk estére (vers: Károlyi Amy); Hová mégy te kis 

nyulacska?  

Mondókák, kiszámolók  

Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam almafa; 

Lementem a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;  

− különböz� hanger�vel tud énekelni;  

− a zenei produkciók kifejez� el�adásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;  

− a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált el�adásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz;  

− hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;  

− ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangokat;  

− kézjelr�l énekel;  

− bels� hallása fejl�dik  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− emlékezetb�l énekel legalább 20 gyermekdalt;  



− jó testtartással, helyes légzéssel, megfelel� tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben;  

− elsajátítja a jól intonált, kifejez� éneklés alapjait;  

− alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok el�adásában;  

− a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük;  

− aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek:  

− Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése  

− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, 

mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelr�l való éneklés.  

− Az el�adói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül  

− A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán  

− A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban  

− Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete  

− A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása  

− Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció  

− A kézjel, mint jelrendszer ismerete  

− Szolmizációs kézjelr�l való éneklés  

Fogalmak  

Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

Témakör: Zenem�vek/Zenehallgatás  

Javasolt óraszám: 12 óra  

A megadott m�vek egy része olyan terjedelm�, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód. A zenem�vek élményszer� bemutatását el�zze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehet�ség szerinti 

koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei 

el�adások, zenés filmek videó felvételr�l történ� megtekintése. 

Zenem�vek / Zenehallgatás / Els� osztály  



Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska – gyermekkar; Katalinka – 

gyermekkar; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; 

Bartók Béla: Mikrokozmosz – részletek; 44 heged�duó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem 

zsebkend�met); Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcs�dal – vegyeskar; AdrianoBanchieri: Állatok 

rögtönzött ellenpontja; Leopold Mozart: Gyermekszimfónia – részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr 

kürtverseny III. tétel – részlet; Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Csajkovszkij: 

Diótör� - Játék katonák indulója; Sz�nyi Erzsébet: 21 énekes játék – Sípkészít� (Szólj síp); 

Névcsúfolók- „Ádám, kutya ül a hátán.” 

Tanulási eredmények:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− érzékeli és megnevezi a hanger�, hangszín, hangmagasság változásait, az �t körülvev� világ 

hangjaiban, tanult dalokban, zenem�vekben;  

− zenehallgatási élményekkel gazdagodik;  

− megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is;  

− képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre;  

− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

f�z�d� zenei részletet;  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekr�l tanári kérdések 

segítségével szóban beszámol;  

− a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét;  

− felismeri a zongora hangját;  

− felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását;  

− meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;  

− képzelete és kreatív gondolkodása fejl�dik;  

− képes az érzelmi azonosulásra;  

− egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;  

− képes megérteni az zenék üzenetét;  



− szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelel�, különböz� stílusú, korú és 

m�fajú zenék hallgatása;  

− Cselekményes zenékben az egyes szerepl�k zenei ábrázolásának megfigyelése;  

− Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben;  

− A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval;  

− Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zenem�vekre;  

− Emberi hangfajták (gyermek, n�i, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban;  

− A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban;  

− A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei 

anyagban. 

Fogalmak  

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoram�; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

Témakör: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés/ Els� osztály  

Javasolt óraszám: 8 óra  

Tanulási eredmények:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát;  

− megkülönbözteti a mér�t és a ritmust;  

− a testét hangszerként is használja;  

− egyszer� ritmushangszereket használ.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− érzékeli és hangoztatja az egyenletes mér�t a tanult dalokban, zenei szemelvényekben  

− érzékeli az ütemhangsúlyt;  

− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát;  



− felismeri és hangoztatja a negyedet, a nyolcadpárt, a negyedérték� szünetet, tájékozódik a 

2/4-es ütemben, 2/4-es ütemet alkot, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat  

− mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Egyenletes mér� hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben  

− Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója  

− Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkelt� eszközökkel, és ritmusnevekkel 

csoportosan és párban:  

• a zenei hangsúly érzékeltetésével,  

• mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával,  

• felelget�s ritmusjátékokkal,  

• ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére  

− Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszer� formában;  

− Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos 

hangszínek használatával, testhangszer és különböz� hangkelt� eszközök és ritmushangszerek 

segítségével. 

− Egyszer� ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörg�k stb.) és hangkelt� eszközök készítése; 

Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása  

− Egyenletes lüktetés, mér�  

− Negyed, nyolcadpár, negyed érték� szünet  

− 2/4-es ütem  

− Ütemmutató, ritmus, ritmusképlet, hang, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, ütemvonal, 

kezd�hang – záróhang  

− Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon  

Fogalmak  



Mér�; ritmus; ritmusérték; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ütemmutató; ritmushangszer; 

rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezd�hang - záróhang; gyors; lassú; 

osztinátó, ritmuskánon 

Témakör: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés/Els� osztály  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− érzékeli a hangok egymásutánját, különböz� hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 

ezeket felismeri az �t körülvev� világ hangjaiban, tanult dalokban, zenem�vekben;  

− érti a különbséget a hanger�, hangszín, hangmagasság fogalmai között;  

− rövid dallamsorokat rögtönöz;  

− örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet els� hangjait (lá, szó, mi, dó);  

− a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja;  

− a fenti hangkészletben különböz� gyakorlási formákban használja, bels� hallása fejl�dik;  

− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;  

− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelel�en;  

− különböz� hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál 

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A hanger�, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környez� 

világ hangjaiban, tanult dalokban, zenem�vekben;  

− Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban;  

− Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelget�s játékokkal;  

− Bels� hallás fejlesztése dallambújtatással;  

− A tanult énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangok kézjelr�l történ� éneklése;  



− Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre;  

− A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkelt� eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó vagy 

érzelem kifejezésére;  

− A tanult hangkészlet (lá, szó, mi, dó) kézjeleinek ismerete és kézjelr�l történ� éneklése;  

Fogalmak  

halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hanger�, dallam, dallamsor 

Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás/ Els� osztály  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− megfigyeli és azonosítja az alapvet� zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

id�beli viszonyok) a kottában;  

− kottaképr�l azonosítja a hallás után tanult dalokat;  

− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböz� magasságokban írható, olvasható.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� ritmusokat a tanult értékekkel;  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;  

− képes egyszer� kottában tájékozódni;  

− megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemz�it, illetve el�nyeit.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának el�készítése különböz� eszközökkel 

(pl. a dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.);  

− A hangmagasság, dallamvonal, és id�beli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a 

tanult dalokon;  

− A kottakép alapvet� funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, 

vonal – vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezd�hang-záróhang stb.;  

− A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszer� zenei írás – olvasási feladatok 

segítségével;  



− A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszer� zenei írás feladatok segítségével;  

− Negyed, nyolcadpár, a negyedérték� szünet grafikai képe és írása  

− Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása  

− A szó - mi reláció; a lá, szó, mi, dó szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, 

különböz� hangmagasságokban.  

Fogalmak  

Hangjegy, negyedhang, szolmizációs hang, ötvonalas rendszer 

A továbbhaladás feltétele a 1. évfolyam végén ének-zenéb�l:  

− emlékezetb�l el tud énekelni vagy fel tud ismerni 10 db els� osztályban tanult népdalt vagy 

gyermekjátékdalt,  

− képes a tempó- és hanger�váltásokra (lassú-gyors; halk-hangos), a magas és mély hangokat 

megkülönbözteti,  

− ismeri az egyenletes mér� fogalmát, mér�vel vagy tapssal kísérni tud egy kiválasztott dalt,  

− felismeri és megnevezi a tanult ritmusértékeket (tá, ti-ti, szün), tud 2-es ütemeket alkotni 

(ismeri az ütemvonal, záróvonal fogalmát),  

− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát,  

− a tanult hangkészlet szolmizációs hangjait ismeri kézjelükkel együtt (lá, szó, mi, dó), képes 

szolmizálva visszhangozni egy dalrészletet vagy egy egyszer� szolmizációs feladványt,  

− tud hangjegyet írni, megadott helyre elhelyezni (vonalra vagy vonalközbe). 

�  



2. évfolyam 

A 2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

A témakörök áttekint� táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Zenem�vek/Énekes anyag 34 

Zenem�vek/Zenehallgatás 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  7 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás  7 

Összes óraszám  68 

 

Témakör: Zenem�vek / Énekes anyag / Második osztály  

Javasolt óraszám: 34 óra  

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek  

A gúnárom elveszett; A part alatt; Csillagoknak teremt�je; Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer 

egy királyfi; Elvesztettem zsebkend�met; Ess, es�, ess; Este van már, nyolc óra; Harcsa van a 

vízbe’; Hatan vannak a mi ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; Hej, vára vára; Hess, légy, ne 

szállj rám; Hol jártál, báránykám?; Hopp, Juliska; Hová mégy?; Isten éltessen, Péter, Pál!; 

Járom az új várnak; Kapitány úr megizente; Keresd meg a t�t; Két krajcárom; Kis kece lányom; 

Kivirágzott a diófa; K�ketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi; Láttál-e márvalaha; Méz, méz, 

méz; Most viszik, most viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, süssünk valamit; Szélr�l 

legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovitács; Tüzet viszek; Úszik a kácsa; 

Virágéknál ég a világ 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét 

napja (Húsvétoló); Állj be, Berci katonának!; Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - Weöres 

Sándor: Tavaszköszönt� (Sándor napján); Járdányi Pál – Sz�nyi Zoltán: Orgona ága; Serkenj 

fel, kegyes nép 

Tanulási eredmények:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 



− különböz� hanger�vel tud énekelni;  

− a zenei produkciók kifejez� el�adásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;  

− a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált el�adásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz;  

− hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;  

− ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangokat;  

− kézjelr�l énekel;  

− bels� hallása fejl�dik.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− emlékezetb�l énekel legalább 20 gyermekdalt;  

− jó testtartással, helyes légzéssel, megfelel� tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben;  

− elsajátítja a jól intonált, kifejez� éneklés alapjait;  

− alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok el�adásában;  

− a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük;  

− aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése  

− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, 

mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelr�l való éneklés.  

− Az el�adói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül  

− A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán  

− A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban  

− Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete  

− A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása  

− Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció  



− A kézjel, mint jelrendszer ismerete  

− Szolmizációs kézjelr�l való éneklés  

Fogalmak  

Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

Témakör: Zenem�vek / Zenehallgatás / Második osztály  

Javasolt óraszám: 12 óra  

Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; Hajnöveszt� – gyermekkar; 

Csillagoknak teremt�je – duett; Nagyszalontai köszönt� – gyermekkar; Bartók Béla: Cipósütés 

– gyermekkar; Gyermekeknek I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); I./4. 

Párnatánc (Elvesztettem zsebkend�met); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. Játékdal 

(Keresd meg a t�t); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, Juliska); II./27. 

Tréfa (A gúnárom elveszett); Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis légyr�l; Antonio 

Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel; W.A. Mozart: Német táncok – Utazás 

szánon;Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Rimszkij–Korszakov: Dongó; 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos dalok; Betlehemes 

/A kis Jézus aranyalma 

Tanulási eredmények:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− érzékeli és megnevezi a hanger�, hangszín, hangmagasság változásait, az �t körülvev� világ 

hangjaiban, tanult dalokban, zenem�vekben;  

− zenehallgatási élményekkel gazdagodik;  

− megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is;  

− képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre;  

− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

f�z�d� zenei részletet;  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekr�l tanári kérdések 

segítségével szóban beszámol;  

− a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét;  

− felismeri a zongora hangját;  



− felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar, a n�ikar, férfikar és a vegyeskar hangzását;  

− meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;  

− képzelete és kreatív gondolkodása fejl�dik;  

− képes az érzelmi azonosulásra;  

− egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;  

− képes megérteni az zenék üzenetét;  

− szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelel�, különböz� stílusú, korú és 

m�fajú zenék hallgatása;  

− Cselekményes zenékben az egyes szerepl�k zenei ábrázolásának megfigyelése;  

− Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben;  

− A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval;  

− Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zenem�vekre;  

− Emberi hangfajták (gyermek, n�i, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban;  

− A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban;  

− A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei 

anyagban.  

Fogalmak  

énekhang; gyermekkar; n�ikar, férfikar, vegyeskar; zongoram�; kíséret; népdalfeldolgozás; 

zenekar; duó  

Témakör: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés/ Második osztály  

Javasolt óraszám: 8 óra  

Tanulási eredmények:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát;  



− megkülönbözteti a mér�t és a ritmust;  

− a testét hangszerként is használja;  

− egyszer� ritmushangszereket használ.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− érzékeli és hangoztatja az egyenletes mér�t a tanult dalokban, zenei szemelvényekben  

− érzékeli az ütemhangsúlyt;  

− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát;  

− felismeri és hangoztatja a negyedet, a nyolcadpárt, a félérték� ritmust, a negyed és a félérték� 

szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az 

ismétl�jelet; 

− mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Egyenletes mér� hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben  

− Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója  

− Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkelt� eszközökkel, és ritmusnevekkel 

csoportosan és párban:  

• a zenei hangsúly érzékeltetésével,  

• mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával,  

• felelget�s ritmusjátékokkal,  

• ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére  

− Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszer� formában;  

− Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos 

hangszínek használatával, testhangszer és különböz� hangkelt� eszközök és ritmushangszerek 

segítségével.  

− Egyszer� ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörg�k stb.) és hangkelt� eszközök készítése; 

Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása  



− Egyenletes lüktetés, mér�  

− Negyed, nyolcadpár, félérték� ritmus, a negyed és félérték� szünet  

− 2/4-es ütem  

− Ütemmutató, ritmusérték; hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, záróvonal, 

kezd�hang – záróhang  

− Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon  

Fogalmak  

Mér�; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétl�jel, ütemmutató; ritmushangszer; 

rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezd�hang - záróhang; gyors; lassú; 

osztinátó, ritmuskánon 

Témakör: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés/ Második osztály  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érzékeli a hangok egymásutánját, különböz� hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 

ezeket felismeri az �t körülvev� világ hangjaiban, tanult dalokban, zenem�vekben;  

− érti a különbséget a hanger�, hangszín, hangmagasság fogalmai között;  

− rövid dallamsorokat rögtönöz;  

− örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait;  

− a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja;  

− a fenti hangkészletben különböz� gyakorlási formákban használja, bels� hallása fejl�dik;  

− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;  

− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelel�en;  

− különböz� hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  



− A hanger�, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környez� 

világ hangjaiban, tanult dalokban, zenem�vekben;  

− Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban;  

− Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelget�s játékokkal;  

− Bels� hallás fejlesztése dallambújtatással;  

− A tanult énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangok kézjelr�l történ� éneklése;  

− Kánon éneklése, gyakorlása egyszer� formában;  

− Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre;  

− A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkelt� eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó vagy 

érzelem kifejezésére;  

− A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve a ré-vel és az alsó „lá”-val;  

− A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelr�l történ� éneklése;  

− kánon éneklésmódjának elsajátítása.  

Fogalmak  

halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hanger�, dallam, dallamsor, kánon 

Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás/ Második osztály  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− megfigyeli és azonosítja az alapvet� zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

id�beli viszonyok) a kottában;  

− kottaképr�l azonosítja a hallás után tanult dalokat;  

− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböz� magasságokban írható, olvasható.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� ritmusokat a tanult értékekkel;  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;  



− képes egyszer� kottában tájékozódni;  

− megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemz�it, illetve el�nyeit.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának el�készítése különböz� eszközökkel 

(pl. a dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.);  

− A hangmagasság, dallamvonal, és id�beli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a 

tanult dalokon;  

− A kottakép alapvet� funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, 

vonal – vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezd�hang-záróhang stb.;  

− A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszer� zenei írás – olvasási feladatok 

segítségével;  

− A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszer� zenei írás feladatok segítségével;  

− Negyed, nyolcadpár, félérték� kotta, a negyed és félérték� szünet grafikai képe és írása  

− Ütemvonal, záróvonal és az ismétl�jel grafikai képe és írása;  

− A lá - szó - mi – ré – dó – lá, szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, különböz� 

hangmagasságokban.  

Fogalmak  

hangjegy, ritmusérték, ütemmutató, negyedhang, félhang, negyed szünet, félérték� szünet, 

szolmizációs hang, ötvonalas rendszer, ismétl�jel  

A továbbhaladás feltétele a 2. évfolyam végén ének-zenéb�l:  

− emlékezetb�l el tud énekelni vagy fel tud ismerni 10 db 2. osztályban tanult népdalt vagy 

gyermekjátékdalt,  

− képes a tempó- és hanger�váltásokra (lassú-gyors; halk-hangos), a magas és mély hangokat 

megkülönbözteti,  

− ismeri az egyenletes mér� fogalmát, mér�vel vagy tapssal kísérni tud egy kiválasztott dalt,  

− felismeri és megnevezi a tanult ritmusértékeket (tá, ti-ti, szün, tá-á, szü-ün), tud 2-es ütemeket 

alkotni (ismeri az ütemvonal, záróvonal, ismétl�jel fogalmát),  

− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát,  



− a tanult hangkészlet szolmizációs hangjait ismeri kézjelükkel együtt (lá, szó, mi, ré, dó, lá), 

képes szolmizálva visszhangozni egy dalrészletet vagy egy egyszer� szolmizációs feladványt,  

− a tanult szolmizációs hangokból egyszer� dallamot le tud írni, és/vagy segítséggel le tud 

olvasni,  

− a hangszerek közül felismeri legalább a zongora, a heged� és a furulya hangját.  

  



3 - 4. évfolyam 

A harmadik és negyedik évfolyamokon f� feladat az el�z�ekben megszerzett ismeretek 

és készségek továbbfejlesztése, mélyítése els�sorban élményszer� és játékos módon.  

A tanulók e nevelési – oktatási szakasz végére a dalokat tisztán, stílusosan, 

magabiztosan, örömmel énekelik.  

A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel 

tudatosítják, felismerik kottaképr�l, és tanári segítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a 

ritmikai, dallami, és hallási készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal 

gyakorolják (ritmusvaráció, osztinátó). A különböz� karaktereket a tanult dalokban, 

zenem�vekben megfigyelik, majd testhangszerekkel (pl. taps, csettintés, combütögetés, 

dobbantás) és saját készítés� hangzó eszközökkel reprodukálják.  

A tanulók a hangszerekkel lehet�ség szerint többféle formában is találkoznak, 

els�sorban a hallgatott zenékben figyelik meg, de él�ben is találkoznak velük zenei 

el�adásokon, koncerteken. A maguk által készített hangkelt� eszközöket pedig improvizációs, 

játékos feladatokban használják. 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen magasabb szintre jut el�adói, zenei befogadói 

és alkotói készségük.  

A zenehallgatáskor átélt élményeiket szóval, rajzzal, tánccal és szabad mozgás 

improvizációval fejezik ki. A hallgatott zenékben felismerik a tanult zenei elemeket, 

karaktereket.  

Megvalósítandó cél továbbá, hogy a tanár változatos motivációs technikákkal segítséget 

nyújtson a tanulónak abban, hogy a zenem�veken keresztül rátaláljon önmagára. 

A 3–4. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

�  



3. évfolyam 

A 3. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

A témakörök áttekint� táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Zenem�vek/Énekes anyag 34 

Zenem�vek/Zenehallgatás 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  7 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás  7 

Összes óraszám  68 

 

Témakör: Zenem�vek/Énekes anyag  

Javasolt óraszám: 34 óra  

A dalok és zenem�vek megadott listája a tanár egyéni választása szerint, a tananyag 25 

százalékával b�víthet� 

Zenem�vek /Énekes anyag / Harmadik osztály  

Életképek  

Anyám, édesanyám; Elmentem a piacra; Ettem sz�l�t; Én elmentem; Gólya, gólya, gilice, Hej, 

Jancsika; Itt ül egy kis kosárba; Kis kertemben uborka; Szántottam gyöpöt; Úgy tetszik, hogy; 

Volt nekem egy kecském 

Párosítók--- >Leányok, legények  

Cickom, cickom; Csipkefa bimbója; Két szál pünkösdrózsa ; Kis kece lányom  

Táncnóták--->Táncos dalok  

Erd�járóznak a lányok; Három éjjel; Ég a gyertya, ha meggyújtják  

Tréfás dalok  

A faragószék nótája; Egy kis kertet kerítek – D150; Fáj a kutyámnak a lába; Fut a kicsi kordé; 

Három szabó legények; Megfogtam egy szúnyogot; Összegy�ltek, összegy�ltek az újfalvi 

lányok; S a te fejed akkora; Szélr�l legeljetek; Télen nagyon hideg van; Ugyan édes 

komámasszony  

„Mesés” dalok  

Elszaladt a kemence; Zöld erd�ben a tücsök; Virágéknál ég a világ 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  



Erkel Ferenc – Himnusz; Kodály Zoltán-Gazdag Erzsi: Ezüst szánkót hajt a dér; Betlehem kis 

falucskába; Csordapásztorok; Adjon az Úristen; Gábor Áron rézágyúja; Kodály Zoltán– 

Weöres Sándor: Buba éneke; Már megjöttünk ez helyre (Népdal – Károlyi Amy); Elhozta az 

Isten 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;  

− különböz� dinamikai szinteken tud énekelni;  

− a zenei produkciók kifejez� el�adásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;  

− a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált el�adásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz;  

− hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;  

− hangterjedelme túllép az oktávon.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− emlékezetb�l énekel legalább 40 magyar népdalt;  

− emlékezetb�l énekli a Himnuszt;  

− ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat;  

− el�adói készsége tovább fejl�dik;  

− aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein;  

− a gyermek a dalokban megtalálja önmagát, s így azonosulni tud velük;  

− érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Magyar népdalok hallás utáni megtanulása;  

− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, 

mint egyenes testtartás, helyes légzés és artikuláció;  

− A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári el�adásban, táncházi zenében és feldolgozott 

formában, melyek példája nyomán törekszik az autentikus el�adásra;  



− Az interpretáció élménnyé mélyítése a dalokhoz kapcsolódó játékok, táncok, dramatizált 

el�adások és él� hangszerkíséretek segítségével;  

− Az éneklés hangterjedelmének b�vítése az oktávon túlra;  

 

− El�adói készség: az éneklés örömének megtalálása el�adóként; a tevékenységközpontúság 

el�segítése;  

− Befogadói készség: új dalok megismerésével felfedezni a dalok megismerésének örömét; új 

dalok tanulásakor felfedezni a dalok megismerésének örömét; a képzelet használatának 

szorgalmazása a zenem�vek befogadása közben;  

− Alkotói készség: aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban; a megélt élmények 

feldolgozásának segítése;  

− Az évfolyamon legalább 40 gyermekjátékdal, népdal megismerése – ezt írtuk közös 

megegyezéssel;  

− A dalokhoz kapcsolódó játékok, a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományok megismerése;  

− A dalokban el�forduló népi kifejezések értelmezése;  

− A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése.  

Fogalmak  

tempo giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház 

Témakör: Zenem�vek/ Zenehallgatás  

Javasolt óraszám: 12 óra  

A megadott m�vek egy része olyan terjedelm�, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód. A zenem�vek élményszer� bemutatását el�zze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció, melyhez hozzátartozik a lehet�ség szerinti 

koncertlátogatás, a Lényeges a zenei anyagok minél élményszer�bb, a zenékhez, dalokhoz 

kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei el�adások, zenés filmek videó felvételr�l 

történ� megtekintése. 

Zenem�vek / Zenehallgatás / Harmadik osztály  

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica – Volt nekem egy kecském; Túrót eszik a cigány – 

gyermekkar, részlet (Csipkefa bimbója), Pünkösdöl� – gyermekkar, részlet (Elhozta az Isten); 



Háry János – A császári udvar bevonulása; Napóleon csatája; Sej, Nagyabonyban; Székely 

fonó: Kitrákotty mese  

Bartók Béla: Gyermekeknek I./5. Játék (Cickom, cickom); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); 

II./ 29. Ötfokú dallam (Anyám, édesanyám)Bartók Béla: Mikrokozmosz – II./95. A kertemben 

uborka; 44 heged�duó – II. füzet- Szúnyogtánc (Megfogtam egy szúnyogot); III. füzet Párosító 

(Ugyan édes komámasszony) 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa – Itt ül egy kis kosárba’; Ugyan, édes komámasszony; Elszaladt 

a kemence; Egy boszorka van, Szegény Bodri! - gyermekkar (Fáj a kutyámnak a lába)  

Josquin: A tücsök  

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia - részlet  

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ  

Csajkovszkij: Diótör�- Kínai tánc, Orosz tánc  

Johann Strauss: Tik-Tak polka  

Ránki György: Pomádé király új ruhája I. szvit III. tétel; „Munkában a szemfényveszt�k, készül 

a csodaruha”  

Leonard Bernstein: Divertimento – pulyka tánc  

Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi  

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ – ide tenném, id�rend  

Betlehemes / Csordapásztorok 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− zenehallgatási élményekkel gazdagodik;  

− további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra;  

− népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel;  

− megismerkedik a zenében alkalmazható humorral;  

− ismerete gazdagodik a különböz� stílusban írott zenem�vek meghallgatása által;  

− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

f�z�d� zenei részletet;  

− megismerkedik a szimfonikus zenekar f�bb hangszereivel (heged�, cselló, fuvola, oboa, 

klarinét, kürt, trombita);  

− megismerkedik a zenében alkalmazott humorral. 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus m�vekt�l;  

− megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;  

− képzelete és kreatív gondolkodása fejl�dik;  

− képes az érzelmi azonosulásra;  

− egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;  

− kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése 

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A hangszerek hangszínének megfigyeltetése a tanult zenei anyagban;  

− Különböz� stílusú, korú és m�fajú zenék hallgatása a gyermekvilág és mesék témájában;  

− Az egyes szerepl�k zenei ábrázolásának megfigyelése a cselekményes zenében;  

− Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben;  

− A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval;  

− Zenei befogadói készség: a hallgatott zenék folyamatainak követése: hasonlóságok, 

különböz�ségek, variációk megfigyelése a tanuló képzeletének aktív részvétele a zenem�vek 

befogadásában; egy-egy zenem� befogadásának segítése motivációs zenei játékokkal; a zenei 

befogadás mikéntjének megtapasztalása a zenei aktivitáson keresztül;  

− Zenei befogadói készség fejl�dése;  

− Alkotói készség: aktív részvétel az alkotói folyamatokban; a megélt élmények feldolgozása; 

a zenem�vek eljátszása dramatizált el�adással;  

− A gyermekkar, vegyeskar, szólóhangszer és a zenekar hangzásának azonosítása;  

− A zenem�vekhez tartozó mesék, zenei programok megismerése;  

− A zenei kifejezés m�vészi megvalósítása változatainak megismerése;  

− Ismeretek szerzése hiteles el�adóktól a dalok stílusos el�adásához.  

Fogalmak  

Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szólóének (dal) 



Témakör: Zenei ismeretek /Ritmikai fejlesztés  

Javasolt óraszám: 8 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− felismeri a páros és a páratlan lüktetést;  

− az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti;  

− aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri a 2/4-es ütemet, valamint a fél érték� kottát és az egyedül álló nyolcadot azok 

szüneteivel; 

− megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést;  

− ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket;  

− egyszer� ritmussorokat rögtönöz.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Egyenletes lüktetés hangoztatása éneklés közben;  

− Ritmikai többszólamúság alkalmazása ritmuskánonokkal;  

− Összetett ritmusok gyakorlása páros és páratlan metrumú ütemekben mozgással, 

testhangszerrel (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkelt� 

eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és párban:  

• mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával,  

• felelget�s ritmusjátékokkal,  

• ritmusvariációval,  

• befejezés rögtönzésével egyszer� ritmussorokhoz  

− Alkotói készség: Egyszer� ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörg�k stb.) és hangkelt� 

eszközök készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása; Rögtönzés dallammal, 

ritmussal; Ritmussorok alkotása változatos hangszíneket használva, testhangok és különböz� 

hangkelt� eszközök, és ritmushangszerek segítségével;  

− egyedül álló nyolcad és szünete.  



Fogalmak  

zenei hangsúly; páratlan lüktetés 

Témakör: Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;  

− különböz� dinamikai szinteken tud énekelni;  

− a zenei produkciók kifejez� el�adásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;  

− a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és szolmizálva.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megfigyel és hallás után reprodukál különböz� hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket;  

− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelel�en tudja 

változtatni.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A tudatosított zenei elemek gyakorlása minél több kontextusban;  

− Bels� hallás fejlesztése dallambújtatással;  

− A tanult énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangok kézjelr�l történ� éneklése;  

− Kánonok éneklése, gyakorlása;  

− A dallam és szöveghangsúly összefüggéseinek megfigyelése;  

− Alkotói készség: különböz� karakter� dallamválasz rögtönzése egyszer� dallamsorokhoz; 

testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkelt� eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata, eltér� 

karakterek kifejezésére;  

− fá és ti hangok  

− A fá és ti hangok kézjeleinek ismerete és kézjelr�l történ� éneklése;  



− Különböz� karakter� hangszínek, dinamikai szintek megfigyelése és azonosítása a tanult 

dalokban, zenem�vekben;  

− A violinkulcs.  

Fogalmak  

halkítás-er�sítés; dallam- és szöveghangsúly; violinkulcs.  

Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás-olvasás  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− megfigyeli és azonosítja az alapvet� zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

id�beli viszonyok) a kottában;  

− kottaképr�l azonosítja a hallás után tanult dalokat;  

− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböz� magasságokban írható, olvasható.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� ritmusokat a tanult értékekkel;  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;  

− elmélyültebb lesz alapvet� tájékozottsága a kottában;  

− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;  

− a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni;  

− a kottában felismeri a tanult új ritmusképleteket és dallamhangokat;  

− helyesen használja a szolmizációs hangokat és neveket különböz� intonációs és hangképz�  

− gyakorlatoknál, hallásfejlesztésnél.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A hallás után tanult dalok kottából való azonosítása különböz� eszközökkel (pl. a dallamvonal 

lerajzolásával, mozgással stb.);  

− A hangmagasság, dallamvonal, és id�beli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a 

tanult dalokon;  

− A tanult dallamhangok megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon;  



− A figyelem, az összpontosítás fejlesztése a fenti feladatok segítségével;  

− A finommotorikus mozgások fejlesztése az egyszer�, rövid írás feladatok segítségével;  

− A leírt kottakép visszaéneklése a zenei olvasás fejlesztésére;  

− Rövid dallamok éneklése a tanult hangok alkalmazásával, a zenei olvasás fejlesztésére;  

− Felismer� kottaolvasás segítése a tanult dalok szolmizált, kézjelezett éneklése után;  

− A mozgó dó hang szerepének megfigyelése az írás és az olvasás során;  

− Violinkulcs írása.  

Fogalmak  

A korábbiak elmélyítése 

A továbbhaladás feltétele a 3. évfolyam végén ének-zenéb�l:  

− életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta 

intonációra,  

− emlékezetb�l elénekel legalább 20 magyar népdalt és a Himnuszt,  

− ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat,  

− képes a tanult énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangok kézjelr�l történ� 

felismerésére, éneklésére, helyes használatára,  

− az éneklés hangterjedelme oktávon túlra b�vített,  

− a dalokhoz kapcsolódó játékokat, a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat és az ezekhez 

kapcsolódó zenei részleteket megismerte,  

− ismeri a szimfónikus zenekar f�bb hangszereit,  

− tudja azonosítani a gyermekkar, vegyeskar, szólóhangszer és a zenekar hangzását,  

− ismeri a 2/4-es ütemet, valamint a fél érték� kottát és az egyedül álló nyolcadot azok 

szüneteivel,  

− ismeri a következ� fogalmak jelentését: tempo giusto, ABA forma, duett, szólóének, zenei 

hangsúly, páratlan lüktetés, halkítás-er�sítés.  

�  



4. évfolyam 

A 4. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

A témakörök áttekint� táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Zenem�vek/Énekes anyag 34 

Zenem�vek/Zenehallgatás 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  7 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás  7 

Összes óraszám  68 

 

Témakör: Zenem�vek/Énekes anyag  

Javasolt óraszám: 34 óra  

A dalok és zenem�vek megadott listája a tanár egyéni választása szerint, a tananyag 25 

százalékával b�víthet�  

Zenem�vek /Énekes anyag / Negyedik osztály  

Életképek  

A juhásznak; Badacsonyi sz�l�hegyen; Béres legény; Bogojai legények; Ábécédé; Falu végén; 

Gyéren vettem kenderkémet; Kelj fel juhász; Kihajtottam; Molnárlegény voltam én, 

Pásztorember vígan él; Sárga csikó, Szánt a babám  

Párosítók- Leányok, legények  

Azt hallottam; Csillag Boris; Elvesztettem páromat; Hej, Vargáné; Jaj, de szépen esik az es�; 

Kocsi, szekér; Komáromi kisleány; Széles a Duna; Szép szatmári lányok; Új a csizmám; Zörög 

a kocsi  

Állatos dalok  

A macskának négy a lába, Az árgyélus kismadár, Debrecenbe kéne menni; Egy nagyorrú bolha; 

Házasodik a tücsök; Kis kacsa fürdik  

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Erkel Ferenc: Himnusz; Luca, Luca; Karácsonyi pásztortánc; Mennyb�l az angyal; Üdvözlégy, 

kis Jézuska; Farsang három napjába; Ez ki háza, ki háza?, Huszárgyerek, huszárgyerek; Most 

szép lenni katonának; A pünkösdnek jeles napján 

Tanulási eredmények 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;  

− különböz� dinamikai szinteken tud énekelni;  

− a zenei produkciók kifejez� el�adásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;  

− a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált el�adásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz;  

− hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;  

− hangterjedelme túllép az oktávon.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− emlékezetb�l énekel legalább 40 magyar népdalt;  

− emlékezetb�l énekli a Himnuszt;  

− ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat;  

− el�adói készsége tovább fejl�dik;  

− aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein;  

− a gyermek a dalokban megtalálja önmagát, s így azonosulni tud velük;  

− érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Magyar népdalok hallás utáni megtanulása;  

− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, 

mint egyenes testtartás, helyes légzés és artikuláció;  

− A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári el�adásban, táncházi zenében és feldolgozott 

formában, melyek példája nyomán törekszik az autentikus el�adásra;  

− Az interpretáció élménnyé mélyítése a dalokhoz kapcsolódó játékok, táncok, dramatizált 

el�adások és él� hangszerkíséretek segítségével;  

− Az éneklés hangterjedelmének b�vítése az oktávon túlra;  



− El�adói készség: az éneklés örömének megtalálása el�adóként; a tevékenységközpontúság 

el�segítése;  

− Befogadói készség: új dalok megismerésével felfedezni a dalok megismerésének örömét; új 

dalok tanulásakor felfedezni a dalok megismerésének örömét; a képzelet használatának 

szorgalmazása a zenem�vek befogadása közben;  

− Alkotói készség: aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban; a megélt élmények 

feldolgozásának segítése;  

 

− Az évfolyamon legalább 40 gyermekjátékdal, népdal megismerése – ezt írtuk közös 

megegyezéssel;  

− A dalokhoz kapcsolódó játékok, a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományok megismerése;  

− A dalokban el�forduló népi kifejezések értelmezése;  

− A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése.  

Fogalmak  

szekvencia, rondó, magyar népszokások, jeles napok, táncház  

Témakör: Zenem�vek/ Zenehallgatás  

Javasolt óraszám: 12 óra  

A megadott m�vek egy része olyan terjedelm�, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód. A zenem�vek élményszer� bemutatását el�zze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció, melyhez hozzátartozik a lehet�ség szerinti 

koncertlátogatás, a Lényeges a zenei anyagok minél élményszer�bb, a zenékhez, dalokhoz 

kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei el�adások, zenés filmek videó felvételr�l 

történ� megtekintése. 

Zenem�vek/ Zenehallgatás /Negyedik osztály  

Erkel Ferenc: Himnusz  

Népzenei felvételek eredeti el�adásban (Magyar népzene sorozat)  

Kodály Zoltán: Háry János – részletek – Ábécédé, A juhász – gyermekkar; Vill� – gyermekkar, 

részlet (Ez ki háza); Pünkösdöl� – gyermekkar, részlet (A pünkösdnek)  

Bartók Béla: Gyermekeknek I./11. Elvesztettem páromat; II./ 22. Debrecenbe kéne menni; II./ 

37. Kanásznóta (Házasodik a tücsök)  

Bartók Béla: Mikrokozmosz - Dallam ködgomolyban  



Bárdos Lajos: Kocsi, szekér - vegyeskar  

Clément Janequin: A madarak éneke  

W.A. Mozart: Gyermekjáték – dal  

W.A. Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" III. tétel - részlet  

Csajkovszkij: Diótör� – Csokoládé tündér tánca  

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Baba Yaga kunyhója  

Bizet: Carmen – gyermekkar (Mi is jöttünk felvonulni)  

Rossini: Macska – duett 

Prokofjev: Péter és a farkas - részletek  

Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca  

Betlehemes / Üdvözlégy, kis Jézuska 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− zenehallgatási élményekkel gazdagodik;  

− további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra;  

− népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel;  

− megismerkedik a zenében alkalmazható humorral;  

− ismerete gazdagodik a különböz� stílusban írott zenem�vek meghallgatása által;  

− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

f�z�d� zenei részletet;  

− megismerkedik a szimfonikus zenekar f�bb hangszereivel (heged�, cselló, fuvola, oboa, 

klarinét, kürt, trombita);  

− megismerkedik a zenében alkalmazott humorral.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus m�vekt�l;  

− megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;  

− képzelete és kreatív gondolkodása fejl�dik;  

− képes az érzelmi azonosulásra;  



− egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;  

− kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A hangszerek hangszínének megfigyeltetése a tanult zenei anyagban;  

− Különböz� stílusú, korú és m�fajú zenék hallgatása a gyermekvilág és mesék témájában;  

− Az egyes szerepl�k zenei ábrázolásának megfigyelése a cselekményes zenében;  

− Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben;  

− A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval;  

− Zenei befogadói készség: a hallgatott zenék folyamatainak követése: hasonlóságok, 

különböz�ségek, variációk megfigyelése a tanuló képzeletének aktív részvétele a zenem�vek 

befogadásában; egy-egy zenem� befogadásának segítése motivációs zenei játékokkal; a zenei 

befogadás mikéntjének megtapasztalása a zenei aktivitáson keresztül;  

− Zenei befogadói készség fejl�dése;  

− Alkotói készség: aktív részvétel az alkotói folyamatokban; a megélt élmények feldolgozása; 

a zenem�vek eljátszása dramatizált el�adással;  

− A gyermekkar, vegyeskar, szólóhangszer és a zenekar hangzásának azonosítása;  

− A zenem�vekhez tartozó mesék, zenei programok megismerése;  

− A zenei kifejezés m�vészi megvalósítása változatainak megismerése;  

− Ismeretek szerzése hiteles el�adóktól a dalok stílusos el�adásához.  

Fogalmak  

Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma és variációi; duett; szólóének (dal); vegyes-

, n�i-, férfi- és gyermekkar szólamai, hangszerek csoportosítása,  

Témakör: Zenei ismeretek /Ritmikai fejlesztés  

Javasolt óraszám: 8 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− felismeri a páros és a páratlan lüktetést;  



− az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti;  

− aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész érték� kottát és az egyedül álló nyolcadot azok 

szüneteivel;  

− ismeri a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél érték� kottát;  

− megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést;  

− felismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles ritmus;  

− ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket;  

− egyszer� ritmussorokat rögtönöz.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− Egyenletes lüktetés hangoztatása éneklés közben;  

− Ütemhangsúlyok mozgással történ� érzékeltetése;  

− Ritmikai többszólamúság alkalmazása ritmuskánonokkal;  

− Összetett ritmusok gyakorlása páros és páratlan metrumú ütemekben mozgással, 

testhangszerrel (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkelt� 

eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és párban:  

• a zenei hangsúly érzékeltetésével,  

• mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával,  

• felelget�s ritmusjátékokkal,  

• ritmusvariációval,  

• osztinátóval,  

• befejezés rögtönzésével egyszer� ritmussorokhoz  

− Alkotói készség: Egyszer� ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörg�k stb.) és hangkelt� 

eszközök készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása; Rögtönzés dallammal, 

ritmussal; Ritmussorok alkotása változatos hangszíneket használva, testhangok és különböz� 

hangkelt� eszközök, és ritmushangszerek segítségével;  



− szinkópa, nyújtott és éles ritmus;  

− egyedül álló nyolcad és szünete;  

− egész érték� és pontozott fél érték� kotta és szünete;  

− ¾ és 4/4 –es ütemfajta.  

Fogalmak  

Szinkópa; zenei hangsúly; nyújtott és éles ritmus; páratlan lüktetés  

Témakör: Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;  

− különböz� dinamikai szinteken tud énekelni;  

− a zenei produkciók kifejez� el�adásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;  

− énekel a pentaton hangsorban;  

− énekel a hétfokú hangsorban;  

− a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és szolmizálva.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megismeri, énekli és alkalmazza a fels� dó, alsó lá és alsó szó hangokat;  

− megfigyel és hallás után reprodukál különböz� hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket;  

− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelel�en tudja 

változtatni.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A tudatosított zenei elemek gyakorlása minél több kontextusban;  

− Bels� hallás fejlesztése dallambújtatással;  

− A tanult énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangok kézjelr�l történ� éneklése;  

− Kánonok éneklése, gyakorlása;  



− A dallam és szöveghangsúly összefüggéseinek megfigyelése;  

− Alkotói készség: különböz� karakter� dallamválasz rögtönzése egyszer� dallamsorokhoz; 

testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkelt� eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata, eltér� 

karakterek kifejezésére;  

− A pentaton hangkészlet kiegészül az alsó szó és a fels� dó hanggal;  

− fá és ti hangok - hétfokú hangsor;  

− A fá és ti hangok kézjeleinek ismerete és kézjelr�l történ� éneklése;  

− Különböz� karakter� hangszínek, dinamikai szintek megfigyelése és azonosítása a tanult 

dalokban, zenem�vekben;  

− A violinkulcs.  

Fogalmak  

Forte; piano; halkítás-er�sítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton hangsor; hétfokú hangsor; 

violinkulcs. 

Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás-olvasás  

Javasolt óraszám: 7 óra  

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− megfigyeli és azonosítja az alapvet� zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

id�beli viszonyok) a kottában;  

− kottaképr�l azonosítja a hallás után tanult dalokat;  

− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböz� magasságokban írható, olvasható.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� ritmusokat a tanult értékekkel;  

− tanári segítséggel képes leírni egyszer� dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;  

− elmélyültebb lesz alapvet� tájékozottsága a kottában;  

− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;  

− a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni;  

− a kottában felismeri a tanult új ritmusképleteket és dallamhangokat;  



− pentaton és hétfokú dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekel, kézjelekkel mutatja;  

− helyesen használja a szolmizációs hangokat és neveket különböz� intonációs és hangképz�  

− gyakorlatoknál, hallásfejlesztésnél.  

Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek  

− A hallás után tanult dalok kottából való azonosítása különböz� eszközökkel (pl. a dallamvonal 

lerajzolásával, mozgással stb.);  

− A hangmagasság, dallamvonal, és id�beli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a 

tanult dalokon;  

− A tanult új ritmikai elemek megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon;  

− A tanult dallamhangok megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon;  

− Egyszer�, rövid írás – olvasási feladatok a tanult új ritmikai elemek és dallamhangok 

alkalmazásával;  

− A figyelem, az összpontosítás fejlesztése a fenti feladatok segítségével;  

− A finommotorikus mozgások fejlesztése az egyszer�, rövid írás feladatok segítségével;  

− A leírt kottakép visszaéneklése a zenei olvasás fejlesztésére;  

− Rövid dallamok éneklése a tanult hangok alkalmazásával, a zenei olvasás fejlesztésére;  

− Felismer� kottaolvasás segítése a tanult dalok szolmizált, kézjelezett éneklése után;  

− A mozgó dó hang szerepének megfigyelése az írás és az olvasás során;  

− Violinkulcs írása;  

− Szinkópa, nyújtott és éles ritmus grafikai képe és írása;  

− Egyedül álló nyolcad és szünete grafikai képe és írása;  

− Egész érték� és pontozott fél érték� kotta és szünetének grafikai képe és írása;  

− A ¾ és 4/4 –es ütemfajta grafikai képe és írása;  

− Dó’ – lá – szó – mi – ré – dó – lá, - szó, hangok a kottában;  

− A hétfokú hangsor relációi, kézjelük és elhelyezkedésük a vonalrendszerben.  

Fogalmak  



A korábbiak elmélyítése 

A továbbhaladás feltétele a 4. évfolyam végén ének-zenéb�l:  

− életkorának és hangi sajátosságainak megfelel� hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta 

intonációra,  

− emlékezetb�l elénekel legalább 20 magyar népdalt és a Himnuszt,  

− ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat,  

− képes a tanult énekelt zenei anyaghoz köthet� szolmizációs hangok kézjelr�l történ� 

felismerésére, éneklésére, helyes használatára,  

− az éneklés hangterjedelme oktávon túlra b�vített,  

− a dalokhoz kapcsolódó játékokat, a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat és az ezekhez 

kapcsolódó zenei részleteket megismerte,  

− törekszik éneklés közben a tiszta intonációra az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, 

mint egyenes testtartás, helyes légzés és artikuláció,  

− törekszik az autentikus el�adásra,  

− ismeri Kodály Zoltán – Háry János történetét,  

− ismeri a szimfonikus zenekar f�bb hangszereit,  

− tudja azonosítani a gyermekkar, vegyeskar, szólóhangszer és a zenekar hangzását,  

− ismeri a 3/4-es és a 4/4-es ütemet, valamint az egész érték� kottás és az egyedülálló nyolcadot 

azok szüneteivel; a pontozott fél érték� kottát,  

− ismeri: szinkópa, nyújtott és éles ritmus;  

− énekel a pentaton és a hétfokú hangsorban,  

− megismerte, éneklei és alkalmazza a fels� dó, alsó lá és alsó szó hangokat,  

− ismeri a következ� fogalmak jelentését: szekvencia, rondó, táncház, visszatérés, vegyes-, n�i-

, férfikar szólamai, hangszerek csoportosítása, forte, pentaton és pentachord hangsor, hétfokú 

hangsor.  
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Helyi tanterv 

Ének-zene  

5–8. évfolyam 

 

 

Az ének – zene tantárgy köznevelésben betöltött feladata a művészettel nevelés, ill. más 
tanulásterületekkel együtt a képességfejlesztés transzferhatásának kihasználása. 
A művészeti neveléshez kapcsolódó eredményes készségfejlesztés tanári vezetéssel, a tanár és a 
tanuló együttműködését igénylő, élményt jelentő, aktív alkotó tevékenységen keresztül valósítható 
meg az iskolában. 
A tanórai keretek között, mindenki számára elérhető művészeti nevelés célja olyan képességek 
fejlesztése, melyek elősegíthetik a harmonikus társadalmi együttélést, azaz a művészeti tantárgyak 
a művészet eszközeit a személyiség egészének fejlesztése érdekében használják fel. 
Az ének-zene tanításának legfőbb célja: a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése, 
megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra 
a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez. Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott 
zenei képességek továbbfejlődjenek. 
Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények 
és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 
A kerettantervben két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző órai 
tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelzik. A tematikai egységek és a tartalmak az 
oktatás gyakorlatában átfedik egymást. 

 

A Kerettanterv témakörei: 
1. Zeneművek/Népdalok, műdalok 

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás. 
 

Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll. A tanulók zenei 
ismereteinek alapja kezdetben a népzene, a magyar népdalkincs közvetítése és megtanulása, majd 
erre épül a magas művészettel való foglalkozás. 
Az ének-zene oktatásban kiemelt szerepet kap az éneklés. A kodályi filozófia lényege a 
közösségben éneklés, hiszen azok az ismeretek, melyeket a tanulók az énekórán megtanultak, 
művészi alkotómunkában nyernek jutalmat.  
Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára büszkék legyenek, és 
kötődjenek szülőföldünk értékeihez. 
Az elmélyült zenehallgatás iskolai ének-zenei nevelés másodlagos élményforrása. 
A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más népek 
zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris műfajok igényes 
szemelvényeit. A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 
zenei ízlését formálja. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 
Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik 
elő, illetve sajátítják el. 
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A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az 
elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal kell 
foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia. 
Az alapszintű zenei írás-olvasás eszköz jellegű, célja, hogy segítse a tanulót az éneklésben, és 
a zenei jelrendszer megértésében. A relatív szolmizáció elsősorban a tiszta éneklés, az intonáció 
fejlesztése céljából jelenik meg. A törzshangok neveinek ismerete a zene tágabb megértését, a 
jelrendszerben való logikus gondolkodást segíti. 
A kottaolvasás a zene értésének eszköze, nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás 
folyamatában. Általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, 
hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. 

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön belül 
találhatók. 
Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott 
kulcskompetenciákat: 
 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 
továbbfejlesztésében. Az ének- zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, 
hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. A tanulásból adódó 
sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak 
tanulásához is pozitívan járul hozzá. 
 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. A zene kiválóan 
alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a 

beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. 
Lényeges a szöveges éneklés, mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó 
gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a 
zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, 
megérti a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben 
létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a 
zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is.  
 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él, annak eszközeit használja, ezért az 
oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú jártasságára. A tanulók 

digitális eszközei alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei 
legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs 

kompetenciákat. 
 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 
figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként 
ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció 
adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi 
funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 
Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét és 
megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori sajátosságokhoz 
igazodó gazdag motivációs tárháza. 
 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle 
tevékenységeken keresztül vonja be a zenélésbe, pl. mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a zenei 
anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka, 
kóruséneklés. A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei 
környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű 
hangzó anyagot és megtalálni bennük a   művészi értékeket. 
Továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és társadalmi identitásuk s 
a művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi szükségletet éljék meg. 

 

 

ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 1 1 1 

Éves óraszám 72 36 36 36 
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5. évfolyam 

 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 2 72 

 

Témakörök Javasolt óraszám 

1. Zeneművek, énekes anyag (népdalok, műdalok) 34 óra 

2. Zeneművek, zenehallgatás 14 óra 

3. Ismeretek, ritmikai fejlesztés 8 óra 

4. Ismeretek, hallásfejlesztés 6 óra 

5. Zenei írás-olvasás 6 óra 

Témahét 4 óra 

Össz. óraszám: 72 óra 

 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú zenei 
megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert használjanak 
képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség egészséges 
fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus együttműködést, a 
közösségi  összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső késztetésének kialakulását.  

 

Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok elvezetnek a remekművek 

befogadásához. 
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 
hangszerekkel is. 

 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek 
fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei 

elemek és eszközök önálló alkalmazása. 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése. Az 
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek 

az érzelmi nevelést segítik. 
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 
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TÉMAKÖR: Zeneművek / Énekes anyag 5. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből
A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen; Aki dudás; Árpa is van; Az 
ürögi faluvégen; Csínom Palkó, Csínom Jankó; Dudaszó hallatszik; Erdő, erdő, de magos a teteje; 
Egy kis kertet kerítek; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; Hej, Dunáról fúj 
a szél; Hídló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó gazdasszony vagyok 
én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty-mese; Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Még azt 
mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; Összegyűltek, összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; Régi 
táncdal; Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt

Műzenei szemelvények, más népek dalai
M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van Beethoven: A 
mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis család; Szőnyi Erzsébet: 
Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal); Édes fülmile (tatár népdal); Pál, Kata, 
Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.)

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Erkel Ferenc: Himnusz; Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl 
vitézek; Haj, ki, kisze, haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regösének; 
Talalaj, talalaj, Tök Lőrinc

ISMERETEK

- 5. osztályban 50 dal megismerése.
- A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése.
- A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése.
- A Himnusz hallás utáni megtanulása, éneklése.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel.
- A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése szolmizációs énekléssel, az éneklés helyes 

szokásainak gyakorlásával.
- A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott 

formában is.

- A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, 
vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel.

- Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni megtanulása 
és éneklése kottaképről és emlékezetből.

- Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 
megszólaltatott hangszerkísérettel.

- A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel. Előadói készség:

Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani.
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Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni.

Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra 
épül. Befogadói készség:
Az új dalok egyre értőbb meghallgatása.

A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása 
közben. Alkotói készség:
Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban.

A megélt élmények feldolgozásának segítése.

FOGALMAK

Régi és új stílusú népdal; ereszkedő és kupolás dallamvonal; sorszerkezet, kvintváltás, 
hangkészlet, hangsor, pentatónia, hangterjedelem, sorzárlat; adatközlő; a cappella, kamaraének –
társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato; piano, mezzoforte, forte.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
- A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés.
- A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása.
- Népszokások eljátszása.
- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában.
- Részvétel az iskolai kórus munkájában.
- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen.
- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán.

TÉMAKÖR: Zeneművek / Zenehallgatási anyag 5. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Zenehallgatási anyag –
Dunántúli ugrós táncok
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi 
pásztortánc: gyermekkar
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 

7. tétel Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar

Zene Mátyás király udvarából
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet)
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A-dúr zongoraszonáta - III. Török 
induló Liszt Ferenc: Manók tánca
Johannes Brahms: V. magyar tánc
Mogyeszt P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Ódon várkastély; Tuileriák 
kertje Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor 
verseire John Williams: Csillagok háborúja – induló
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ISMERETEK 

- A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 
furulya, tárogató, síp) ismerete. 

- A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 
megnevezése (fafúvók, rézfúvók, vonós, ütős). 

- A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése. 
- A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és 

abszolút zenében. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

-  A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 
segítségével. 

-  Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai 
között a hallgatott zenékben. 

-  Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz. 

-  Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 
élethelyzetek és saját élete között. 

- Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket. 

-  Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár 
hangszeres részletek tekintetében. 

 

FOGALMAK 

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; színpadi 
zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma, variáció; komolyzene, 
könnyűzene; madrigál; kórusfajták: a.) egynemű karok: gyermek-, női, férfikar; b.) vegyes kar és 
szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- Részvétel ifjúsági hangversenyeken. 

- Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán. 
- Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához. 
- A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése. 
- Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról,

 zeneszerzőkről, zeneművészekről. 
- Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről. 
- Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával). 
- Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata. 
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TÉMAKÖR: Ismeretek / Ritmikai fejlesztés 5. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

 

 

ISMERETEK 

- A tanult ritmusértékek bővítése a tizenhatoddal, ismeri és használja ezeket, gyakorló 
nevüket, grafikai jelüket és értéküket. 

- Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján. 
- Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója. 
- Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban. 

- Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal 
hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken 
belül tá-titi, szinkópa, nagy nyújtott és nagy éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

 

FOGALMAK 

tizenhatod, ütemmutató, váltakozó ütem, felütés 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- A dalok ritmusának hangoztatása. 
- Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között. 
- Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával. 
- Egyszerűbb ritmushangszerek készítése. 
- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés 5. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 
 
ISMERETEK 

- Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta prím, tiszta oktáv. 
- Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund. 

- Dúr és moll hangzás. 
- Módosított hangok: fi, szi szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 

értelmezése. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- A tiszta hangközök felismerése és megnevezése. 
- A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése. 
- A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan. 
- Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 

megnevezése. 

- Ismerje a fi, szi módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött szerepét. 
- A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából. 
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- Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a többszólamú 
éneklés fokozatos bevezetésével. 

- A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése 
 

FOGALMAK 

Hangköz; hangzat; hármashangzat; módosított hangok, dúr – moll jelleg; kis és nagy szekund, 
kis és nagy terc, abszolút hangnevek 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel. 
- Zenei kérdés, válasz rögtönzése. 
- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával. 
- A hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására. 
- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 
-  

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 5. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 

ISMERETEK 

- A tizenhatod – formációk grafikai képe és írása. 
- A tizenhatod értékű szünetjel. 
- A tiszta hangközök grafikai képe és írása. 
- A módosított hangok grafikai képe és írása. 
- Az abszolút hangnevek. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása szinkópás, tizenhatodos, nagy nyújtott, nagy 
éles ritmusok fordulataival. 

- Az új ritmikai elemek felismerése kottaképben. 
- Az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban. 

- A tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

- A tanult hangközök éneklése tanári segítséggel. 
- A tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva. 
- Rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban. 

 

FOGALMAK 

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés. 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése. 
- Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal. 

- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával. 
- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

 

TÉMAHÉT: +4 óra 
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                       A fejlesztés várt eredménye 5. évfolyam végén 

 

 

 

ZENEIELŐADÓKÉSZSÉG ÉNEKLÉS 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra, kifejező, a zene stílusának 
megfelelő előadásra; 

2. a zenei karaktereket differenciáltan tudja megszólaltatni a népi vagy klasszikus 
stílusjegyeknek megfelelően egyszerű többszólamúságban is; 

3. 50 új dalt ismer; 

4. emlékezetből énekli a Himnuszt; 

5. változatosan tudja alkalmazni a tempó és dinamikai, előadási utasításokat (tempo giusto, 
parlando, rubato, piano, mezzoforte, forte); 

6. hangszerkíséretes dalokat énekel, tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
7. a tanult dalokhoz kapcsolódó dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan részt vesz. 

 

RITMIKAI ÉS HALLÁSFEJLESZTÉS 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. ismeri és alkalmazza az alapritmusok relációit (egész-, fél-, negyedérték, nyolcadpár, fél- 

és negyedszünet) és az összetett ritmusokat (szinkópa, nagy nyújtott és éles, tizenhatodos 
ritmusok), grafikai jelüket és értéküket; 

2. különböző ritmusképleteket eltérő tempókban is reprodukál; 
3. érzékeli a tanult dalokban a váltakozó ütemek lüktetését; 
4. hallás útján megfigyeli a tanult zeneművekben a dúr és moll hangzását, melyeket zenei 

karakterekhez, hangulatokhoz kapcsol; 

5. ismeri és jártasságot szerez a hétfokú skála szolmizációs hangjainak írásában és olvasásában; 
6. felismerő kottaolvasással követi és értelmezi a módosított hangok (fi, szi) szerepét a dalokban; 

7. érti a hangköz és hármashangzat fogalmát és fogalmi szinten a hangközök harmóniaalkotó 
szerepét; 

8. fogalmi szinten ismeri a tiszta (1, 4, 5, 8), kis- és nagy hangközöket (2, 3), és a fél és egész 
hangos építkezés logikáját; 

9. megnevezi és beazonosítja a kottakép alapvető elemeit, például tempójelzés; 
10. ütemmutató, violinkulcs; 

11. felismerő kottaolvasással együttesen követi a ritmikai és dallami elemeket; 

12. ismeretlen kotta esetében is vizuálisan nyomon tudja követni a hallott ritmikai és dallami 

folyamatokat; 

13. érti és azonosítja a különböző formarészek zenén belüli szerepét; 
14. felismeri a homofon és polifon szerkesztést. 
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ZENEI BEFOGADÓKÉSZSÉG 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. életkori sajátosságainak megfelelően megadott szempontok segítségével értelmezi a 

különböző műfajú és stílusú zenéket, követi a lineáris és vertikális zenei folyamatokat; 

2. azonosítani tudja a zenetörténeti stílusok főbb jellemzőit, a hozzájuk tartozó műfajokat, 
jellegzetes hangszereket, hangszer-összeállításokat, ismeri történelmi, kulturális és 
társadalmi hátterüket, mely segíti zeneértésüket; 

3. megfigyeli, összehasonlítja a zenét és a cselekményt, azonosítja a témát és a szereplőket, 
hangulatot, műfajt, korszakot; 

4. azonosítja a tanult zenéket, megnevezi azok alkotóit és keletkezésüknek ismert körülményeit; 
5. követni tudja a zenei elemek összetartozását, egymást kiegészítő vagy egymástól eltérő 

struktúráját, a zenei kifejezésben betöltött funkcióját; 
6. megfigyeli az egyes hangszerek hangszínének a hangszerjáték és az előadásmód 

különbözőségéből adódó karakterét; 
7. kérdéseket vet fel a zenemű üzenetére és kifejezőeszközeire vonatkozóan, többféle 

szempontot érvényesítve alkot véleményt; 
8. néhány mondattal összefoglalja a zenemű mondanivalóját (például miért íródott, kinek szól, 

milyen gondolatokat, érzelmeket fejez ki); 

9. megtalálja a kapcsolatot a zeneművek által közvetített élethelyzetek és a saját élethelyzete 
között. 

 

ZENEI ALKOTÓKÉSZSÉG 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. a tanult ritmikai és dallami elemeket alkalmazva egyszerű ritmussorokat, dallamokat 

kiegészít és improvizál; 

2. a zeneművektől inspirálódva produktívan használja képzeletét, megfogalmazza a zene 
keltette érzéseit, gondolatait, véleményét; 

3. a zeneművek befogadásának előkészítése során részt vesz olyan közös kreatív zenélési  
formákban, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni, felhasználja énekhangját, az 
akusztikus környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket. 

 

KULTURÁLIS MŰVELTSÉG ÉS KULTURÁLIS BEFOGADÓKÉSZSÉG 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. a zeneműveket műfajok és zenei korszakok szerint értelmezi, ismeri történelmi, kulturális és 

társadalmi hátterüket; 
2. ismer néhány magyar és más kultúrákra jellemző hangszert; 

3. hangzás és látvány alapján felismeri a legelterjedtebb népi hangszereket és 

hangszeregyütteseket; 
4. megkülönbözteti a giusto, parlando és rubato előadásmódú népdalokat; 
5. megkülönbözteti a műzenét, népzenét és a népdalfeldolgozásokat; 
6. a tanult népdalokat tájegységekhez, azok ma is élő hagyományaihoz, jellegzetes 

népművészeti motívumaihoz, ételeihez köti; 
7. aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein és tematikus 

projektjeiben. 
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ÖNÁLLÓ TANULÁS FEJLESZTÉSE 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. képessé válik a zeneművek érzelmi és intellektuális befogadására; 
2. megfigyeli és felismeri az összefüggéseket zene és szövege, zenei eszközök és zenei   

mondanivaló között; 
3. a tanári instrukciók alapján alakít, finomít zenei előadásmódján; 
4. ismer és használ internetes zenei adatbázisokat, gyűjteményeket; 
5. önálló beszámolókat készít internetes és egyéb zenei adatbázisok, gyűjtemények 

felhasználásával. 
 

 

 

Kimeneti követelmények, a továbbhaladás feltételei 
Zeneművek, énekes anyag: 
A Himnusz kifejező éneklése emlékezetből! 
Az énekes anyagból 20 dal éneklése tisztán, kifejezően emlékezetből egyénileg és csoportosan. 
Zeneművek, zenehallgatás: 
Népi hangszerek felismerése hangszínük és látványuk alapján (tekerő, duda, cimbalom, citera, 
doromb, furulya, tárogató, síp). 
Ismerjen fel a többször hallgatott zeneművekből részleteket, és tudja stílusban és korban 
elhelyezni azokat. 

Ismeretek, ritmikai fejlesztés: 
Ismerje fel a negyed, nyolcad, tizenhatod, grafikai jelét, értékének szünetjelét, a szinkópa, nagy 
nyújtott és nagy éles, ritmust, és nevezze gyakorló néven őket. 
Ismeretek, hallásfejlesztés: 
Legyen képes egyszerű dallam ritmikai és dallami elemeit felismerni, szolmizálva kevés hibával 
megszólaltatni. 
Zenei írás-olvasás: 
Ismerje a hangok ABC-s nevét G-kulcsban C’-C”-ig. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje fel az egyszerű hangközöket, kevés hibával nevezze és szólaltassa meg őket oktávon belül 
kottából (k2, N2, k3, N3, T1, T4, T5, T8). 
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6. évfolyam 

 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

6. évfolyam 1 36 

 

Témakörök Javasolt óraszám 

1. Zeneművek, énekes anyag (népdalok, műdalok) 17  óra 

2. Zeneművek, zenehallgatás 7 óra 

3. Ismeretek, ritmikai fejlesztés 4 óra 

4. Ismeretek, hallásfejlesztés 3 óra 

5. Zenei írás-olvasás 3 óra 

Témahét 2  óra 

Össz. óraszám: 36 óra 

 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú zenei 
megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert használjanak 
képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség egészséges 
fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus együttműködést, a 
közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső késztetésének kialakulását. 
Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok elvezetnek a remekművek 

befogadásához. 
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 
hangszerekkel is. 

 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek 
fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei 

elemek és eszközök önálló alkalmazása. 
 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése. Az 
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek az 
érzelmi nevelést segítik. 
A témakörök és a fejlesztési feladatok fedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző 
témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek / Énekes anyag 6. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből 

A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ; A 
Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, a tari 
réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel érik babám; 
Tavaszi szél; A jó lovas katonának 
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Műzenei szemelvények, más népek dalai

John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos Sebestyén: 
Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák népdal

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra

Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi György: 
Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár vagyok; 

Örvendetes napunk támadt

ISMERETEK

- 6. osztályban 26 dal megismerése.
- A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése.
- A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése.
- A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel.
- A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése szolmizációs énekléssel, és az éneklés 

helyes szokásainak gyakorlásával.
- A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott 

formában is.

- A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs 
vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel.

- Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 
megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből.

- Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 
megszólaltatott hangszerkísérettel.

- A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és   
hangszerkísérettel. Előadói készség:
Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani.
Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni.

Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési
szokásokra épül. Befogadói készség:
Az új dalok egyre értőbb meghallgatása.
A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása

közben. Alkotói készség:
Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban.

A megélt élmények feldolgozásának segítése.

FOGALMAK

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő; a cappella; 

kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, mezzoforte.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés. 
- A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása. 

- Népszokások eljátszása. 
- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában. 
- Részvétel az iskolai kórus munkájában. 
- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen. 
- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán. 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek / Zenehallgatási anyag 6. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

 
Zenehallgatási anyag 

Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 
Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – 

gyermekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 

Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, 
fa alatt Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 

Georg Friedrich Händel: Vízizene – D- dúr szvit I. 
tétel Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 
W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a 
cselszövő Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 
Bedrich Smetana: Moldva – részlet 
Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása) 

 

ISMERETEK 

- A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 
furulya, tárogató, síp) ismerete. 

- A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 
megnevezése (fafúvók, rézfúvók, vonós, ütős). 

- A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése. 
- A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és 

abszolút zenében. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 

segítségével. 
- Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között a 

hallgatott zenékben. 

- Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei 
stílusokhoz / műfajokhoz 

- Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő élethelyzetek 
és saját élete között. 

- Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket. 

- Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres 
részletek tekintetében. 



16 

 

 

 

FOGALMAK 

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester, karvezető, programzene, 
szimfonikus költemény; színpadi zene, alkalmazott zene, opera; cselekmény, műfaj; funkció; zenei 
téma, variáció; komolyzene; madrigál; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus) 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- Részvétel ifjúsági hangversenyeken. 

- Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán. 
- Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához. 
- A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése. 
- Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról,

 zeneszerzőkről, zeneművészekről. 
- Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről. 
- Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával). 
- Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata. 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 6. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

ISMERETEK 

- A tanult ritmusértékek bővítése a kis éles és kis nyújtott ritmussal. Ismeri és használja 
gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket. 

- Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján. 
- Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója. 
- Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban. 

- Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal 
hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken 
belül tá-titi, szinkópa, kis nyújtott és kis éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

 

FOGALMAK 

Kis éles, kis nyújtott ritmus; 
 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- A dalok ritmusának hangoztatása. 
- Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között. 
- Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával. 
- Egyszerűbb ritmushangszerek készítése. 
- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 
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TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés 6. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

 

ISMERETEK 

- Dúr és moll hangzás. 
- Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 

értelmezése. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- A tiszta hangközök felismerése és megnevezése. 
- A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése. 
- A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan. 
- Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 

megnevezése. 
- Ismerje a fi, szi, ta módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött szerepét. 
- A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából. 
- Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a többszólamú 

éneklés fokozatos bevezetésével. 

- A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése. 
 

FOGALMAK 

Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek. 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel. 
- Zenei kérdés, válasz rögtönzése. 
- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával. 
- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására. 
 

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 6. 
oszt. JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

 

 

ISMERETEK 

- A kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása. 
- A tiszta hangközök grafikai képe és írása. 
- A módosított hangok grafikai képe és írása. 
- Az abszolút hangnevek. 

- C-dúr, a-moll hangnem. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása kis éles és kis nyújtott ritmusok fordulataival. 

- Az új ritmikai elemek felismerése kottaképben. 
- Az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban. 
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- A tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

- A tanult hangközök éneklése tanári segítséggel. 
- A tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva. 
- Rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dúr – a-moll hangnemben. 

 

FOGALMAK 

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr, moll; előjegyzés. 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése. 
- Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal. 

- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával. 
- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

 

TÉMAHÉT: 6. oszt. 2 óra 
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A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén 

 

 

ZENEI ELŐADÓKÉSZSÉG - ÉNEKLÉS 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra, kifejező, a zene stílusának 
megfelelő előadásra; 

2. a zenei karaktereket differenciáltan tudja megszólaltatni a népi vagy klasszikus 
stílusjegyeknek megfelelően egyszerű többszólamúságban is; 

3. 26 új dalt ismer; 

4. Emlékezetből énekli a Szózatot; 
5. változatosan tudja alkalmazni a tempó és dinamikai, előadási utasításokat (tempo 

giusto, parlando, rubato, piano, mezzoforte, forte); 

6. hangszerkíséretes dalokat énekel, tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
7. a tanult dalokhoz kapcsolódó dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan részt vesz. 

 

RITMIKAI ÉS HALLÁSFEJLESZTÉS 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. ismeri és alkalmazza az alapritmusok relációit (egész-, fél-, negyedérték, nyolcadpár, fél- 

és negyedszünet) és az összetett ritmusokat (szinkópa, kis- és nagy nyújtott, kis- és nagy 
éles, tizenhatodos ritmusok), grafikai jelüket és értéküket; 

2. különböző ritmusképleteket eltérő tempókban is reprodukál; 
3. érzékeli a tanult dalokban a váltakozó ütemek lüktetését; 
4. hallás útján megfigyeli a tanult zeneművekben a dúr és moll hangzását, melyeket zenei 

karakterekhez, hangulatokhoz kapcsol; 

5. ismeri és jártasságot szerez a hétfokú skála szolmizációs hangjainak írásában és 
olvasásában; 

6. ismeri az előjegyzésekhez, módosító jelekhez kapcsolódó abszolút hangneveket; 

7. felismerő kottaolvasással követi és értelmezi a módosított hangok szerepét a dalokban; 

8. érti a hangköz és hármashangzat fogalmát és fogalmi szinten a hangközök harmóniaalkotó 
szerepét; 

9. fogalmi szinten ismeri a tiszta (1,4,5,8), kis- és nagy hangközöket (2,3), és a fél és egész 
hangos építkezés logikáját; 

10. megnevezi és beazonosítja a kottakép alapvető elemeit, például tempójelzés; 
11. ütemmutató, violinkulcs; 

12. felismerő kottaolvasással együttesen követi a ritmikai és dallami elemeket; 

13. ismeretlen kotta esetében is vizuálisan nyomon tudja követni a hallott ritmikai és dallami 
folyamatokat; 

14. érti és azonosítja a különböző formarészek zenén belüli szerepét; 
15. felismeri a homofon és polifon szerkesztést. 
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ZENEI BEFOGADÓKÉSZSÉG 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. életkori sajátosságainak megfelelően megadott szempontok segítségével értelmezi a 

különböző műfajú és stílusú zenéket, követi a lineáris és vertikális zenei folyamatokat; 

2. azonosítani tudja a zenetörténeti stílusok főbb jellemzőit, a hozzájuk tartozó 
műfajokat, jellegzetes hangszereket, hangszer-összeállításokat, ismeri történelmi, 
kulturális és társadalmi hátterüket, mely segíti zeneértésüket; 

3. megfigyeli, összehasonlítja a zenét és a cselekményt, azonosítja a témát és a 
szereplőket, hangulatot, műfajt, korszakot; 

4. azonosítja a tanult zenéket, megnevezi azok alkotóit és keletkezésüknek ismert 
körülményeit; 

5. követni tudja a zenei elemek összetartozását, egymást kiegészítő vagy egymástól 
eltérő struktúráját, a zenei kifejezésben betöltött funkcióját; 

6. megfigyeli az egyes hangszerek hangszínének a hangszerjáték és az

 előadásmód különbözőségéből adódó karakterét; 
7. kérdéseket vet fel a zenemű üzenetére és kifejezőeszközeire vonatkozóan, többféle 

szempontot érvényesítve alkot véleményt; 
8. néhány mondattal összefoglalja a zenemű mondanivalóját (például miért íródott, 

kinek szól, milyen gondolatokat, érzelmeket fejez ki); 

9. megtalálja a kapcsolatot a zeneművek által közvetített élethelyzetek és a saját 
élethelyzete között. 

 

ZENEI ALKOTÓKÉSZSÉG 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. a tanult ritmikai és dallami elemeket alkalmazva egyszerű ritmussorokat, dallamokat 

kiegészít és improvizál; 
2. a zeneművektől inspirálódva produktívan használja képzeletét, megfogalmazza a zene 

keltette érzéseit, gondolatait, véleményét; 
3. a zeneművek befogadásának előkészítése során részt vesz olyan közös kreatív 

zenélési formákban, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni, felhasználja 
énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb 

dallamhangszereket. 

 

KULTURÁLIS MŰVELTSÉG ÉS KULTURÁLIS BEFOGADÓKÉSZSÉG 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. a zeneműveket műfajok és zenei korszakok szerint értelmezi, ismeri történelmi, 

kulturális és társadalmi hátterüket; 
2. ismer néhány magyar és más kultúrákra jellemző hangszert; 

3. hangzás és látvány alapján felismeri a legelterjedtebb népi hangszereket és 

hangszeregyütteseket; 
4. megkülönbözteti a giusto, parlando és rubato előadásmódú népdalokat; 
5. megkülönbözteti a műzenét, népzenét és a népdalfeldolgozásokat; 
6. a tanult népdalokat tájegységekhez, azok ma is élő hagyományaihoz, jellegzetes 

népművészeti motívumaihoz, ételeihez köti; 
7. aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein és 

tematikus projektjeiben. 
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ÖNÁLLÓ TANULÁS FEJLESZTÉSE 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
 

 
 

 

Kimeneti követelmények, a továbbhaladás feltételei 

Zeneművek, énekes anyag: 
A Szózat kifejező éneklése emlékezetből! 
Az énekes anyagból 10 dal éneklése tisztán, kifejezően emlékezetből egyénileg és csoportosan. 
Zeneművek, zenehallgatás: 
Ismerje fel és nevezze meg az énekes és hangszeres népdalfeldolgozásokat! Legyen képes 
felismerni a többször hallott zeneműveket! 
Ismerje fel és nevezze meg a szimfonikus zenekar hangszercsoportjait, hangszereit 

hangszínük és látványuk alapján. 
Ismeretek, ritmikai fejlesztés: 
Ismerje fel a tanult ritmikai elemeket: kis éles, kis nyújtott ritmus; páros, páratlan ütem. 
Ismeretek, hallásfejlesztés: 
Legyen képes könnyebb olvasógyakorlatok megszólaltatására felismerő kottaolvasással, 
szolmizálva. Ismerje fel és megnevezze meg a zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket 
(tempó, dallam, dinamika, stb.) 
Zenei írás-olvasás: 
A hangok ABC-s nevének ismerete G-kulcsban, C-dúr – a-mollban. 

Legyen képes a hangközök megnevezésére oktávon belül kottából, kevés hibával (k2, N2, 
k3, N3, T1, T4, T5, T8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. képessé válik a zeneművek érzelmi és intellektuális befogadására; 
2. megfigyeli és felismeri az összefüggéseket zene és szövege, zenei eszközök és zenei mondanivaló 

között; 
3. a tanári instrukciók alapján alakít, finomít zenei előadásmódján; 
4. ismer és használ internetes zenei adatbázisokat, gyűjteményeket; 
5. önálló beszámolókat készít internetes és egyéb zenei adatbázisok,

gyűjtemények felhasználásával. 
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                                                    7.évfolyam 

 

 

 

 
A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 1 36 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 14 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
zeneelméleti alapismeretek 

 

4 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 10 óra 

Össz. óraszám: 36 óra 

A rendelkezésre álló 10% szabadon felhasználható a tematikai egységek között. 
 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 
stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai. 

Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális 

fejlődésére (mutálás). 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 
Más népek dalai. 

Zongorakíséretes dalok. 

Többszólamúság. 
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a romantika korából. 
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés, továbbá stílusos, 
kifejező éneklésre törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 
 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Verbunkos dal, romantikus dal. 



23 

 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 
Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 
reprodukciója 

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 
Dallam: 

hétfokú hangsorok. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 
egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 
kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 
 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
4 óra 

 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 
Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 
reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 
anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 
meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 
a változó ütemmutató felismerése, 
fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 
Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták: 
Dallami és harmóniaelemek: 
harmóniai változások megfigyelése. 
Hangközök: 

Matematika: törtek. 



24 

 

 

 
kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

4 óra 

 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról. 
Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép). 
Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való 

ösztönzés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és 

ismeretanyag). 

Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 
események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 
 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 
Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 
üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 
stíluskorszakok és 

stílusirányzatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Műzene, népzenei feldolgozás, romantikus zene. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

10 óra 

 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 
zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 
válogatva: 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 
zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény. 
A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 
A meghallgatott szemelvények felismerése. 
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus 

költészet, szövegelemzés. 
 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 
kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 
stíluskorszakok és 
stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szimfonikus költemény, kamarazene. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 7. 
évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies 

műdal; 4 műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei 
szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák. 
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 
zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 
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A 

továbbhaladás 

feltételei 

Zenei reprodukció - Éneklés: 
Az énekes anyagból 15 dal éneklése emlékezetből tisztán, kifejezően 

egyénileg és csoportban. 

Zenei befogadás - Zenehallgatás: 
Romantikus műfajok felsorolása: romantikus dal, opera, 

szimfonikus költemény. Romantikus szerzők, néhány művük felsorolása. 
A romantikus stílusjegyeik megfogalmazása, vázlatos ismertetése. 
Zenei reprodukció – Generatív (önálló és/vagy csoportos alkotó), 
kreatív zenei tevékenység: 
Dallamalkotás megadott kezdősorral a népzenei ismeretek, 
törvényszerűségek alapján. 

 

 
 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Európán kívüli kultúrák népzenéje 

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – dalciklus 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek 

Liszt Ferenc: Les Preludes 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek: 

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

A 2#-2b-s dúr-moll hangnemek olvasása kottából. 
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8. évfolyam 

 

 

 
A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

8. évfolyam 1 36 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 14 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
zeneelméleti alapismeretek 

4 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 10 óra 

Össz. óraszám: 36 óra 

A rendelkezésre álló 10% szabadon felhasználható a tematikai egységek között. 
 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 
stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 
vokális fejlődésére (mutálás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 
Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai 

feldolgozásai. 
Többszólamúság. 
Példák a populáris zenéből. 
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek. 
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 
versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 
Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 
reprodukciója 

ritmus improvizáció, szinkópálás. 
Dallam: 

hétfokú hangsorok blues skála megismertetése. 
Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 
egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 
kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 
 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
4 óra 

 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 
elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 
Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

 

A tematikai 

egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 
reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 
anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 
meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: a változó 

ütemmutató felismerése, fejlődés a felismerő kottaolvasás 
terjedelmében és sebességében. 

Matematika: törtek. 
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Ritmikai elemek, metrum. 

Dallami és harmóniaelemek: harmóniai változások 

megfigyelése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, hangnemi 

váltások 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

4 óra 

 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon 

szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a 

barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével. 
Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 

szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, 
improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 
zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról. 
Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 
kottakép). 
Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 
bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 
önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 

Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 
események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 
világi költészet, nemzeti 
romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 
 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 
kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 
üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 
stíluskorszakok és 

stílusirányzatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 
feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

10 óra 

 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 
zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles 

spektrumából válogatva: 
a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, 

madrigál, 
barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso 

részletek, 
bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, 
a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény, 
a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése, 
kortárs zenei művek megismerése. 
A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 
A meghallgatott szemelvények felismerése. 
Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 
szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 
kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 
stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 
vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, 

jazz, rock. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a 8. 
évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 
1 műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek 

kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák. 
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

 

 

 

 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei 

Zenei reprodukció – Éneklés: 
Az énekes anyagból 15 dal éneklése emlékezetből tisztán, kifejezően 

egyénileg és csoportosan. 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése: 
Énekes hangfajok elnevezése, megkülönböztetése (szoprán, mezzo, alt, 
tenor, bariton, basszus). Hangszerek megkülönböztetése és azonosítása 

az alábbi szempontok szerint: ritmus-, dallam-, műzenei és népi 
hangszerek. 

Zenei befogadás – Zenehallgatás: 
Többször hallott zenemű elhelyezése a megfelelő zenetörténeti 
korszakban, felismerése csoportosan. 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 
kreatív zenei tevékenység: 
Kérdés-felelet 2x2 ütemben. Változatos ritmusképletek használata. 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek: 

Leggyakoribb tempó és dinamikai jelek alkalmazására való képesség a 

csoportos és egyéni éneklés során. A 8 év anyagának összefoglalásaként 
könnyű dallamok, ritmusok olvasása, írása 2#-2b-ig szolmizálva és 
ABC-s névvel. 

 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 
Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

Maurice Ravel: Bolero 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi–Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy 

zenés színpadi művének részlete. 

 

         funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 
                                    A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott          
                                    zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

                                    részleteik alapján felismerik.              
 


