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ÉNEK – ZENE HELYI TANTERV 

1-8. évfolyam 
 

I. rész: 1 – 4. ÉVFOLYAM 

 

Alapelvek és célok: 

 

 

          - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, 

akár világi, Istent dicsőíti. „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent 

az Isten dicsőségére műveljetek!” Olvashatjuk Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt első 

levelében. Ez az elsőrendű bibliai alapelv.  

 

          - Az éneket és a zenét jellemezze minőség és harmónia. Ez elősegíti a lélektani és 

társadalmi érzékenység elmélyülését, valamint az értelmi képesség növekedését. Az ilyen 

egyaránt hatással van az érzelemre, ugyanakkor hatással van a testre is. A zene hatása 

tehát teljes körű. 

 

          - Az énekek szövege és tartalma is pozitív módon ösztönözheti a tanulók értelmi 

képességét éppúgy, mint az érzelmeket és az akaraterőt. A jó dalszöveg kreatív, 

mondanivalója tartalmas és jól megfogalmazott. Pozitív dolgokról szól, és erkölcsi 

értékeket fejez ki. Nevel és felemel, összhangban van a józan bibliai teológiával. Fenntarja 

a lelki, az értelmi és az érzelmi alkotórészek józan egyensúlyát. 

 

             - A nemzeti kultúránk részét képező magyar népzene, műzene és egyházi zene 

megismerése nagyon fontos a nemzeti identitás megőrzésében. Zenei hagyományaink, az 

európai zenekultúra alkotásainak tanulmányozása, együttesen segíti a tanulókat a zenei 

világképük kialakításában. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

 

I. Zenei alkotóképesség 

 

I. 1. Interpretáció 

 

 A dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatása, az éneklési 

öröm felkeltése. 

 Egységes hangzás kialakítása csoportos énekléskor, a kiscsoportos és az egyéni 

éneklés fejlesztése. 

 A tanult gyermek és játékdalok mozgással kísért csoportos előadása. 

 Népzenei dalanyag tanítása többnyire hallás után. Jeles napok és népszokások 

megismertetése és előadása. 

 Az életkornak megfelelő görög katolikus liturgikus énekek, és egyházi népénekek 

tanulása és megszólaltatása. 

 Felkészítés az ünnepekre és az ünnepi liturgiákra, a hangszert tanuló és az énekkar 

munkájában aktívan résztvevő diákok bevonásával. 
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I. 2. Improvizáció 

 

 A zenei fantázia fejlesztése, énekes szabad rögtönzések bevezetése. 

 A ritmus- és dallamimprovizáció készségének kialakítása a tanult tempók és 

dinamikák, és egyszerű zenei szerkezetek (kérdés-felelet játékok) felhasználásával. 

 Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia szabadságával. 

 

II. Megismerő- és befogadóképesség 

 

II. 1. Zenehallgatás 

 

 A csend, a zaj, a zörej elkülönítése. Az emberi hang színeinek és a hangszerek 

hangszínének megismertetése, megkülönböztetése vizuálisan is. 

 A tanult dalok és egyházi énekek felismertetése vokális vagy hangszeres 

feldolgozásban. 

 Cselekményes zenék bemutatása, tartalmuk szóbeli vagy egyéb társművészetekből 

kölcsönzött eszközzel való kifejezése. 

 Az életkornak megfelelő, zenetörténeti és egyháztörténeti korokból válogatott népi, 

egyházi és műzenei szemelvények bemutatása. 

 Az emocionális érzékenység kifejlesztése. 

 

II. 2. A zenei hallás és kottaismeret 

 

 Alapritmusok, ütemfajták és dallammotívumok felismertetése, olvasása és lejegyzése 

tanári segítséggel. 

 Ritmushangszerek megismertetése, használata, a ritmikai többszólamúság 

megalapozása. 

 A dalok és énekek ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív 

játékokkal. 

 Hangnevek meghatározása a vonalrendszerben. A relatív szolmizációs készség 

fejlesztése, a szolmizációs jelek alkalmazása. 

 A hang tulajdonságainak megfigyeltetése. A hangmagasság, a hangerő, a hangszín 

iránti érzékenység fejlesztése. A hangközhallás megalapozása. 

 A többszólamúság készségének megalapozása. 

 A belső hallás képességének megalapozása. 

 A hallás utáni éneklés képességének, és a tanult dallamok felismerését segítő 

képességek kialakítása. 

 A zenei karakterek elkülönítése, motorikus megjelenítése. 
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III. Összesített óraterv 

 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

A heti óraszám 1 1 1 1 

Az évi összes óraszám 37 37 37 37 

 

Az órakeret felosztása: 

 

   - A tanítási órákon évfolyamonként azonos témakörök kerülnek feldolgozásra. (Az 

évszakokhoz, az ünnepekhez, az egyházi ünnepekhez, a jeles napokhoz és népszokásokhoz 

aktuálisan alkalmazkodva.) 

   -  A témák párhuzamos építkezésével az órák legnagyobb részét az osztály aktív éneklése 

tölti ki. 

   -   Az új zenei ismeretek elsajátítása a dalok felhasználásával történik. 

   - A zenehallgatási készség fejlesztése arányosan egészíti ki az aktív éneklésre, az 

ismeretszerző tevékenységre felhasznált időt. 

 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Éneklés 65 % 65 % 55 % 50 % 

Zenei ismeretek 15 % 15 % 20 % 25 % 

Zenehallgatás 20 % 20 % 25 % 25 % 

 

IV. Az értékelés céljai és módjai  

 

 Az értékelés központjában a daléneklés áll. Az elbírálásnál figyeljünk a dallam 

tisztaságára, a pontos ritmusra, a dal jellegének megfelelő tempóra és hangerőre, a 

kifejező éneklésre, a szövegtudásra, a szöveg helyes ejtésére, az órai munkában való 

aktív részvételre. 

 A zenei hallásfejlesztés területén a csoportos és egyéni teljesítmény összefonódik. A 

kézjel és a hangjegy utáni közös éneklés, a feladat megoldásának színvonala, az 

önállóság és a segítségnyújtás mértéke, az elsajátításra fordított idő szempontjából jól 

érzékelhető. 

 A ritmusérzék fejlesztését szolgáló közös mozgások (járás, taps, tánclépések, 

ritmushangszerek megszólaltatása) értékelésének fő szempontjai a pontosság, az 

egyöntetűség, a mozdulatok ritmikussága, egyenletessége, szépsége. 

 A készségfejlesztéssel kapcsolatos írásbeli munkák elvégzésekor az egyéni értékelés, a 

külalak értékelése lehetséges. 

 A zenehallgatás alatti magatartás, a figyelemösszpontosítás mértéke, a 

fegyelmezettség, csoportosan is érzékelhető, de a zenehallgatás utáni benyomások, a 

nevelő kérdésére adott válaszok, spontán megnyilvánulások értékelése, csakis 

egyénenként lehetséges. 

 A zenei improvizáció értékelése egyénre szabottan történik. A tanulók zenei fantáziája 

gazdagságának, sokszínűségének a szintjét értékelhetjük. 

 A tanulók munkáját év közben, a 2., a 3. és a 4. évfolyamon érdemjeggyel értékeljük. 

Az 1. évfolyamon félévkor és tanév végén, 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelés 

történik.  
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 Fontos minden értékeléskor figyelembe venni a tanulók adottságait, és saját 

képességeikhez mért fejlődését. 

 Iskolánkban az énekkar órarendbe van beillesztve, védett időpontban. A jó hanggal 

megáldott tanulóknak -a szaktanár javaslata alapján- a közösség érdekében kötelező az 

énekkaron való részvétel. Ezt havonta egy zöld 5-össel honorálja a szaktanár. 

Amennyiben egy tehetséges tanuló nem hajlandó énekkarra járni, aktivitás jegye 

elégtelen, s félévkor, illetve tanév végén nem kaphat kiválóan megfelelt minősítést. 

 

 

A szöveges értékelés mondatbankja: 

 

Ének- zene tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. 

Ének-zene tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Ének- zene tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Ének- zene tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 

Tisztán, pontosan énekli a tanult dalokat. 

A tanult dalokat többnyire tisztán, pontosan énekli. 

A tanult dalokat pontatlanul, bátortalanul énekli. 

 

Szolmizálva is képes énekelni. 

Szolmizálva nem képes énekelni. 

 

Szövegtudása pontos. 

Szövegtudása bizonytalan. 

 

Ritmikai készsége fejlett. 

Ritmikai készsége fejletlen. 

 

A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri. 

A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában ritkán téveszt. 

A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel, és hibásan tapsolja el. 

 

A tanult szolmizációs hangok betűjelét, kézjelét biztosan ismeri, a vonalrendszerben önállóan 

el tudja helyezni. 

A tanult szolmizációs hangokat a vonalrendszerben kis segítséggel tudja elhelyezni, 

betűjelükben, kézjelükben bizonytalan. 

A tanult szolmizációs hangokat segítséggel sem tudja elhelyezni. 

 

Az énekes, mozgásos játékokban szívesen részt vesz. 

Az énekes, mozgásos játékokban vonakodva vesz részt. 

 

Zenehallgatáskor érdeklődő. 

Zenehallgatáskor nem mutat érdeklődést. 

V. Tárgyi feltételek, taneszközök 

 

 Az ének-zene tanítása mozgásigényes, ezért nagyobb szaktanterem szükséges a 

játékhoz, a tánchoz, a népszokások eljátszásához. 

 Nyomtatott taneszközök:    - Ének-zene tankönyv és hangjegyfüzet                                
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- Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

 Auditív információhordozók: - Zenehallgatási CD-k  

 Manipulációs tanulói eszközök: -Dallamkirakó, ritmushangszerek, pálcika 

 Nevelői eszközök: - Hangjegyvonalas tábla, hangkockaoszlop, ritmus- és betűkottás 

lapok, dallamkirakó, mágnestábla, CD lejátszó 
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1.évfolyam 

 

Az évi összes óraszám: 37 óra           A heti óraszám: 1 óra 

 

I. A belépő tevékenységformák tartalma 

I. 1. Éneklés  

    - A tankönyvben szereplő törzsdalok, gyermekdalok, játékok, mondókák, népi 

gyermekjátékok, népszokások és jeles napok dalai. 

- Görög katolikus liturgikus énekek, egyházi népénekek. 

 

I. 2. Zenei ismeretek – dallami elemek 

 - Az éneklési készség fejlesztése C’ – C” hangterjedelemben. 

- Dalok megfigyelése: hangulata, hangereje, tempója. 

- A gyors, a mérsékelt és a lassú tempó megfigyelése. 

- A halk, a középerős és a hangos hangerő megfigyelése. 

- Dalrészletek megfigyelése, a magas és a mély hangok megkülönböztetése. 

- Dallamfordulatok felismertetése ismert, tanult dalokban. 

- A szó; a mi és a lá hangok megfigyelése, tudatosítása, kéz- és betűjelének megismerése, 

helyük a vonalrendszerben. 

 

I. 3. Zenei ismeretek – ritmikai elemek 

 - Az egyenletes mérőütés és a dalritmus különbségének a megfigyeltetése. 

- Dalok felismerése jellemző ritmusmotívumokról. 

- Az egyenletes lüktetés, a negyed –, a nyolcadpár és a negyedszünet megfigyelése és 

tudatosítása. 

- Ritmusolvasás, ritmusírás és ritmusalkotás. Ritmuskirakás pálcikákkal. Ritmusvisszhang. 

- Az ütem, a kettes ütemmutató, az ütemvonal, a záróvonal és az ismétlőjel megismerése, 

tudatosítása. 

- Dalritmus reprodukciója a megismert jelekkel, mérőütés és gyakorlónév segítségével. 

- Ritmusosztinátó alkalmazása daléneklés közben. 

 

I. 4. Zenehallgatás 

  - Különböző hangszínek megfigyeltetése a közvetlen környezetben, zörejek és dallamhangok 

megkülönböztetése. 

- A zongora, a furulya és a metallofon hangszínei. 

- Az otthon, az utca, a baromfiudvar hangjai. 

- Állathangok a zenében, ismert zenei darabokban. 

- A tanult gyermekdalok felismerése zenei feldolgozásokban. 

- A hangszínek megfigyelése: női-, férfi-, gyermekhangok, a kórus és a zenekar hangzása. 

- Az egyházi ünnepek énekei és azok feldolgozásai. 

 

I. 5. Improvizáció 

  - Rögtönzések a megismert dallami és ritmikai elemekkel. 

- Énekes és ritmikus variációs játékok. 

- Énekes párbeszéd, visszhangjáték. 
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II. A továbbhaladás feltételei 

   

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első 

és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 

2. évfolyam 

                                               

     Az évi összes óraszám: 37 óra       A heti óraszám: 1 óra 

 

I. A belépő tevékenységformák tartalma 

 

I. 1. Éneklés  

     

- A tankönyvben szereplő törzsdalok, gyermekdalok, játékok, mondókák, népi 

gyermekjátékok, népszokások és jeles napok dalai. 

- Görög katolikus liturgikus énekek, egyházi népénekek. 

 

I. 2. Zenei ismeretek – dallami elemek 

 

- Az éneklési készség fejlesztése C’ – D” hangterjedelemben. 

- Az 1. évfolyamon tanult dallammotívumok felismerése és elhelyezése a vonalrendszerben. 

- A zenei írás – olvasás továbbfejlesztése. 

- A dó; a ré és az alsó lá hangok megfigyelése, tudatosítása, kéz- és betűjelének megismerése, 

helyük a vonalrendszerben. 

- Szolmizációs olvasógyakorlatok pentaton hangnemben. (lá,-dó-ré-mi-szó-lá) 

- Daléneklés ritmusosztinátóval.  

- A hangjegyírás. A hangjegyek szárai. A pótvonal. 

- Ismert dalok motívumainak felismerése, lejegyzése, dallamelvonás és bővítés. 

- Tanult dalok éneklése emlékezetből, reprodukálása szolmizációs betűjelekről és kézjelekről. 

- Dallamírás tanítói segítséggel 2-3 ütemben. 

 

I. 3. Zenei ismeretek – ritmikai elemek 

 

- Az 1. évfolyamon tanult ritmusok és szünetjel felismerése, olvasása, hangoztatása 

gyakorlónévvel, kirakása pálcikákkal és lejegyzésük. 

- A félértékű hang és szünetjelének megfigyelése és tudatosítása. 

- Tanult ritmusképletek elhelyezése kettes ütemben. 

- Kétszólamú ritmusgyakorlatok. 

- A tanult dalokhoz osztinátókíséret tapssal és ritmushangszerekkel. 

- Ritmusvisszhang a tanult ritmusértékekkel. 

 

I. 4. Zenehallgatás 

 

- A természet hangjai, madárhangok. A természeti ritmus megfigyelése. 

- A tanult gyermekdalok felismerése zenei feldolgozásokban. 

- A hangszínek megfigyelése: női-, férfi-, gyermekhangok, a kórus és a zenekar hangzása. 

- Vokális és hangszeres hangszínek megfigyelése. 

- A vonós és a fúvós hangszerek és együttesek hangszínének megfigyelése. 

- A hegedű, a fuvola és a fagott hangja. Ezek felismerése zenei részletekben. 

- Mesealakok a zenében. 
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- Az egyházi ünnepek énekei és azok feldolgozásai. 

- A zenei élmény szóbeli megfogalmazása, a meghallgatott művek, dalok, részletek hangulata, 

tempója, hangereje. 

- A zenei memória folyamatos fejlesztése. 

I. 5. Improvizáció 

   

- Rögtönzések a megismert dallami és ritmikai elemekkel. 

- Énekes és ritmikus variációs játékok. „Élő zongora.” 

- Énekes párbeszéd, visszhangjáték. 

- Improvizációs gyakorlatok végzése a gyermekek nevével és gyermekversek 

felhasználásával. 

- Ritmusosztinátó rögtönzése és alkalmazása. 

- Ritmusfelelgetős játék. 

- Ritmusbővítés és ritmuselvonás. 

- Kérdés - felelet, nyitás - zárás hiányzó részének kiegészítése. 

 

II. A továbbhaladás feltételei 

II. 1. Éneklés 

- Tudjon énekelni a tanuló 20 magyar gyermekdalt (népdal, műdal, népi játékdal, népszokások 

dalai, alkalmi dal), és ismerje az azokhoz tartozó játékokat! 

- Ismerje a tanult népszokások eseményeit! 

- Ismerjen egy Szent Miklós éneket és két karácsonyi népi éneket! 

- Tudjon kifejezően, oktáv terjedelemben, megfelelő tempóban és hangerővel énekelni! 

- Tudjon az egyenletes lüktetéshez alkalmazkodva énekelni, egyenletesen járni! 

- Legyen együttműködő a csoportos éneklésben és a népi játékokban! 

- Tudjon dallammotívumot énekelni a tanult szolmizációs jelekről! 

- Tudja énekelni a liturgikus füzetből a görög katolikus liturgia állandó énekeit! 

- Tudjon 3-4 dicsőítő gyermekdalt énekelni tanítói segítséggel! 

 

II. 2. Zenei írás-olvasás, zenei ismeretek 

- Ismerje fel a tanuló, és tudja megszólaltatni és lejegyezni a tanult ritmusértékeket! 

- Ismerje fel és alkalmazza helyesen az egyenletes lüktetés és a dalritmus közötti 

különbségeket! 

- Ismerje a kettes ütemet, az ütemvonalat, a záróvonalat és az ismétlőjelet! 

- Tudjon a vonalrendszerben jól tájékozódni! 

- Ismerje fel a tanult szolmizációs hangok jeleit, tudja elhelyezni és lejegyezni őket a 

vonalrendszerben, tanári irányítással! 

- Tudja megkülönböztetni a magas és a mély szólamok hangzását! 

- Ismerje a lassú, mérsékelt és gyors tempó közötti különbségeket! 

- Ismerje a halk, a középerős és a hangos dinamikai különbségeket! 

 

II. 3. Zenehallgatás 

- Ismerje fel a tanuló a tanult vokális és hangszeres hangszíneket! 

- Tudja megkülönböztetni egymástól a vonós és a fúvós hangszerek hangszíneit! 

- Legyen képes a tanult dalokat azonosítani! 

- Legyen képes néhány percig (2-3 perc), a tanító énekére, hangszeres játékára vagy más élő 

vagy gépi zene bemutatására figyelni! 
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II. 4. Improvizáció 

- Saját név ritmikai és dallami megjelenítése. 

- Tudjon a tanuló egyszerű ritmussort önállóan kitalálni és megszólaltatni, ritmus 

gyakorlónévvel! 

- Tudjon a tanult szolmizációs hangokkal egyszerű dallamot elhelyezni a vonalrendszerben! 

 

3.évfolyam 

 

Az évi összes óraszám: 37 óra 

A heti óraszám: 1 óra 

 

I. A belépő tevékenységformák tartalma 

 

I. 1. Éneklés  

     

- A tankönyvben szereplő törzsdalok, népdalok, népdalkánonok, magyar gyermekdalok, 

európai gyermekdalok, játékok, mondókák, népi gyermekjátékok, népszokások és jeles napok 

dalai. 

- Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok. 

- Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal. 

- Görög katolikus liturgikus énekek, egyházi népénekek. 

 

I. 2. Zenei ismeretek – dallami elemek 

 

- A pentatónia fogalma, jelentése, jellemző jegyei. 

- Pentaton dallamfordulatok felismerése és éneklése. 

- Olvasógyakorlatokból pentaton fordulatok gyakorlása. 

- A felső dó és az alsó szó hangok megfigyelése, tudatosítása, kéz- és betűjelének 

megismerése, helyük a vonalrendszerben. 

- Kvart és kvintugrások ismert dallamfordulatokban. 

- A formaérzék fejlesztése az azonos, hasonló és eltérő megkülönböztetésével a relatív 

szolmizáció alapján. 

- Dalok hangkészletének megállapítása. 

- Ismert dalok motívumainak lejegyzése. 

- A zenei kérdés-felelet jellemzői. 

- Daltanulás kézjelről és betűkottáról. 

 

I. 3. Zenei ismeretek – ritmikai elemek 

 

- Az eddig tanult ritmusok felismerése, olvasása, megszólaltatása gyakorlónévvel, és 

lejegyzése. 

- Az önálló nyolcad érték és szünetjele, az egészértékű hang és szünetjele, a szinkópa 

megfigyelése és tudatosítása. 

- A négyes ütem megfigyelése, tudatosítása. 

- A váltakozó ütemmutató. 

- A felütés és a hangsúlytalan kezdés megismerése. 

- Egyszerű ritmusmotívum hangoztatása osztinátóként. 

- Ritmuslejegyzés emlékezetből. 

- Versek ritmizálása, előadása ritmushangszerekkel.  
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I. 4. Zenehallgatás 

 

- A tanult gyermekdalok felismerése zenei feldolgozásokban. 

- A hangszínek megfigyelése: női-, férfi-, gyermekhangok, a kórus és a zenekar hangzása. 

- Nőikar, férfikar, gyermekkórus hallás utáni megnevezése. 

- Népdalok, műdalok, egyházi művek, kórusművek hangulata. 

- A tempó és a dinamika különbségeinek megéreztetése, hatása a zenében. 

- Az indulótempó megismerése. 

- A vonós és a fúvós hangszerek és együttesek hangszínének megfigyelése. 

- A kürt és az üstdob hangja. Ezek felismerése zenei részletekben. 

- Mesealakok, különböző karakterek megfigyelése a zenében. 

- Sz. Prokofjev: Péter és a farkas (A teljes mű feldolgozása) 

- Az egyházi ünnepek énekei és azok feldolgozásai. 

- A zenei memória folyamatos fejlesztése. 

 

I. 5. Improvizáció 

 

- Ritmusvariációk: szaporítás – ritkítás szerkesztése a tanult ritmusokkal. 

- Kétszólamú ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmushangszerekkel, mozgással. 

- Versek ritmizálása. 

- Hiányzó ritmus vagy dallammotívum pótlása. 

- Dallamkiegészítés. 

- Zenei kérdés-felelet egyszerű dallamfordulatokkal. 

- Dalokhoz különböző befejezések rögtönzése. 

- Játékok a dinamikával, tempóval. 

 

II. A továbbhaladás feltételei 

 

II. 1. Éneklés 

 

- Tudjon énekelni a tanuló 20-25 dalt (gyermekdal, népdal, műdal, népi játékdal, népszokások 

dalai, alkalmi dal), és ismerje az azokhoz tartozó játékokat! 

- Ismerje a tanult népszokások eseményeit! 

- Ismerjen két Szent Miklós éneket, és négy karácsonyi népi éneket! 

- Tudjon kifejezően, kilenc hangterjedelemben, megfelelő tempóban és hangerővel énekelni! 

- Tudjon az egyenletes lüktetéshez alkalmazkodva énekelni, egyenletesen járni! 

- Legyen együttműködő a csoportos éneklésben és a népi játékokban! 

- Tudjon dallammotívumot énekelni a tanult szolmizációs jelekről! 

- Tudjon alkalmazkodó ritmusban népdalt énekelni! 

- Tudja énekelni a liturgikus füzetből a görög katolikus liturgia állandó énekeit! 

- Tudjon 4-5 dicsőítő gyermekdalt énekelni tanítói segítséggel! 

 

II. 2. Zenei írás-olvasás, zenei ismeretek 

 

- Ismerje fel a tanuló, és tudja megszólaltatni és lejegyezni a tanult ritmusértékeket! 

- Ismerje fel és alkalmazza helyesen az egyenletes lüktetés és a dalritmus közötti 

különbségeket! 

- Ismerje a négyes ütemet, tudja megtölteni helyesen az új ritmusértékekkel! 

- Tudjon a vonalrendszerben jól tájékozódni! 
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- Ismerje fel a tanult szolmizációs hangok jeleit, tudja elhelyezni és lejegyezni őket a 

vonalrendszerben, tanári irányítással! 

- Ismerje fel a népdalsort! 

- Legyen képes felismerni dalokat, vagy dallamokat, jellemző motívumokról! 

- Ismerje fel a tanult dalokat szöveg nélküli feldolgozásokban! 

 

II. 3. Zenehallgatás 

 

- Ismerje fel a tanuló a tanult vokális és hangszeres hangszíneket! 

- Ismerje fel a tanult kórustípusok hangszíneit! 

- Tudja megkülönböztetni egymástól a vonós és a fúvós hangszerek hangszíneit! 

- Ismerje fel a tanult új hangszerek hangszíneit! 

- Legyen képes a tanult dalokat azonosítani! 

- Legyen képes néhány percig (3-5 perc), a tanító énekére, hangszeres játékára vagy más élő 

vagy gépi zene bemutatására figyelni! 

- Legyen képes zeneműrészleteket irányított megfigyeléssel meghallgatni! 

- Ismerje fel a nép- és műdalok, kórusművek, egyházi művek hangulatát! 

- Tudja feleleveníteni Sz. Prokofjev: Péter és a farkas című művének a főbb eseményeit, 

helyszíneit, megnevezni a szereplőket, beazonosítani őket a hangszerekkel! 

 

II. 4. Improvizáció 

 

- A tanuló saját nevének ritmikai és dallami megjelenítése. 

- Tudjon a tanuló egyszerű ritmussort önállóan kitalálni és megszólaltatni, ritmus 

gyakorlónévvel! 

- Tudjon a tanult szolmizációs hangokkal egyszerű dallamot kitalálni és elhelyezni a 

vonalrendszerben! 

- Tudjon Weöres Sándor verseihez ritmust írni! 

- Legyen képes kérdés-feleletet rögtönözni! 

- Legyen képes dallam-kiegészítésre! 

 

 

4.évfolyam 

 

Az évi összes óraszám: 37 óra 

A heti óraszám: 1 óra 

 

I. A belépő tevékenységformák tartalma 

 

I. 1. Éneklés  

     

- A tankönyvben szereplő törzsdalok, népdalok, népdalkánonok, magyar gyermekdalok, 

európai gyermekdalok, játékok, mondókák, népi gyermekjátékok, népszokások és jeles napok 

dalai, a szomszéd népek dalai.  

- Egyszerű kánonok, bicíniumok, az ünnepek dalai. Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz 

- A jeles napok és népszokások szokásainak megismerése. 

- Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok. 

- Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal. 

- Görög katolikus liturgikus énekek, egyházi népénekek. 
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I. 2. Zenei ismeretek – dallami elemek 

 

- A hangterjedelem növelése G’– E”– ig. 

- A hangkészlet fogalma, megállapítása betűkottáról, éneklése kézjelről. 

- Dalok hangkészletének megállapítása. 

- Pentaton dallamfordulatok felismerése és éneklése. 

- A 333 olvasógyakorlatokból pentaton dallamfordulatok éneklése, gyakorlása. 

- A fá; a ti és az alsó ti hangok megfigyelése, tudatosítása, kéz- és betűjelének megismerése, 

helyük a vonalrendszerben. 

- Olvasógyakorlatokból hétfokú dallamfordulatok szolmizálása. 

- A pentaton és a hétfokú hangsor különbségének a megfigyelése. 

- Kvart és kvintugrások ismert dallamfordulatokban. 

- Az éneklési készség fejlesztése kvintváltással. 

- A formaérzék fejlesztése az azonos, hasonló és eltérő megkülönböztetésével a relatív 

szolmizáció alapján. Utószolmizálás kézjelekkel. 

- Ismert dalok motívumainak éneklése, lejegyzése. 

- A zenei kérdés-felelet (periódus) megállapítása, jellemzői. 

- Sorszerkezetek, dallamsorok összehasonlítása. 

- Dallamsor és dalmotívum megkülönböztetése. 

- A módosított hangok megfigyelése. 

- Daltanulás kézjelről és hangjegyről. 

 

I. 3. Zenei ismeretek – ritmikai elemek 

 

- Az eddig tanult ritmusok felismerése, olvasása, megszólaltatása gyakorlónévvel, és 

lejegyzése. 

- A pontozott félértékű hang, az éles ritmus és a nyújtott ritmus megfigyelése és tudatosítása. 

- A hármas ütem megfigyelése és tudatosítása. 

- A hangsúlyrend összehasonlítása kettes és hármas ütemben. 

- A páros és páratlan ütemek megkülönböztetése. 

- A váltakozó ütemmutató. 

- A felütés és a hangsúlytalan kezdés ismétlése. 

- Egyszerű ritmusmotívum hangoztatása osztinátóként. 

- Az egyenletes lüktetés és a dalritmus hangoztatása és változtatása. 

- Folyamatos ritmushangoztatás egyenletes tempóban. 

- Ritmuslejegyzés emlékezetből. 

- Kétszólamú ritmusgyakorlatok, ritmuskánonok. 

- A többszólamú érzék fejlesztése a dalokhoz kapcsolódó ritmusosztinátó segítségével. 

- Versek ritmizálása, előadása ritmushangszerekkel.  

- A parlando, rubato, tempo giusto tempójelzések megismerése, alkalmazása dalok 

előadásában. 

 

I. 4. Zenehallgatás 

 

- A tanult gyermekdalok felismerése zenei feldolgozásokban. 

- Tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban. 

- Eredeti népzenei felvételek meghallgatása. 

- Abaúji és borsodi népdalok meghallgatása. 

- Népdalok, műdalok, egyházi művek, kórusművek hangulata, jellege. 

- Táncok a zenében: páros és páratlan ütemek megkülönböztetése. 
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- A tempó és a dinamika különbségeinek megéreztetése, hatása a zenében. 

- A fokozatos halkítás és erősítés (crescendo, decrescendo) megfigyelése műzenei példákon. 

- A vegyes kar szólamainak hangszínei, azok felismerése és megnevezése. 

- A vonós, fúvós és billentyűs hangszerek hangszínének megfigyelése, felismerése. 

- A hangszerismeret bővítése: népi hangszerek megismerése. 

- Hangszerfelismerési gyakorlatok. 

- Zeneművekben megszólaló ismert hangszerek felismerése és megnevezése. 

- A zongora, mint kísérőhangszer megfigyelése. 

- A kamarahangzás és a zenekari hangzás összehasonlítása. 

- Mesealakok, különböző karakterek megfigyelése a zenében. 

- A meghallgatott zenés mesék felidézése. 

- A zenei részletek szereplőinek felismerése. 

- Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. 

- A zenei memória folyamatos fejlesztése. 

- Kodály Zoltán: Háry János – a teljes mű feldolgozása. 

- Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz 

- Az egyházi ünnepek énekei és azok feldolgozásai. 

- Görög katolikus liturgikus énekek feldolgozásai vegyes kari művekben. 

 

I. 5. Improvizáció 

 

- Ritmusvariációk: szaporítás – ritkítás szerkesztése a tanult ritmusokkal. 

- Ritmusosztinátó rögtönzése ismert dalokhoz. 

- Ritmussor szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése, maximum nyolc ütemben. 

- Kétszólamú ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmushangszerekkel, mozgással. 

- Dalok, versek, mondókák ritmizálása. 

- Hiányzó ritmus vagy dallammotívum pótlása. 

- Dallamkiegészítés hétfokú dallamfordulatokkal. 

- Dallamimprovizáció adott hangkészlettel. 

- Zenei kérdés-felelet egyszerű dallamfordulatokkal. 

- Dalokhoz különböző befejezések rögtönzése. 

- Játékok a dinamikával, tempóval. 

- Mozdulatrögtönzés zenehallgatáshoz. 

 

 

II. A továbbhaladás feltételei 

 

II. 1. Éneklés 

 

- Tudjon énekelni a tanuló 20-25 dalt (gyermekdal, népdal, műdal, népi játékdal, népszokások 

dalai, alkalmi dal, szomszéd népek dalai, egyszerű kánonok), és ismerje az azokhoz tartozó 

játékokat! 

- Ismerje a tanult népszokások eseményeit! 

- Ismerjen három Szent Miklós éneket, és hat karácsonyi népi éneket! 

- Tudjon kifejezően, tíz hangterjedelemben, megfelelő tempóban és hangerővel énekelni! 

- Tudja elénekelni a Himnuszt! 

- Legyen képes ismert dalokkal és dallamokkal a zenei memóriáját fejleszteni! 

- Tudjon az egyenletes lüktetéshez alkalmazkodva énekelni, egyenletesen járni! 

- Legyen együttműködő a csoportos éneklésben és a népi játékokban! 

- Tudjon hétfokú dallammotívumot énekelni a tanult szolmizációs jelekről! 
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- Tudjon alkalmazkodó ritmusban népdalt énekelni! 

- Tudja énekelni a liturgikus füzetből a görög katolikus liturgia állandó énekeit! 

- Tudjon 5-6 dicsőítő gyermekdalt énekelni tanítói segítséggel! 

 

 

 

II. 2. Zenei írás-olvasás, zenei ismeretek 

 

- Ismerje fel a tanuló és tudja megszólaltatni és lejegyezni a tanult ritmusértékeket! 

- Érezze és alkalmazza helyesen az egyenletes lüktetés és a dalritmus közötti különbségeket, 

tudja hangoztatni változatos formában! 

- Ismerje a hármas ütemet, tudja megtölteni helyesen az új ritmusértékekkel! 

- Tudjon a vonalrendszerben jól tájékozódni! 

- Ismerje fel a tanult szolmizációs hangok jeleit, tudja elhelyezni és lejegyezni őket a 

vonalrendszerben, tanári irányítással! 

- Tudjon ismert dalokat tanári segítséggel szolmizálni! 

- Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni, tanítói segítséggel! 

- Legyen képes felismerni dalokat, hétfokú dallamokat, jellemző motívumokról! 

 

II. 3. Zenehallgatás 

 

- Ismerje fel a tanuló a tanult vokális és hangszeres hangszíneket! 

- Ismerje fel a tanult kórustípusok és a vegyes kar szólamainak hangszíneit! 

- Tudja megkülönböztetni egymástól a vonós, fúvós és billentyűs hangszerek hangszíneit! 

- Ismerje fel a tanult új dalokban a népi hangszerek hangszíneit! 

- Legyen képes a tanult népdalokat felismerni zeneművekben és feldolgozásokban! 

- Legyen képes néhány percig (3-5 perc), a tanító énekére, hangszeres játékára vagy más élő 

vagy gépi zene bemutatására figyelni, segítséggel ezeket összehasonlítani! 

- Legyen képes zeneműrészleteket irányított megfigyeléssel meghallgatni! 

- Ismerje fel a nép- és műdalok, kórusművek, egyszerű műzenei szemelvények,  

egyházi művek hangulatát, jellegét! 

- Tudjon tisztelettudóan, helyesen viselkedni a Himnusz éneklése és hallgatása alatt! 

- Tudja felidézni a meghallgatott zenés mesék tartalmát! 

- Tudja elmondani Kodály Zoltán: Háry János című daljátékának a főbb eseményeit, 

megnevezni a szereplőket és helyszíneket! 

 

II. 4. Improvizáció 

 

- Tudjon a tanuló egyszerű ritmussort önállóan kitalálni és megszólaltatni, ritmus 

gyakorlónévvel! 

- Legyen képes ritmusosztinátót rögtönözni! 

- Tudjon a tanult szolmizációs hangokkal egyszerű dallamot kitalálni és elhelyezni a 

vonalrendszerben! 

- Legyen képes zenei kérdés-felelet rögtönzésére! 

- Legyen képes dallam-kiegészítésre, dallambefejezésre! 

- Tudjon versekhez, mondókákhoz ritmust kitalálni! 

 
A 2., 3. és 4. évfolyamon tanév végén  a továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott 

szempontok szerint értékelünk:  
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- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, és ha a szaktanár javasolja, 

énekkarra jár, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

ÉNEK-ZENE 

2. rész: 5-8. évfolyam 

I. Célok és feladatok: 

 
   Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. 

„Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek!” Olvashatjuk 

Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levelében. Ez az elsőrendű bibliai alapelv.  

 

   Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, dalok, 

zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés. 

A tanulók szívesen énekeljenek, nyitottak legyenek a zenei élmények befogadására. 

 

   Népünk kultúrájának, zenei anyanyelvünknek megismerése, hagyományaink, szokásaink, 

ünnepeink megtartása fontos része az érzelmi nevelésnek is. Fontos a magyar népdalkincs 

folyamatos bővítése, a szülőföld dalainak továbbörökítése, az európai zenekultúra 

alkotásainak tanulmányozása és a távoli kontinensek zenei nyelvének megismerése. 

 

   Az ismeretszerzés bővítése, a szülőföld dalainak továbbörökítése, a zenekultúrák 

sajátosságainak megismerése. 

   Lehetőségekhez mérten a tanulókat felkészítjük a közös liturgikus alkalmakra a hittanárral 

közösen. 

 

   Ismerjék meg a vallásos tartalmú jeles napok szokásait, a szentek ünnepeihez kapcsolódó 

szokásdallamokat. 

  Az ismeretszerzés bővülése során tájékozottabbá válnak a zenetörténeti korok folyamatában, 

stílusokban, műfajokban, megismerik az egyes korok hangszereit, elősegítve a zene mélyebb 

értését, befogadását. 

 

   Legyenek képesek a dalok átélt, szép kifejező éneklésére, alkalmassá kell tenni tanulóinkat, 

hogy az órákon kívül is keressenek, találjanak alkalmat zenei nevelésük fejlesztéséhez. Ilyen 

alkalmak lehetnek a hangversenyek, az aktív éneklés kifejlesztéséhez pedig az énekkari 

munkában való részvétel. 

 

   A zenei nevelés célja: a muzsikáló közösség és a zeneszerető-, értő közönségnevelés. Ehhez 

szükséges a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra 

megismertetése. Az énekelt, előadott, meghallgatott zeneművek nyújtotta élmények fejlesztik 

a zenei esztétikai érzéket és azt a meggyőződést, hogy a zene az emberi élet alapvető értéke. 

 

  Kiemelkedően fontos a zenei ízlésformálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése, hogy 

felismerésre kerüljenek az értékes műalkotások. 
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   Ki kell fejleszteni tanulóinkban az önálló ismeretszerzés igényét, a tankönyvek, 

szakkönyvek tanórai, könyvtári önálló használatát. 

 

   Ismereteiket képesek legyenek hasznosítani! Ilyen tantárgyi koncentráció valósulhatna meg 

például az irodalom, történelem, rajz és földrajz tárgyakkal. 

 

 

 

 

 

II. Fejlesztések és követelmények: 
 

II. 1. Éneklés: 

 

   Az iskolai énektanítás zenei anyaga többségében énekes zene. Az éneklési készség 

fejlesztése az élményt és örömet adó, szép és kifejező éneklés formálására, az életkornak 

megfelelő éneklési technika fejlesztésére és egészségfejlesztő funkcióra törekszik. 

 

    Követelménye az egyéni és közös éneklés természetes és szép hangzással, 

előadásmódjában a parlando, rubato és giusto dallamok éneklése. 

 

    Magyar népdalok, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, a szomszéd és más népek 

dalainak éneklése. Könnyű kétszólamú dalok, kánonok csoportos éneklése emlékezetből, 

tisztán, kifejezően, a zenei kifejező eszközöket a zenei mondanivaló közvetítésére 

felhasználva. 

 

II. 2. Zenei hallás: 

 

   A zenei hallás fejlesztése lényegében a dallamhallás és tonalitásérzék, a hangszínhallás, a 

ritmus- és tempóérzék, a dinamika és formaérzék fejlesztését tartalmazza. 

Ilyenek a hangmagasság, hangszín, hangerő megfigyelése és gyakorlati alkalmazása. 

A belső hallás fejlesztése a tanult dalok felismertetésével. A hangszerek hangszínének, az 

énekhang és kórusfajták felismerése zenei műveken keresztül. 

   A zenei emlékezet fejlesztése a dallamok, ritmusok, témák gyakorlásával és előadásával. 

 

II. 3. Zenei olvasás és írás: 

 

   A zenei olvasás-íráskészség fejlesztésének folyamatosnak kell lennie. A követelmények 

fokozatos emelésével a tanulóknak képesnek kell lenniük öt- és hétfokú dalok hangnemének 

megállapítására 2 # és 2 b előjegyzésig. 

A tanult hangközök felismerése és megszólaltatása kottából. A kottakép ritmusának 

megszólaltatása, ritmushangoztatás egy- és többszólamban. 

   Rövid, könnyebb dallamok elemzése, kottaolvasása közösen. Ismert öt- és hétfokú dallamok 

írása megadott kezdőhangból, emlékezetből. 

Az abc-s hangok ismerete G-kulcsban. 
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II. 4. Zeneértés: 

 

   A zeneértő- és érzőképesség fejlesztése: a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó 

zeneformák, műfajok felismerése, illetve megkülönböztetése, továbbá a zenemű gondolati 

tartalmait közvetítő kifejező eszközök - tempók, dinamika, tonalitás, karakterek, hangszerelés, 

átélési és értelmezési képességének fejlesztése. 

   A meghallgatott zeneművekben előforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok 

hangzásának felismerésére való képesség. 

 

 

 

II. 5. Kórusmunka: 

 

   A kamaraéneklés megteremtése, a kóruskultúra megalapozása. Kétszólamú kánonok, 

egyszerű kétszólamú népdalfeldolgozások, kisebb kórusművek megismerése, görög katolikus 

liturgikus énekek, egyházi népénekek, dicsőítő dalok tanulása és előadása tisztán, pontosan. 

   Az iskolai ünnepélyeken és az egyházi ünnepeken való aktív részvétel. 

A liturgikus énekek tanulása folyamatos. A liturgiákhoz kapcsolódó zenei ismeretek 

elsajátítása fontos feladat. 

    A kórustagság képességeinek megfelelő nehézségű kórusműveket ajánlatos választani, 

amelyek a tanulóknak örömet szereznek a tanulás folyamatában is. 

 

II. 6. Tehetséggondozás: 

 

   A zenei képességeket fel kell ismerni a tanulókban, azokat fejleszteni, zeneiskolában, 

kórusban igyekezzünk kibontakoztatni tehetségét, vagy zenei pálya felé orientálni. 

   A hangszert tanuló diákok bevonása a közös muzsikálásba. 

 

III. Óraterv: 

 
Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Évi óraszám 37 37 37 37 

 

Az órakeret felosztása: 

 

   A tanítási órákon évfolyamonként azonos témakörök kerülnek feldolgozásra. A témák 

párhuzamos építkezésével az órák legnagyobb részét az osztály aktív éneklése tölti ki. 

   Az új zenei ismeretek elsajátítása a dalok felhasználásával történik. 

   A zenehallgatási készség fejlesztése arányosan egészíti ki az aktív éneklésre, az 

ismeretszerző tevékenységre felhasznált időt. 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Éneklés 65 % 65 % 55 % 50 % 

Zenei ismeretek 15 % 15 % 20 % 25 % 

Zenehallgatás 20 % 20 % 25 % 25 % 
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IV. Az értékelés céljai és módjai: 
 

Az ének-zene tantárgyon belül értékeljük. 

 

1./ A zenei képességeket (hallás, ritmusérzék, zenei memória, zenei fantázia) 

- önálló éneklés (dalok, zenei témák), 

- csoportos éneklés egy és több szólamban, 

- ritmus felismerése, megszólaltatása egy és több szólamban, 

- dallamok, témák felismerése, 

- hangszín megkülönböztetése, 

- improvizációs készség. 

 

2./ A zenei ismereteket (fogalmi ismereteket, zenetörténeti, zeneelméleti), 

- szóban, 

 -     közösen (feladatlapon) 

- írásban (feladatlapon) 

- egyénileg (feladatlapon) 

 

3./ A zenei kommunikációt (olvasás, írás, éneklés, zenehallgatás) 

- kottaolvasás és zenei írás a hallás szintjének megfelelően, 

- zenehallgatás felismerés szintjén. 

 

4./ A gyakorlati, gyűjtőmunkát (anyaggyűjtés, kiselőadás, könyvtárhasználat, szakirodalom  

     feldolgozás). 

 

5./ Iskolánkban az énekkar órarendbe van beillesztve, védett időponban. A jó hanggal 

megáldott tanulóknak -a szaktanár javaslata alapján- a közösség érdekében kötelező az 

énekkaron való részvétel. Ezt havonta egy zöld 5-össel honorálja a szaktanár. Amennyiben 

egy tehetséges tanuló nem hajlandó énekkarra járni, aktivitás jegye elégtelen, s félévkor 

,illetve tanév végén nem kaphat 5-ös/jeles minősítést. 

 

Az értékelés módszere lehet egyéni és csoportos.  

Az egyéni teljesítménynél értékelhetjük az éneklést szöveggel vagy szolmizálva, 

ritmusfeladatok megoldását, hangszínfelismerést, improvizálást, zenehallgatási feladat 

megoldását, zenei olvasás-írás feladatait, gyűjtőmunkát, műelemzést, stb. 

 

A csoportos értékelésre is több lehetőség van. 

Értékelhetjük a tanórai aktivitást, a kórusmunkában, a tanulmányi versenyeken való 

részvételt, iskolai műsorban való közreműködést. 

 

Ellenőrző feladatok, tesztek, felmérések írása. 

A minősítés szóban és írásban - egyéni és közös teljesítményt értékelve - érdemjegy 

formájában történik. 

 

Fontos, hogy az értékelésnél mindenkor vegyük figyelembe a tanulók adottságait és saját 

képességeikhez mért fejlődését. 

Tanév végén  az értékelés céljai és módjai címszó alatt megadott szempontok szerint 

értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, illetve ha a szaktanár javasolja, 

énekkarra jár. 
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- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

V. Feltételek: 
Az ének-zene tanítása mozgásigényes, ezért nagyobb szaktanterem szükséges a játékhoz, 

tánchoz, kóruspróbához. 

 

Tárgyi feltételek: 

   A közös és egyéni munkához, készségfejlesztéshez szükséges zenei eszközök, falitáblák, 

applikációk, zongora vagy pianínó, hangjegyvonalas tábla, mágnestábla, szemléltető 

falitáblák (zenetörténeti korszakok, hangszerek, zeneszerzők, stílusjegyek), lemezjátszó, 

magnetofon, CD lejátszó, videólejátszó. 

 

   Ritmus és egyszerű dallamhangszerek, az egyéb témaegységek feldolgozásához szükséges 

tanulói és tanári segédletek (zenei könyvek, lexikonok, hanglemezek, CD lemezek, 

hangkazetták, tankönyvek, munkafüzetek). 

 

   Alapvető segítség a tankönyv és tanulói munkafüzet. 

   Zenei szakirodalom az iskolai könyvtárban hozzáférhetően. 

   Tanulói, tanári segédletek. 

   Zenehallgatási anyag jó minőségben. 

 

5. évfolyam 

 
Az évi összes óraszám: 37 óra 

A heti óraszám: 1 óra 
 

Belépő tevékenységformák                   Tartalom     

I. Zenei alkotóképesség 

 

I. 1. Interpretáció 

 

Éneklés 

A tankönyvben szereplő törzsanyag, az ünnepkörök, egyházi ünnepek, jeles napok és 

népszokások dalai. Liturgikus és egyházi népénekek. 

A dallam és a szöveg kapcsolatára épülő megfelelő előadásmód kialakítása. 

Népdaléneklés összekapcsolása a néptánc alapelemeivel. 

A néphagyományok jellegzetességeinek megismertetése. 

 

Dalkarakterek összehasonlítása.    

Új stílusú népdalok éneklése alkal-   Újabb magyar népdalok (régi-új stílus). 

mazkodó ritmusban.   Más népek dalai. 

Műzenei szemelvények éneklése az   Ünnepkörök új dalai. Az egyházi ünnepek dalai. 

előadási jeleknek megfelelően.   Régi magyar dallamok a középkorból. 

Gregorián dallamok éneklése.   Középkori gregorián dallamok. 

Reneszánsz és barokk zeneművek    Reneszánsz és barokk zenei szemelvények 
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témáinak (részleteinek) éneklése.   témái. 

A csoportos éneklés mellett a kiscsoportos 

és egyéni éneklés továbbfejlesztése. 

Kánonok csoportos éneklése.                        Egyszerű többszólamúság (kánonok, bícíniumok, 

   quadlibetek). 

 

I. 2. Improvizáció 

Régi stílusú kvintváltó népdalforma   

rögtönzése (megadott kezdősorral).   

Gyermekversek ritmizálása. 

 

II. Megismerő és befogadóképesség 

 

II. 1. Zenehallgatás 

Többször hallott zenei szemelvények  

felismerése. 

Zenei műfajok felismerése hangzó   Népszokások zenéje (magyar, kisebbségi,  

példák alapján.   nemzetiségi). Egyházi művek. 

                                                                       Eredeti népzenei felvételek megismertetése. 

Reneszánsz és barokk művek meg-   Népdalfeldolgozások. 

hallgatása, stílusjegyek megfigyelése. Gregorián dallamok. 

A barokk zenekar hangszercsoport-  Reneszánsz zenei szemelvények. 

jainak megnevezése.   Barokk zenei szemelvények. 

 

1. A hangszert tanuló diákok aktivizálása    Zeneszerzők életútja, munkássága,  

közös muzsikálásra      rövid kortörténet (középkor, reneszánsz, barokk). 

 

2. Felkészítés a hangversenyekre. 

A zenetörténet  nagy korszakának átfogó 

ismertetése, az egyéb műveltségterületekhez 

tartozó kapcsolódások bemutatása (történe- 

lem, irodalom, társművészetek). 

Hangzásbeli különbségek, hangszínek meg- 

ismertetése. 

Emberi hangfajták, hangszerek felismerése, 

megnevezése hangzás alapján. 

    

II. 2. Zenei hallás és kottaismeret 

 

Zenei olvasás, írás 

Új ritmusértékek és szüneteik   Megtanult dalok. 

olvasása, írása.   Olvasógyakorlatok. 

    

Új dallami elemek olvasása, írása.   A zenehallgatás énekelt szemelvényei. 

Abc-s hangok jelölése G-kulcsban                Ritmushangszerek használata (osztináló). 

(c'-c").                                                            A ritmikai többszólamúság és a csoportos 

                                                                       szolmizált kottaolvasás fejlesztése. 

Tanult öt- és hétfokú dallammotívu- 

mok lejegyzése betűkottával és vonal- 

rendszerbe. (Relatív és abszolút rendszer alapján.) 
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A tiszta hangközök ismerete, 

szolmizált éneklése. 

 

 

Zenei ismeretek: 

 

Dalismeret.   Népdalok, műdalok, zenetörténeti szemelvények. 

   (gregorián, reneszánsz, barokk). 

 

Műismeret.   Népzenei és műzenei alkotások (gregorián,  rene-

szánsz, barokk). 

 

 

Népzene.   A magyar népdal stílusrétegződése: 

    - régi  stílus: sorszerkezet, ereszkedő 

      dallamvonal, kvintváltás, 

 

    - új stílus: visszatérő sorszerkezet, kupolás 

      dallamvonal,  

      (dudanóta: népi zenekar) 

       Népi hangszerek: duda, tekerő,  

                                                                                     cimbalom, citera. 

 

 

Zeneelmélet    Ritmikai fogalmak - ismeretek: 

    Az alkalmazkodó ritmus; a tizenhatod és 

    kombinációi, szünetjelek, a kis éles és  

                                                                                  nyújtott ritmus. 

     

    Dallami ismeretek:   

    A felső ré és mi hangok. 

 

    Hangközök: 

    Egész és félhangtávolság; 

    a tiszta hangközök: l,4,5,8. 

 

    Hangnevek: 

    Abc-s hangnevek G-kulcsban. 

 

    Hangsorok: 

    Hétfokúság. 

 

    Tonalitás: 

    Dúr-moll tonalitás. 

 

    Előadás jelek: 

    Tempó és dinamikai jelek, a tanult  

                dalokhoz és a meghallgatott  



 

 

 

285 

                  zeneművekhez 

kapcsolódva. 

 

    Szerkesztés: 

    Imitációs szerkesztés. 

 

Zeneirodalom  Zenetörténeti korok: 

  Reneszánsz, barokk stílusjegyek. 

 

  Zeneszerzők: 

  Lassus, Palestrina; 

  Vivaldi, J.S. Bach, Händel 

 

  Műfajok: 

   Énekes-világi: madrigál, kantáta. 

                                                                      Énekes-egyházi: motetta, korál, oratórium, liturgikus 

énekek 

   Hangszeres: szvit, concerto, versenymű. 

 

 

Zenei ismeretek  Zenei formák, szerkesztésmódok: 

  Rondó, menüett, fúga. 

  Szekvencia, recitativo; solo-tutti. 

 

  Együttesek:   

  Barokk zenekar. 

 

  Hangszerek: 

  Orgona, csembaló,oboa, trombita. 

 

 

III. A továbbhaladás feltételei: 

 

Éneklés 

További 15 - az énekes tananyagnál felsorolt - szemelvény csoportos éneklése emlékezetből. 

A Szózat éneklése emlékezetből. 

Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal. 

 

Zenehallgatás 

Többször hallgatott reneszánsz és barokk művek felismerése részleteik alapján. 

A népi hangszerek és a népi zenekar felismerése hallás után. 

Reneszánsz és barokk zeneszerzők megnevezése. 

 

Improvizáció 

Variációk szerkesztése 2-4 ütemes terjedelemben a tanult ritmusképletekkel. 

Kvintváltó dallam improvizálása (megadott formaképlet és kezdősorok alapján). 

 

Zenei olvasás-írás 

Ábécés hangok megnevezése (leírása G-kulcsban /c'-c"/). 
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6. évfolyam 

 
Az évi összes óraszám: 37 óra 

A heti óraszám: 1 óra 
Belépő tevékenységformák                   Tartalom     

I. Zenei alkotóképesség 

 

I. 1. Interpretáció 

 

Éneklés 

A tankönyvben szereplő törzsanyag, az ünnepkörök, egyházi ünnepek, jeles napok és 

népszokások dalai. Liturgikus és egyházi népénekek. 

Dalkarakterek összehasonlítása. 

A műzenei feldolgozásokban szereplő, Újabb magyar népdalok és népszokások   

már meghallgatott népdalok éneklése. dalai. 

Történeti énekek előadása.   Nemzeti és etnikai kisebbségek újabb dalai. 

Klasszikus műdalok és témák énekes Ünnepek dalai. 

megszólaltatása kottaképről.   Más képek dalai (újabb európai országból). 

Klasszikus kánonok csoportos éneklése,  történeti énekek: históriás énekek, virágénekek, 

6/8-os lüktetésrendjének gyakorlása a  kuruc dalok. 

vonatkozó dallamokban.   Klasszikus műdalok. 

Az új hangeszközöknek a tanult    Műzenei témák (énekelhető zenehallgatási  

dallamokban történő tiszta intonálása,  szemelvények: kánonok, bicíniumok, népdal- 

kombinált éneklés.   feldolgozások 

A többszólamúság készségének tovább- 

fejlesztése. 

A belső hallás tudatos fejlesztése.               

 

I. 2. Improvizáció 

Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os és 

6/8-os ütemformákban.   

Dallamalkotás adott témára: nyitás-zárás. 

Periódus rögtönzése. 

Formaalkotás fejlesztése. 

Zenei karakterek megfigyeltetése.                                                                                                                                          

 

II. Megismerő és befogadóképesség 

II. 1. Zenehallgatás 

A bécsi klasszicizmus műfajainak és  Népzenei felvételek (szülőföld és más földrész 

formáinak szóbeli ismertetése.   népzenéjéből). 

Zenei formák, műfajok, művek hallás Népzenei ihletésű művek. 

utáni felismerése.   Szemelvények a XVI-XVIII. század magyar 

A magyar történeti zene és a bécsi    történelmi zenéjéből. 

klasszikusok zenei jellemzőinek   A bécsi klasszicizmus alkotásai - klasszikus  

összevetése.   dalok. 

                                                                       A zenemű üzenetének befogadása, értelmezése. 

                                                                       Önálló véleményalkotás fejlesztése a zenei él- 
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                                                                       mény szóbeli megfogalmazásával. 

                                                                       A nép- és műzenékhez, a nemzeti hagyomá- 

                                                                       nyokhoz kapcsolódó országismeret, hon-és népis- 

                                                                       meret és a közös európai kulturális értékek 

                                                                       megismertetése.          

Dúr-moll színezett különbségének 

megfigyelése. 

 

II. 2. Zenei hallás és kottaismeret 

 

Zenei olvasás, írás 

Tájékozódás 1 #-1 b-s hangnemek-   Énekes tananyag. 

ben. Módosított hangok ábécés    Olvasógyakorlatok. 

megnevezése. A szekund és terc    Zenehallgatási anyag,szemelvények. 

hangközök felismerése kottaképről,  

beírása vonalrendszerbe. 

A hangzó ritmikai elemek felismertetése, motívumok lejegyzése. 

Az egyszerűbb kottakép alapján történő csoportos éneklési készség fejlesztése. 

 

Zenei ismeretek 

Dallamismeret 

A dallam, a hangmagasság, a tempó, 

a dinamika, a hangerő, a metrum,  

a hangszín, hangközhallás fejlesztése, 

azonosságok, különbözőségek,  

összehasonlító képességek megha- 

tározása, erősítése.   Népdalok, műdalok, zenetörténeti  

   szemelvények (barokk, klasszikus). 

 

Műismeret              Népzenei, népdalfeldolgozások, zeneirodalmi 

              alkotások (barokk, klasszikus). 

 

Népzenei ismeretek              Új stílusú magyar népdal és sorszerkezete; 

              kvintválasz. 

   

Zeneelmélet               Ritmika:  

              Felütés, csonka ütem; triola. 

 

              Új dallami elemek: 

              Ábécés hangok a kis és egyvonalas oktávban: 

              módosító jelek (#, b, feloldójel) és jelentésük; 

              módosított hangok szolmizált (fi, szi, tá, ri) és  

   ábécés nevei, kézjeleik. 

 

              Hangközök: 

              k2, n2, k3, n3. 

 

              Hangsorok: 

              Dúr és moll. 
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              Tonalitás: 

              Dúr-moll hangnemek 1 #- 1b-ig. 

 

              Forma: 

              Periódus, szimmetria. 

 

              Előadásmód: 

              A tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Zeneirodalom  Magyar történeti műfajok: 

  Históriás ének. 

 

  Zenetörténeti kor: 

  Bécsi klasszicizmus; stílusjegyek. 

 

  Zeneszerzők: 

  Haydn, Mozart, Beethoven. 

 

   

Zeneismeretek  Műfajok: 

  Énekes-világi: dal, opera, oratórium. 

  Énekes-egyházi: mise, gyászmise 

(requiem). 

  Hangszeres: szonáta, szimfónia, 

versenymű 

  (kadenciával), szerenád, divertimento. 

   

  Zenei formák, szerkezetek: 

 Triós forma, menüett, szonáta forma, 

rondó,                                                               

scherzo. 

 

 

  Művek pontos jelölése: 

  Opus, numero. 

 

  Együttesek: 

  A szimfonikus zenekar; trió; vonósnégyes. 

 

  Hangszerek: 

  Harsona; lant (magyar történeti). 

 

III. A továbbhaladás feltételei: 

 

Éneklés: 

További 10 dal, az énekes tananyag felsorolt rétegeiből választott történeti ének, műdal, 

illetve szemelvény átélt, kifejező előadása emlékezetből. 

 

Zenehallgatás: 
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Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. Többször meghallgatott 

klasszikus zeneművek felismerése témáik alapján. 

A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. 

A bécsi klasszicizmus zeneszerzői, néhány művük felsorolása. 

 

Improvizáció: 

Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam- és formaalkotási törvényszerűségei alapján. 

Rögtönzési feladatok a tanult nép- és műzenei formák felhasználásával. 

Zenei kérdés-felelet szerkesztése. 

 

Zenei olvasás-írás: 

Dúr és moll hangnemek kottaképről történő azonosítása 1 #-1b-ig. 

A módosító jelek értelmezése kottakép alapján. 

Tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

290 

7. évfolyam 
 

Az évi összes óraszám: 37 óra 

A heti óraszám: 1 óra 
Belépő tevékenységformák                   Tartalom     

 

I. Zenei alkotóképesség 

I. 1. Interpretáció 

Éneklés  

A tankönyvben szereplő törzsanyag, az ünnepkörök, egyházi ünnepek, jeles napok és 

népszokások dalai. Liturgikus és egyházi népénekek. 

   

Romantikus dalok énekes előadása.  Magyar népdalok (például: Kodály Zoltán 

Többszólamú kórusművek bemutatása. daljátékaiból). 

Más földrészek dalainak éneklése.   Nemzetiségi és etnikai kisebbségek újabb 

Az új hangközök tiszta intonálása   népdalai. 

tanult dallamokban. 

A dalok zeneileg igényes megszó- 

laltatása az érzelmi tartalmak  

megjelenítésével. 

A zenei emlékezet erősítése. 

Életkori sajátosságokat figyelembe 

vevő (mutálás) fejlesztése az ének- 

lés során.    Ünnepkörök újabb dalai, más népek dalai. 

   A verbunkos dallamok. 

   Romantikus dalok és zeneművek könnyen 

   énekelhető témái és részletei. 

   Kánonok, bicíniumok, könnyű kórusművek, 

 

I. 2. Improvizáció: 

Új stílusú népdalforma rögtönzése  

megadott kezdő sorral (kupolás visz- 

szatérő dallamok).    

 

  

II. Megismerő és befogadóképesség 

 

II. 1. Zenehallgatás: 

Zeneművek felismertetése jellegzetes 

témáik alapján. 

A romantikus zene stílusjegyeinek   Népdalfeldolgozások (meghallgatott kórus- 

és műfajainak megismerése európai  művekből). 

 zeneszerzők alkotásaiból.                             Népi hangszerek felismertetése hangzás és kép a- 

                                                                       lapján. 

   Ünnepek zenéje. 

A romantikus nagyzenekar hangzásá- A nemzeti romantika Európában (például: 

nak elemzése (hangfajok, hangszerek, hang- nemzeti operák). 
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szercsoportok felismerése).                  

Más földrész népzenéjének meghallga- A XIX. század magyar zenéje. 

tása autentikus előadásmódban.   A XIX. század európai zeneművészetének 

Az eddig megismert népzenékkel való alkotásai. 

összehasonlítás. 

A hangszert tanuló diákok bevonása             Zeneszerzők életrajzi történeteinek megismerte- 

 a közös muzsikálásba.     tése, feldolgozása önállóan vagy tanár segítségé- 

                                                                       vel (pl. könyvtárhasználat, Internet segítségével). 

 

A zenei élmény érzelmi megragadásának segítése.   
 

 

 

II. 2. Zenei hallás és kottaismeret 

 

Zenei olvasás, írás 

Előadási és dinamikai jelek értel-   Énekelt és meghallgatott zenei szemelvények 

mezése.   ritmikai, melodikai, szerkezeti, stb. anyagához 

A szext és szeptim hangközök felisme- kapcsolódó tartalmak. 

rése kottaképről.   A dalanyagban előforduló valamennyi ritmus- 

                                                                       képlet hangoztatása. 

                                                                       Egyszerű ritmusképletek, dallamok önálló le- 

                                                                       jegyzése, olvasása. 

                                                                       Ritmushangszerek önálló használatának tovább- 

                                                                       fejlesztése. 

2 # - 2b-s hangnemekben való tájéko- 

zódás. 

Csoportos éneklés a zenei elemek  

abszolút nevének használatával. 

 

Zenei ismeretek 

Dalismeret   Népdalok, műdalok, énekelt témák, könnyű 

   kórusművek (romantika). 

   Meghallgatott más földrészről származó és  

               énekelt európai - magyar népzenei anyag 

                fogalmai (parlando-rubato-tempo-

giunto). 

 

Zeneelmélet   Hangeszközök: k6, n6, k7, n7. 

   Hangsorok: dúr-moll hangnemek 2 #-2b-ig. 

   Előadási jelek, zenei szakkifejezések: 

   dinamikai jelek: pp, p, mp, mf, f, ff,  

   crescendo<,   decrescendo >, 

   tempójelzések: andante, moderato, allegro 

   vivace. 

 

 

Műismeret   Zeneművek és részletek a zenehallgatási  

               anyagból (a XIX. századi romantika - a 

                virtuozitás korából). 
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Zeneirodalom, zenetörténet   Zenetörténeti kor: 

   Romantika. 

 

 

   Zeneszerzők: 

   Erkel, Liszt. 

   Schubert, Schumann, Mendelssohn,  

   Brahms, Chopin, Dvořak, 

   Smetana, Csajkovszkij, Muszorgszkij, 

   Verdi, Wagner. 

 

   Műfajok: 

   Népies műdal, verbunkos; rapszódia, 

   programzene, szimfonikus költemény, a  

      romantikus dal, nemzeti opera. 

 

   Zenekar: 

   A romantikus nagyzenekar, a virtuozitás jegyei. 

 

 

 

III. A továbbhaladás feltételei: 

 

Éneklés: 

További 15, és énekes tananyag felsorolt rétegeiből választott szemelvény megszólaltatása 

emlékezetből. 

Verbunkos dallamok éneklése stílushű előadásban. 

Népies műdalok éneklése szöveggel, emlékezetből. 

 

Zenehallgatás 

A magyar nemzeti romantika az évfolyamon tanult zeneszerzőinek és műveinek vázlatos 

ismertetése. 

A XIX. századi zeneművek megnevezése (szerző, cím) többször hallgatott részleteik alapján. 

A romantika stílusjegyeinek szóbeli megfogalmazása. 

A romantika jellegzetes műfajainak felsorolása. 

 

Improvizáció 

Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam- és formaalkotási törvényszerűségei alapján. 

Rögtönzési feladatok a tanult nép- és műzenei formák felhasználásával. 

 

Zenei olvasás-írás 

Tájékozódás a kottában: zeneművek (témák, szólamok) követése kottából. 

Dúr és moll hangnemek azonosítása kottaképről 2 #-2 b-ig. 
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8. évfolyam 
 

Az évi összes óraszám: 37 óra 

A heti óraszám: 1 óra 

Belépő tevékenységformák                   Tartalom     

 

I. Zenei alkotóképesség 

 

I. 1. Interpretáció 

 

Éneklés  

A tankönyvben szereplő törzsanyag, az ünnepkörök, egyházi ünnepek, jeles napok és 

népszokások dalai. Liturgikus és egyházi népénekek. 

 

Eltérő műfajokat képviselő magyar és  

idegen népdalok, műdalok kifező előadása.  

Egy választott témakörhöz (például:   Magyar népdalok (minden stílusrétegből 

nemzeti ünnep, iskolai ünnepség,     válogatva).  

ballagás, stb.). Az osztály által ösze-   Más földrészek dalai. 

szeállított énekes műsor előadása.    Egyházi énekek. 

 

 

Zenei könyvtárhasználat, a tanult    Bartók, Kodály és Bárdos műveinek 

dalok földrajzi,  korrajzi, néprajzi    énekes szemelvényei. 

vonatkozásainak gyűjtése; zenei    A századforduló és a XX. század 

műszavak, régies-népies szavak    zeneirodalmának énekelhető szemel- 

jelentésének önálló megismerése.    vényei. 

Oldottabb metrikájú és kötött lüktetésű 

népdalok énekeltetése.      

 

I. 2. Improvizáció 

A tanult népdalformákban és hang-     

készletekben önálló rögtönzés.     

Kombinációs és asszociációs képességek  

fejlesztése a különböző zenei kifejezőeszközök 

felhasználásával. 

Dramatizálható zenei anyag megjelenítése.  

                                                                                   

                                                                           

II. Megismerő és befogadóképesség 

II. 1. Zenehallgatás 

Rendszerező ismétlés (a magyar    Az ismétlés anyaga: 

és európai zeneművészet száza-    A magyar és európai zeneművészet 

dainak és műfajainak áttekintése    századai. 

jellemző szemelvények segítsé-    A zenei műfajok. 
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gével.    A XX. század zenei irányzatainak kiemel- 

Bartók és Kodály énekkari, zene-    kedő alkotásai, kortársművészet. 

kari és színpadi műveinek felis-    A dzsessz és jellegzetes műfajai. 

merése és megnevezése a hangzó    A zene szórakoztató funkciói: táncok a 

részletek alapján.    zenetörténetben (a szvittől a rock  

A XX. század zenei irányzatainak    and roll-ig). 

felismerése többször meghallga-     

tott zeneművek részletei alapján. 

A zenei műfajok áttekintése és 

összefüggések keresése a társművé- 

szetek és a zene között(tánc az  

ismert történti tánczenékhez). 

A dzsessz műfaji ismereteinek 

kapcsolása a meghallgatott műze- 

nei anyaghoz. 

Tájékozódás a könnyű műfaj meg- 

jelenési formáiban, módjaiban 

(mindennapi hangzó zenei környe- 

zetünk jelenségeinek megismerése, 

értelmezése). 

A különböző korok populáris zenéinek bemutatása. 

 

II. 2. Zenei hallás és kottaismeret 

 

Zenei olvasás, írás 

Minden eddigi feladattípus   A tanult énekes és hangszeres szemelvények  

gyakorlása (összegzés).   anyaga. 

A zenei emlékezet fejlesztése a belső hallás 

működtetésével. 

Többszólamú kiscsoportos éneklés bevezetése. 

A csoportos és az egyéni kottaolvasási szint fejlesztése. 

A ritmus megfigyeltetése más művészeti ágakban. 

 A magyar népdalok jelenségeinek felismertetése, a népzenei szakszókincs szerinti jelölés, 

meghatározás alkalmazása. 

Műzenei dallamszerkezetek és formák felismertetése, elemzése, a műfaji, a formai és 

szerkezeti azonosítási képességek fejlesztése.  

 

Zenei ismeretek 

Dalismeret   Dalok, énekes szemelvények (XX. század). 

 

Műismeret   Zeneművek, témák a zenehallgatási anyag- 

   ból (XX. század). 

 

Népzene   Autentikus előadásmód a magyar, európai 

   és világzenében. 

   Asszimetria, atonalitás, poliritmia. 

 

Zeneelmélet   A XX. század. 
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Zeneirodalom, zenetörténet   Zeneszerzők: 

   Bartók, Bárdos, Kodály, Weiner és más 

   kortársszerzők. 

   Gerschwin, Debussy, Ravel, Stravinszky,   

   Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, 

   Pendereczki. 

 

   Irányzatok: 

   Impresszionizmus, neoklasszicizmus,  

               folklorizmus. 

 

   Új kifejezési, megjelenési formák; elektronikus 

   zene. 

   Könnyűzene: a Beatles, Presley, Webber,  

   Szörényi. 

   A dzsessz és a könnyűzene műfajai. 

   A mai könnyűzene (aktualitások). 

 

 

III. A továbbhaladás feltételei: 

Éneklés 

Részvétel a csoportos éneklésben, előadásban, dalanyag bővítése 15 énekes szemelvénnyel. 

Zenehallgatás 

Tudjon többször hallott zeneművet elhelyezni a megfelelő zenetörténeti korszakban. 

Improvizáció 

Ritmikai - dallami - formai - és népzenei stílusokra vonatkozó ismeretek alkalmazása 

rögtönzési feladatok megoldásában. 

Zenei olvasás-írás 

A leggyakoribb tempo- és dinamikai jelek alkalmazására való képesség csoportos és egyéni 

éneklés során, a 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű dallamok, ritmusok olvasása- 

írása. 

 


