
2. ÉVFOLYAM 

 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a 

tanulók közös alkotó munkája. 

Az éves óraszám: 72 óra 

A heti óraszám: 2 óra 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

A témakör neve Óraszám 

Zeneművek / Énekes anyag 36 

Zeneművek / Zenehallgatás 12 

Zenei ismeretek / Ritmikai fejlesztés 8 

Zenei ismeretek / Hallásfejlesztés 8 

Zenei ismeretek / Zenei írás, olvasás 8 

Az összes óraszám: 72 

 

Témakör Zeneművek / Énekes anyag 
Óraszám 

36 óra 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező 

dalok 

A gúnárom elveszett; A part alatt; Csillagoknak teremtője; Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer 

egy királyfi; Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, 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 tűt; Két krajcárom; Kis kece 

lányom; Kivirágzott a diófa; Kőketánc; Kodály Zoltán - Weöres Sándor: Jön a kocsi; Láttál-e 

már valaha; Méz, méz, méz; Most viszik, most viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, 

süssünk valamit; Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovi tács; 

Tüzet viszek; Úszik a kácsa; Virágéknál ég a világ 

Dalok alkalmakra, egyházi ünnepekre, jeles napokra 

Mikulás, Mikulás; Csillag gyullad; Velünk van az Isten; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; 

Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét napja; Állj be, Berci, katonának!; Még azt mondják nem 

illik; Járdányi Pál - Weöres Sándor: Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál - Szőnyi 

Zoltán: Orgona ága; Serkenj fel, kegyes nép 

Liturgikus énekek 

 A hálaadó tropár és konták 

 A pápai himnusz 

 A Szentlélek segítségül hívása tropár és konták 

 A Te kereszted előtt 

 Akik Krisztusban 

 Emelkedjél fel 

 Istennek egyszülött Fia 

 Krisztus föltámadt (Sok esztendőre… helyett) 

 Teljenek be ajkaink 

 Valóban méltó (Istenszülői ének) 



Taizei énekek 

 Az Úrra vár a szívünk 

 Bizakodjatok, jó az Úr 

 Dicsérje minden nemzet 

 Irgalmas Istenünk 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

 csoportosan vagy önállóan, életkorának 

és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta 

intonációra; 

 különböző hangerővel tud énekelni; 

 a zenei produkciók kifejező 

előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján 

alakít; 

 a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, 

táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 

 hangszerkíséretes dalokat énekel tanára 

vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 

 ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz 

köthető szolmizációs hangokat; 

 kézjelről énekel; 

 belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a 

tanuló: 

 

 emlékezetből énekel legalább 20 népdalt 

vagy gyermekdalt; 

 legalább 20 liturgikus vagy egyházi éneket 

énekel csoportosan; 

 jó testtartással, helyes légzéssel, 

megfelelő tempóban, szépen artikulálva énekel 

c’ – d” hangterjedelemben; 

 elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés 

alapjait; 

 alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok 

előadásában; 

 a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, 

s így azonosulni tud velük; 

 aktívan részt vesz az iskola hagyományos 

ünnepein, ünnepi liturgiáin. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A gyermekdalok, népdalok, műdalok és liturgikus énekek hallás utáni megtanulása és 

éneklése. 

 A tanult énekek tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 

gyakorlásával, mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való 

éneklés. 

 Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül. 

 A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán. 

 A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban. 

 Legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete. 



 Legalább 20 liturgikus vagy egyházi ének hallás utáni ismerete. 

 A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása. 

 Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció. 

 A kézjel, mint jelrendszer ismerete. 

 Szolmizációs kézjelről való éneklés. 

FOGALMAK 

Népdal; gyermekjátékdal; liturgikus ének; népének; taizei ének; körjáték; néptánc; 

szolmizáció; kézjel. 

 

Témakör Zeneművek / Zenehallgatás 
Óraszám 

12 óra 

Javasolt művek 

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 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem 

zsebkendőmet); Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – vegyeskar; Adriano Banchieri: Állatok 

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

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

Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék – Sípkészítő (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 hangerő, 

hangszín, hangmagasság változásait, az őt 

körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, 

zeneművekben; 

 zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

 megismeri az énekelve megtanult dalt, 

feldolgozás formájában is; 

 képes asszociálni a hallott zenében 

megjelenített állatokra, életképekre; 

 megismer több, a mindennapokhoz, 

ünnepekhez, jeles napokhoz, egyházi 

ünnepekhez fűződő zenei részletet. 

A témakör tanulása eredményeként a 

tanuló: 

 

 a hallgatott zenét adott szempontok 

alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések 

segítségével szóban beszámol; 

 a zenei aktivitáson keresztül 

megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 

 felismeri a zongora és a furulya hangját; 

 felismeri és megkülönbözteti a 

gyermekkar és a vegyes kar hangzását; 

 meg tudja különböztetni a szólóhangszer 

hangzását a zenekari hangzástól; 

 képzelete és kreatív gondolkodása 

fejlődik; 

 képes az érzelmi azonosulásra; 

 egyre hosszabb zenei részletekre képes 

figyelni; 

 képes megérteni a zenék üzenetét; 



 szóval, rajzzal, és/vagy tánccal kifejezi a 

zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és 

műfajú zenék hallgatása. 

 Cselekményes zenékben az egyes szereplők 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 zeneművekre. 

 Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban. 

 A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban. 

 A szóló és kórus hangzás, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése 

a tanult zenei anyagban. 

FOGALMAK 

Énekhang; gyermekkar; vegyes kar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó. 

 

Témakör Zenei ismeretek / Ritmikai fejlesztés 
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 mérőt és a ritmust; 

 a testét hangszerként is használja; 

 egyszerű ritmushangszereket használ. 

A témakör tanulása eredményeként a 

tanuló: 

 

 érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt 

a tanult dalokban, zenei szemelvényekben; 

 érzékeli az ütemhangsúlyt; 

 tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 

 felismeri és hangoztatja a negyed, a 

nyolcad pár ritmusokat, a negyed értékű szünetet; 

 tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és 

használja az ütemvonalat, a záróvonalat, az 

ismétlőjelet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója. 

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

csettintés, combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és 

ritmusnevekkel egyénileg, csoportosan és párban. 

 Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása.  

 Alkotói készség: ritmussorok alkotása. 

 Egyszerű ritmushangszerek és hangkeltő eszközök készítése; játékkal oldott zenei 

tevékenységek alkalmazása. 

 Egyenletes lüktetés, mérő. 

 A félértékű kotta (tá-á) és a félértékű szünet (szü-net). 

 2/4-es ütem. 



 Ütemmutató, vonal, vonalköz, pótvonal, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel, kezdőhang, 

záró hang. 

FOGALMAK 

Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel; ütemmutató; ritmushangszer; 

ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang-záró hang; gyors; lassú; mérsékelt; 

osztinátó. 

 

Témakör Zenei ismeretek / Hallásfejlesztés 
Óraszám 

8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 

 érzékeli a hangok egymásutánját, különböző 

hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, ezeket 

felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult 

dalokban, zeneművekben; 

 érti a különbséget a hangerő, hangszín, 

hangmagasság fogalmai között; 

 rövid dallamsorokat rögtönöz; 

 örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 

 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, 

kézjelekkel mutatja; 

 a tanult hangkészletben különböző gyakorlási 

formákban használja, belső hallása fejlődik; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja 

változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; 

 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket hallás után megfigyel és reprodukál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a 

környező világ hangjaiban, a tanult dalokban, zeneművekben. 

 Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban. 

 Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása. 

 Belső hallás fejlesztése dallambújtatással. 

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 

éneklése. 

 Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában. 

 Alkotói készség: rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre. 

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

készített hangkeltő eszközök, különböző ritmushangszerek hangszínének megfigyelése és azok 

improvizatív használata egy szó vagy érzelem kifejezésére. 

FOGALMAK 

Halk; hangos; középerős; hangmagasság; hangszín; hangerő; dallam; dallamsor. 

 

Témakör Zenei ismeretek / Zenei írás, olvasás 
Óraszám 

8 óra 

Tanulási eredmények 



A témakör tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei 

jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli 

viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult 

dalokat; 

 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet 

különböző magasságokban írható, olvasható. 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű 

ritmusokat a tanult értékekkel; 

 képes egyszerű kottában tájékozódni; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése. 

 A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a 

kottában a tanult dalokon. 

 A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, 

szünet, vonal – vonalköz, pótvonal, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel, kezdőhang-záró hang. 

 A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás-olvasási feladatok 

segítségével. 

 A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei kirakós feladatok 

segítségével. 

 A negyed, a nyolcad pár, a negyedértékű szünet grafikai képe és írása. 

 A félértékű kotta (tá-á) és a félértékű szünet (szü-net) grafikai képe és írása. 

 Az ütemmutató, az ütemvonal, a záróvonal és az ismétlőjel grafikai képe és írása. 

 A lá – szó – mi – ré – dó – alsó lá szolmizációs hangok kirakása fokozatos 

bevezetéssel, különböző hangmagasságokban. 

FOGALMAK 

Kottakép; hangjegy; hangjegyszár. 

 
 

ÉRTÉKELÉSEK 

 

A FÉLÉVI SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS MONDATBANKJA 
 

 Kiválóan megfelelt  

 Jól megfelelt  

 Megfelelt  

 Felzárkóztatásra szorul 

 Nem felelt meg 

 

ÉRDEKLŐDÉS-AKTIVITÁS: 

 Az ének-zene órán aktív, együttműködő. 

 Az ének-zene órán az aktivitása változó. 

 Az ének-zene órán nehezen motiválható. 

 

DALLAMI KÉSZSÉG: 

 A tanult dalokat tisztán, pontosan el tudja énekelni. 

 A tanult dalokat jól el tudja énekelni. 

 A tanult dalokat néha bizonytalanul, kis segítséggel tudja elénekelni. 



 

RITMIKAI KÉSZSÉG: 

 Ritmikai készsége kiváló. 

 Ritmikai készsége jó. 

 Ritmikai készsége megfelelő. 

 Ritmikai készsége fejlesztésre szorul. 

TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS 

 A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok alapján osztályzattal 

értékelünk. 

 

A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI A MÁSODIK ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 A tanulók 20 népdalt vagy gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan, bátran, jó hangmagasságban énekelnek. 

 Ismernek 20 egyházi éneket (liturgikus ének, népének, taizei ének), és képesek a közösséggel 

együtt elénekelni, a liturgikus alkalmakkor is. 

 Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről. A megismert ritmikai 

elemeket pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is.  

 Rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról szolmizálva énekelnek. 

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat 

szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. 

 
 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 A tanulók tudjanak 20 népdalt vagy gyermekdalt elénekelni, emlékezetből. 

 Ismerjenek 20 egyházi éneket (liturgikus ének, népének, taizei ének), és képesek legyenek 

a közösséggel együtt elénekelni, a liturgikus alkalmakkor is. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, szolmizációs hang) ismerjék fel kottaképről.  

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatokat folyamatosan szólaltassák 

meg, egyénileg is.  

 Rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról szolmizálva énekeljenek, tanítói 

segítséggel.  

 Képesek legyenek csendben a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szerezni. 

 


