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Ajánlás 
 

Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– OM kerettanterve 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

 

1. – 8. évfolyamon az ének-zene tantárgyra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

1. – 4. évfolyam: Hornyák Lászlóné   _______________________ 

5. – 8. évfolyam: Kondorné Fehér Anikó  _______________________ 

Hernádi Andrásné   _______________________ 

 

Szolnok, 2010.június 15. 
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Az ének-zene tanításának célja 
 

Kulcskompetencia: esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

Az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, 

mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az 

irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, 

terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 

   

Élhessék át a tanulók mind teljesebben világunk tárgyi és emberi jelenségeit és viszonyait az 

énekelt és meghallgatott zenei anyag segítségével, legyen az hatékony része szemléletmódjuk 

formálásának, gazdagítsa, finomítsa, fejlessze érzelmi világukat. Legyen serkentő, motiváló alap az 

ének-zene.  

Az éneklési készség fejlesztését népdalokkal, egy és többszólamú művek előadásával, a magyar 

népdalkincs gazdagításával és a klasszikus művek énekelhető dallamainak közös éneklésével 

biztosítjuk. 

 Céljaink elérése érdekében a tanulókat aktív reprodukáló énekléssel és lélekben átélt 

zenehallgatással, mint befogadó tevékenységgel, kell kollektív zenei élményekhez juttatnunk. Ezzel 

fejlődik a tanulók, zenei kommunikációja zenei emlékezete, érzékenysége, érzékelése, ízlése, 

ítélőképessége, fantáziája és gondolkodása. A zenei élmény -a zenének a gyerekekre gyakorolt 

specifikus hatásán túlmenően - (kezdetben a közös játékhoz és mozgáshoz kapcsolva ) az öröm, a 

siker , a felfedezés, az újraalkotás, a kollektivitás és önkifejezés élményét is nyújtsa. Egyrészről 

legyen spontán -biztosítva a folyamatosságot az óvoda és iskola között-, másrészről pedig tudatos, 

az elemi zenei ismeretek, majd a nép- és műzenei alkotásokban rejlő tartalmak elsajátítása, feltárása 

révén.  

 Az ének-zene tanítása tegye fogékonnyá a tanulókat fejlettségi szintjüknek megfelelő 

vokális és hangszeres zene befogadására és a valóság akusztikus jelenségeinek elemzésére. Az ének 

tanítással biztosítsuk, hogy a tanulók zeneileg helyes karakterekkel, majd érzelmi átéléssel tudjanak 

énekelni értékes -nagy többségében magyar- gyermek- és népdalokat, műdalokat, más népek dalait, 

magyar szabadságharcos és katonadalokat, egyházi, karácsonyi, egyéb alkalmi dalokat. Tegyük 

lehetővé a könnyebben énekelhető kánonok, kétszólamú művek éneklését. Évfolyamonként 

növelhető az emlékezetből megtanult dalok száma. A ritmikai és dallami elemek elvonatkoztatása 

az élő dallamokból, majd ezek reprodukciója a zenei írás -olvasás alapkészségeit, a zenei anyanyelv 

biztonságos megtanulását szolgálják. Az ének-zene tanítása tegye képessé a tanulókat az 

alkalmazott tantervbe foglalt zenei anyag olyan sajátos összetevőinek felismerésére és 

reprodukálására, mint a dallam, ritmus, tempó, dinamika, hangszíntonalitás, többszólamúság, 

szerkezet. Ki kell fejleszteni a tanulók zenei jártasságait és készségeit az éneklés, a zenei írás -

olvasás és a zenehallgatás tevékenységében. Bontakoztassuk ki a tanulók zenei képzeletét, felfedező 

és alkotó kedvét, alapozzuk meg a zenei és művészi gondolkodást, az ének-zenei és más művészeti 

alkotások tartalmi és formai összehasonlítása révén. Tájékoztassuk a tanulókat az egyes 

zenetörténeti korok fő jellegzetességeiről. Szerettessük meg az ének-zenét és váljanak aktív 

művelőjévé. Érvényesítsük a zenei tevékenységek fizikai- szellemi oldó, frissítő hatását. A 

továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek és készségek mellett a nehézségi sorrendet betartva, 

kiemelten foglalkozzunk a zenei írással és olvasással. Érjük el, hogy a gyerekek nagyfokú 

önállósággal rendelkezzenek és ismerjék az ének-zene jelrendszerét. Fordítsunk nagy figyelmet a 

jártasságok, készségek továbbfejlesztésére, az egyéni előadásra, a páros, csoportos együtténeklésre. 

Vegyenek részt minél többen különböző zenei rendezvényeken.  
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Az ének-zene tantárgy heti óraszámai: 

 

 

Évfolyam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 

Heti óraszám: 1 1 1 1 1 1 1 1 

Évi óraszám: 37 37 37 37 37 37 37 37 

 

 

 

Az értékelés elvei és eszközei 
 

Alapelvek 

1. Az értékelés személyre szóló és az életkori sajátosságokat figyelembe vevő  legyen. 

2. Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen, s alakítsa ki a helyes ön- és társértékelés képességét. 

3. Folyamatos legyen. 

4. Legyen összhangban a Nat-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az 

iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal. 

5. Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a 

javítás). 

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, 

a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő” értékelésnek, ugyanis ez segíthet 

leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. 

 

 – Számonkérés és feleltetés helyett természetesen oldott, feszültségmentes, jó hangulatú 

beszélgetések során győződjünk meg az elsajátított ismeretekről. 

 – Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal 

küszködő vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre. Őket csoportban és kizárólag 

a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a szöveg tudása, a ritmus és a 

dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, 

további előmenetelét és akaratát. 

 – A gyerekek is vegyenek részt az értékelésben, ami biztonságot ad számukra és növeli a 

felelősségtudatukat és önbizalmukat. 

 

Az értékelés célja 

Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak a 

következők: 

– a személyiségfejlődés elősegítése, 

– lemaradás feltárása és orvoslása, 

– tehetség felismerése és fejlesztése, 

– a pedagógiai tevékenység fejlesztése. 

 

Az értékelés módjai 

 

Szóbeli értékelés  
A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati (műtermi, műhely) 

munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, szóbeli 

értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás, illetve a hiányosságok 

feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú 

nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is. 
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Írásbeli értékelés  

Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés elemei. 

Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást 

nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók 

írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet. 

 

A kétféle értékelési mód félévenként minimum 3 érdemjegyben jelenik meg. 

 

 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

A tankönyv segítse az egységes alapokra épülő differenciálást, amennyiben lehetővé teszi, hogy a 

tanulók adottságaikkal, saját fejlődési ütemükkel összhangban tanulhassanak. 

A tankönyv elsősorban keret, sokkal inkább „ugródeszka”, a benne szereplő ismeretanyag más 

csoportosításban is feldolgozható, más irányokba továbbfejleszthető, pedagógiai céljai más 

feladatokon keresztül is megvalósíthatóak.  

A személyiségfejlesztés és a legkülönbözőbb képességek fejlesztése más-más ismeretanyagon, 

tevékenységen keresztül egy komplex művészeti program keretében valósítható meg leginkább. Ez 

szemléletváltozást feltételez, a tankönyv ehhez kell hogy segítséget nyújtson, hangsúlyozni kell 

azonban, hogy a jó tanárt semmilyen tankönyv nem helyettesítheti, mert az iskolában nem 

egyszerűen ismeretek átadása folyik.  

A művészeti nevelés pedig különösen igényli az állandó tanári jelenlétet, mert csak akkor lehet 

hiteles, ha a tanár maga is kreatív. 

 

1–4. évfolyam 

 

Célok és feladatok 
 

Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és 

jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a beleélés-

átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és a közös kulturális 

élmény fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberek, közösségek és kultúrák befogadására, a 

hagyományok tovább örökítésére, alapozza a nemzeti azonosságtudatot. 

A zene megszerettetéséhez a zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. 

Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör, a közös éneklés és zenehallgatás örömteli 

megélése, a játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása, a jó iskolai környezet, 

valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz, zenetanárukhoz. A sokszínű, igényes és 

céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási 

szokásokat. 

Az énekhang minden gyermek veleszületett „hangszere”. Ezért az énekes tevékenységek a zenei 

foglalkozások alapját képezik. 

Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, 

tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a 

közösségformálás mással alig pótolható lehetőségét kínálja. 

A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások 

nyomán gyorsan és látványosan halad, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, a szép testtartás, a 

jó légzés, a jó fizikai állóképesség kialakítását, illetve erősödését. 
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Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei 

kifejezése az előadói készséget gazdagítja. 

A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van 

a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. 

A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos 

alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek csoport előtti éneklése, előadása módot ad az 

egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú 

gyermekek fejlesztésére.  

A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres 

hangszertanuláshoz. 

A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a gyermeki élményvilág 

fontos része. 

Zenei hagyományaink, az európai zenekultúra alkotásainak tanulmányozása és a távoli kontinensek 

zenei nyelvének megismerése együttesen segíti a tanulókat zenei világképük kialakításában. 

 

Fejlesztési követelmények 
 

Éneklés 

Az énekhangra épülő tanítás első lépése a kifejező „saját hangszer” megformálása, vagyis az 

éneklési készség fejlesztése és az éneklési kultúra kialakítása. Fejlesztési követelménye a dalok 

élményből kiinduló, a szövegtartalmat kifejező megszólaltatása, a csoport egységes, szép közös 

éneklése helyes légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, pontos dalkezdéssel és 

zárással. Énekes játékok, táncos dallamok előadása mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának 

megfelelően. Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából. Könnyű kétszólamú 

művek éneklése. 

 

Improvizáció 

A kreativitás és a fantázia fejlesztése az önkifejezés sajátos formáinak megtapasztalása, kipróbálása 

a megismert zenei kifejező eszközök felhasználásával. A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a 

zenei és a képi kifejezés összekapcsolása.   

 

Zeneértés 

A zeneértő és-érző képesség fejlesztésének eredményeképpen a többször meghallgatott zeneművek 

felismerése, megnevezése, az emberi hangfajták, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a 

zenei karakterek különbségének, kifejező erejének felfedezése. A zenehallgatás élményének 

megtapasztalása. A zenehallgatás értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség 

belső harmóniájához. A fejlesztés során kialakuló értékrend lehetővé teszi a művészi értékek 

felismerését, a kritikai gondolkodást és az ízlés formálódását. A zenehallgatásban fontos az 

összefüggések megragadása, a morális, erkölcsi tartalmak felismerése, a zenei élmény átélése. 

 

Zenei hallás és kottaismeret 

A zenei hallás fejlesztése a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és dinamikaérzék kialakítására 

irányul tanult dalokon. A hangszínhallás fejlesztése tegye képessé a gyerekeket hangszerek és 

énekkari szólamok felismerésére. A belső hallás megalapozása, a zenei memória fejlesztése, a zenei 

élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazása a fejlesztő tevékenységrendszer fontos 

eleme.  

A zenei olvasás-írás alapjainak elsajátítása ebben az életkori szakaszban: a tanult dallami és ritmikai 

elemek felismerésére irányul betűkottáról és kottaképről; ismert dalok szolmizált olvasására és 

felismerésére kottaképről, kézjelről; valamint a megismert szolmizált hangok éneklésére dalokban, 

motívumokban, írására a tanult dó-helyekkel. 
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A témakörök óraszámai 
 

Évfolyam 1 2. 3. 4. 

Éneklés 18 18 18 18 

Improvizáció 5 5 4 4 

Zenei hallás és 

kottaírás 

9 9 10 10 

Zenehallgatás 5 5 5 5 

 

 

1. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

A dalok élményekből kiinduló szövegtartalmat 

kifejező megszólaltatása, az éneklési öröm 

felkeltése. 

Dalos játékok mozgással egybekötött, csoportos  

előadása. 

Éneklés szöveggel emlékezetből. Egységes 

hangzás kialakítása csoportos énekléskor, a 

kiscsoportos és az egyéni éneklés fejlesztése. 

Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése a 

tanító irányításával. 

Felkészítés az ünnepekre a hangszert tanuló 

diákok bevonásával is. 

Dalok, mondókák ritmusának hangoztatása. 

Megfelelő tempóválasztás, tempótartás. 

Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása. 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

felismerése, átvétele. 

 

Magyar népi mondókák. 

Népi gyermekjátékok. 

Kis hangterjedelmű magyar népdalok. 

Ünnepkörök dalai (Anyák napja, mikulás, 

karácsony). 

Művészi értékű, komponált gyermekdalok (pl. 

gyermek és környezete: természeti és emberi 

környezet témákban). 

Improvizáció 

Énekes és ritmikus variációs játék, elemi 

ritmusértékek felhasználásával. 

Énekes párbeszéd – visszhangjáték (névéneklés). 

 

Dallammodellként: 

tanult mondókák, gyerekversek, énekes 

játékok, 

tanult dallami elemek. 

Zenehallgatás 

Különféle hangfajták megfigyelése. Dinamikai 

ellentétpárok (halk-hangos), alapvető 

tempókülönbségek (gyors-lassú) 

összehasonlítása. 

Az emocionális érzékenység kifejlesztése. 

1-2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal 

feldolgozásának) figyelemmel kísérése. 

Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése. 

 

Tárgyi, környezeti zajok, zörejek. 

Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és 

hangszeres feldolgozások. 

Karakterdarabok. 
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Zenei hallás és kottaismeret 

 Belső hallás képességének megalapozása.  

A hallás utáni éneklés képességének kialakítása a tanult dallamok felismerését segítő 

képességek kialakítása.  

 Hangszínhallás fejlesztése:  

Emberi hangok hallás utáni megkülönböztetése (gyermek- női-férfi); 

Hangszerek hangjának felismerése (ritmushangszerek, metallofon, furulya, zongora). 

Tempóval és dinamikával kapcsolatos megfigyelések 

 Az egyenletes lüktetés érzékelése.  Tapasztalatok a motívum –és ütemsúlyról. A kettes 

ütem megfigyelése. Elemi ritmusértékek (negyed és szünetjelek, páros nyolcad), 

ütemvonal, záróvonal, megismerése. 

 Pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (szó-mi, lá-szó-mi) megismerése. 

 

 Tájékozódás a vonalrendszerben, a tanult pentaton dallamelemek körében a hang, kézjel, 

betűkotta, hangjegy kapcsolatának megerősítése. Hangok lejegyzése a vonalrendszerben a 

tanító útmutatásai szerint 

 

 Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá alaphanghoz viszonyított értelmezéssel). 

 

 

A továbbhaladás feltételeit nem határozzuk meg, mivel az első és a második évfolyamot egy 

fejlesztési szakasznak tekintjük. 

 

Kiválóan megfelelt: 

- önállóan képes a tanult dalok (3-5) előadására, felismeri szöveg nélkül is a tanult dalokat 

- biztosan ismeri a m-sz-l hangok nevét, beű és kézjelét, viszonyított helyét a 

vonalrendszerben 

- képes egyenletes lüktetés megszólaltatására. Ritmusnevekkel (tá, ti-ti, szün) biztosan képes 

a kiemelt dalokat hangoztatni, rimusírása jó 

- zenehallgatásra képes figyelni, a szóló és zenei hangzást biztosan felismeri 

- órai aktivitása példamutató 

 

Jól megfelelt: 

- kis segítséggel képes a tanult dalok (3-5) előadására, felismeri szöveg nélkül is a tanult 

dalok nagyobb részét 

- ismeri a m-sz-l  hangok nevét, betű- és kézjelét, vonalrendszerben való lejegyzésnél keveset 

téveszt 

- képes egyenletes lüktetés megszólaltatására. Ritmusnevekkel (tá, ti-ti, szün) képes a kiemelt 

dalokat hangoztatni. Ritmus írása megfelelő 

- zenehallgatásra képes figyelni, a szóló és zenei hangzást felismeri 

- tanórákon többnyire aktív 

 

Megfelelt: 

- segítséggel képes a tanult dalok (3-5) előadására és felismerésére 

- A dallami elemek (m-sz-l) felismerésében és vonalrendszerben való lejegyzésében 

segítséget igényel. 

- Egyenletes lüktetés hangoztatására képes. Bizonytalan a kiemelt dalok ritmusnevekkel való 

(tá, ti-ti, szün) hangoztatásában, és lejegyzésében. 

- Zenehallgatásra rövid ideig képes figyelni. 

- Órai aktivitása megfelelő. 
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Felzárkóztatásra szorul: 

- Csak osztállyal, vagy nevelői segítséggel képes a tanult dalok előadására és felismerésére. 

- A dallami elemek felismerésére és vonalrendszerben való lejegyzésére csak segítséggel 

képes. 

- Egyenletes lüktetés és dalritmus megszólaltatására (kiemelt dalok, tá, ti-ti, szün) csak 

segítséggel képes, ritmusírása gyenge. 

- Nehezen köti le a zenehallgatás. 

- Órai aktivitása változó. 

 

2. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

A dalok élményekből kiinduló szövegtartalmat 

kifejező megszólaltatása, az éneklési öröm 

felkeltése 

Egységes hangzás kialakítása csoportos 

énekléskor, a kiscsoportos és az egyéni éneklés 

fejlesztése. 

Népi gyermekjátékok, népszokások dramatizált 

előadása, bábos megjelenítéssel vagy 

mozgással, tánccal is. 

Felkészítés az ünnepekre a hangszert tanuló 

diákok bevonásával is. 

Ritmusfelelgetős. 

Ritmuskánonok megszólaltatása csoportos 

osztásban. 

Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes 

előadásban. 

Pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről. 

 

Újabb népi mondókák. 

Népi gyermekjátékdalok, népszokások. 

Magyar és rokon népek dalai. 

Ünnepkörök dalai (farsang, húsvét, iskolai 

ünnepek). 

Műdalok (az életkornak megfelelően 

válogatva). 

Improvizáció 

Ritmusfelelgetős. 

Ritmusosztináto szerkesztése és előadása. 

A zenei fantázia fejlesztése, mozgósítása, 

énekes szabad rögtönzések bevezetése. 

Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet 

formájára. 

 

Dallammodellként: 

magyar gyermekdalok, 

népzenei – műzenei énekes anyag, 

olvasógyakorlatok. 

Zenehallgatás 

Újabb zenei együttesek és felismerésük hangzás 

alapján (gyermekkar; zenekar; szóló hangszer, 

hegedű) 

Különböző karakterek, hangmagasságok hallás 

utáni megfigyelése. 

Cselekményes zenék bemutatása, tartalmuk 

szóbeli vagy egyéb társművészetekből 

kölcsönzött eszközzel való kifejtése. 

 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó 

szemelvények (vokális, hangszeres). 

Magyar és rokon népek népzenei felvételei. 

Gyermekdalok és magyar népzene, 

feldolgozásokban. 

Cselekményes zenék. 
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Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Zenei hallás és kottaírás 

 Belső hallás képességének megalapozása.  

A hallás utáni éneklés képességének kialakítása a tanult dallamok felismerését segítő 

képességek kialakítása.  

 Félértékű ritmus és szünetjel és az ismétlőjel megismerése. Egyszerű ritmusfelelgetős 

/osztinátó, ritmuskánon; ritmushangszerek használatával egybekötött ritmus gyakorlatok. 

 Pentaton dallamhangok ( ré- dó- lá) megismerése (kézjel, betűkotta, hangjegy). 

 A tanult hangkészlet elhelyezése a vonalrendszerben, a pótvonal az ismétlőjel alkalmazása. 

Olvasógyakorlatok. 

 Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá hanghoz viszonyított értelmezéssel). 

Lá- és dó-pentaton, átmenő fá- és ti- hangkészletű dallamok. 

 A zenehallgatás tapasztalataira épülő hallási megfigyelések. 

 

 

A következő tanévi fejlesztési feltételeit határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló tanulók 

részére egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. A szülő kérésére a tanuló évfolyamot ismételhet. 
 

A következő tanévi fejlesztés alapjai 
 

Népi mondókák, népi játékok, népdalok, műdalok tartalom kifejezésre törekvő, csoportos éneklése 

emlékezetből. 

Gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása csoportban Részvétel tanult népszokások 

dramatikus előadásában. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. Dallammotívumok 

csoportos éneklése szolmizációs kézjelről. Játékos, egyszerű ritmikai és dallami improvizálás. 

Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. A zenekari előadás és a hangszerszóló 

megkülönböztetése 

Dalritmusok és pentaton relációk olvasása és írása a tanító irányításával a tanult ritmusértékek és 

hangkészlet körében. 

 

2. évfolyam: 
 

Kiválóan megfelelt: 

 Képes a tanuló legalább 5 dalt emlékezetből előadni, felismeri szöveg nélkül is a tanult dalokat. 

 Ismeri a tanult hangok ( l,-d-r-m-s-l) magasságbeli sorrendjét, vonalrendszerbe való lejegyzését. 

 Képes a tanuló a felismert ritmus motívumokat (tá, ti-ti, táá, szün, szünet), hangoztatni, 2-es 

ütembe helyezni. 

 Felismeri a tanuló az énekkari és zenekari hangzás közötti különbséget, a zongora, hegedű 

hangját. 

 Órai aktivitása példamutató. 

 

Jól megfelelt: 

 Kis segítséget igényel a dalok előadásában. 

 A tanult hangok (l,-d-r-m-s-l) kéz és betűjelét ismeri, ismeri azok magasságbeli sorrendjét. 

 Betűskottáról való megszólaltatásánál segítséget igényel, a hangjegyek vonalrendszerbe 

jegyzésénél keveset hibázik, segítséggel javítani képes. 

 Dalok ritmusát folyamatosan olvasva ritmusnévvel (tá, ti-ti, táá, szün, szünet) képes 

megszólaltatni. 
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 Ütembe rendezésnél ritkán téved. 

 A tanórákon többnyire aktív 

 Felismeri az énekhang és a zenei hangzás, szóló és együttes közötti különbséget 

zenehallgatáskor. 

 

Megfelelelt: 

 A tanult dalok közül csak segítséggel képes néhányat / 3 - 5 / megszólaltatni, felismerni szöveg 

nélkül. 

 A lá, dó, ré, mi, szó, alsó lá hangok magasságbeli sorrendjét ismeri, de vonalrendszerbe való 

lejegyzésnél nehézségei vannak, segítséget igényel. 

 Egyenletes lüktetést képes megszólaltatni a dalokhoz, a ritmust olvasni tudja, de lejegyzésben 

gyakran téved, segítséget igényel. 

 Zenehallgatáskor passzív, gondjai vannak a megfigyelési szempontokról való számadásnál ( 

együttes - szóló, énekhang - zenekar, billentyűs - vonós hangszer ). 

 Órai aktivitása megfelelő 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

 

 Az osztállyal, vagy nevelői segítséggel képes énekelni, dalritmust megszólaltatni. 

 Felismeri a szólmizációs és ritmikai elemeket, de önálló lejegyzésben gyakran hibázik, segítséget 

igényel. 

 Nehezen köti le a zenehallgatás. Órai aktivitása változó 

 

3. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

A dalok élményekből kiinduló szövegtartalmat 

kifejező megszólaltatása, az éneklési öröm 

felkeltése 

Egységes hangzás kialakítása csoportos 

énekléskor, a kiscsoportos és az egyéni éneklés 

fejlesztése 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes 

gyermekjátékokkal. 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. 

Több versszakból álló népdalok előadása 

emlékezetből. 

Népdalkánonok csoportos előadása. 

Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása. 

Ritmushangszerekkel kísért éneklés. 

Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök 

alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére. 

 

Szerepjátszó gyermekjátékok. 

Magyar népdalok, népszokások dalanyagának 

bővítése. 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai; 

európai gyermekdalok. 

Újabb műdalok. 

Ünnepkörök dalai (regölés, tavaszi 

népszokások). 

Iskolai ünnepek újabb dalai. 

Könnyű kétszólamúság (kánonok). 

Improvizáció 

Játékok a dinamikával, tempóval. 

Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, 

dallam kiegészítés. 

 

 

Dallammodellként: 

Olvasógyakorlatok, 

Magyar népzene, nemzetiségek és etnikumok 

zenéje, műzene, más népek dalai. 

Zenehallgatás  
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Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Hangulatok, előadásmódok (pl. parlando), 

karakterisztikus elemek megállapítása. 

Tartalom és zenei kifejezőeszközök 

összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes 

zenék hallgatásában. 

Hangfajták (nőikar, férfikar), kórustípusok hallás 

utáni megnevezése. 

Hangszerek hallás utáni megfigyelése (fuvola, 

kürt, üstdob). 

Eredeti népzenei felvételek (magyar, 

kisebbségi és nemzetiségi). 

Cselekményes zenék. 

Nőikari, férfikari művek. 

Műzenei szemelvények. 

Zenei hallás és kottaismeret 

Egész értékű hang és szünetjele; önálló nyolcad 

és szünetjele megismerése. Tapasztalatok a 

négyes ütemről. 

Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, 

felismerése kottaképről. Új ritmusmotívumok és 

dallammotívumok leírása tanári irányítással.  

Kétszólamú ritmusgyakorlatok 

Felső dó, alsó szó megismerése, kézjele és 

elhelyezése a vonalrendszerben. 

Dallammotívumok leírása tanítói 

segítségadással. 

Utószolmizálás. Daltanulás kézjelről és 

betűkottáról. 

 

Olvasógyakorlatok. 

Magyar népdalok, nemzetiségek és etnikai 

csoportok 

dalai. 

Életkornak megfelelő műdalok. 

 

A következő tanévi fejlesztési feltételeit határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló tanulók 

részére egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. A szülő kérésére a tanuló évfolyamot ismételhet. 

A következő tanévi fejlesztés alapjai 
 

Dalok szövegtartalmat, érzelmeket kifejező közös éneklése emlékezetből, a tanult tempójelzések és 

dinamikai jelek alkalmazásával. Azonos dallamhoz (motivikus szerkezetű) befejezés rögtönzése. 

Beszámolás többször meghallgatott zeneműrészletek - szempontokkal irányított - megfigyeléséből 

származó tapasztalatokról. A megismert hangszerek és kórustípusok megnevezése hangzásuk 

felismerése alapján. 

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Megismert dallamrelációk 

felismerése, éneklése kottaképről. 

 

Kiválóan megfelelt: 

 Képes a tanuló 8 - 10 dal előadására. 

 Kis segítséggel felismeri a dalokat hallás után, kottaképről ( betűs, vonalas rendszer)  

 Ismeri az alsó szó, lá,  a d-r-m-szó-lá és a felső dó hangokat, helyüket a vonalrendszerben és 

képes  azok  lejegyzésére. 

 Betűjeles kottáról tud szolmizálva, kézjellel énekelni, kis segítséget esetleg igényel. 

 A tanult ütemfajtákat alkalmazza, diktálás után a megfelelő ütembe rendezi az egész, fél, negyed- 

nyolcad hangokat és szüneteket. 

 Felismeri a szinkópát. 

 Dalokhoz tud ritmus osztinátót alkalmazni. 

 Adott zenére tud figyelni, hangulatát, hangzását felismeri. 



 

 

MŰVÉSZETEK   ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM 

 

14 

 Órai aktivitása példamutató 

 

Jól megfelelt: 

 Képes 5 - 7 dal előadására, felismerésére. 

 Ritkán és keveset téved, hibái javítására segítséggel képes. 

 Ismeri a tanult hangok szolmizációs magassági viszonyait, kézjeleit, vonalrendszerbe való 

lejegyzésnél keveset téved. 

 A tanult ritmusfajtákat felismeri, hangoztatja, diktálás utáni lejegyzésben kevés hibával 

tevékenykedik. 

 A betűjelről való éneklésben segítséget igényel  ( hangok magassági viszonyainak 

megszólaltatása pontos ritmussal.) 

 Zenehallgatásnál tud figyelni. 

 A tanórákon többnyire aktív. 

 

Megfelelt: 

 4- 5 tanult dal előadására képes, kis segítséget igényel. 

 A s,-l,-d-r-m-s-l-d’ hangok felismerésében és vonalrendszerben való lejegyzésében bizonytalan, 

megszólaltatásra csak segítséggel képes 

 A zenei írás - olvasásban csak a  tá - ti táá ritmusok felismerésében biztos, a nehezebb ritmikai 

elemek / szinkópa / megszólaltatásában és lejegyzésében segítségre szorul. 

 Osztinátó alkalmazásra képes. 

 Zenehallgatás elemzésekor nehézségei vannak. 

 Órai aktivitása megfelelő 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

 A tanult dalok előadásában nevelői segítséget igényel.  

 A zenei írás - olvasás területén nehézségei vannak. 

 Sok segítséget igényel. 

 Betűjelről és kottáról nem képes egyedül dallamot megszólaltatni. 

 Nehézségei vannak a hangmagasság és a ritmus együttes megszólalásában. 

 Utánzásra képes,  a segítséget elfogadja. 

 Órai aktivitása változó 

 

4. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a 

zenei üzenet kifejezésére. 

Bicíniumok csoportos előadása. 

Szolmizált éneklés kézjelről, kottaképről. 

Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig 

tanult ritmusértékekkel és -képletekkel, a tanult 

ütemformákban (pl. variációk – 

szaporítás/ritkítás szerkesztése). 

 

Újabb magyar népdalok (eltérő stílusrétegből), 

nemzetiségek és etnikai csoportok dalai. 

Európai népdalok. 

Jeles napok, ünnepkörök dalai (betlehemes 

játékok). 

Iskolai ünnepek újabb dalai. 

Könnyű kétszólamúság (kánonok, bicíniumok). 

A magyar Himnusz. 

Improvizáció 

Variációs készség fejlesztése a megismert 

ritmikai, dallami elemekkel. 

 

Dallammodellként: 

tanult ritmikai, dallami elemek, 
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Ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az 

újonnan tanult ritmusokkal. 

Mozdulatrögtönzés a zenehallgatáshoz. 

olvasógyakorlatok, 

magyar népdalok és más dallamok, 

zenehallgatási szemelvények 

Zenehallgatás 

A vegyeskar szólamainak megfigyelése, 

megnevezése 

a zenehallgatási tapasztalatok megbeszélésekor. 

Hangszerismeret bővítése(klarinét, cselló). A 

zeneművekben felismert hangszerek 

megnevezése. 

Fokozatos erősítés, halkítás megfigyelése 

műzenei példákon, alkalmazása énekléskor. 

 

Zenei hallás és kottaismeret 

Pontozott félértékű kotta és szünetjel, a 3-as 

ütem megismerése. Tapasztalatok a váltakozó 

ütemről. 

A tanult ritmusképletek felismerése, 

megnevezése, olvasása kottaképről és írásuk. 

A fá és a ti hangok megismerése, kézjelük, 

elhelyezésük a vonalrendszerben. 

Ismert hangkészletekben kottaolvasás a tanító 

irányításával. 

Dallamolvasás az ismert hangokkal. 

Hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése. 

Az ismert hangszerek hangjának felismerése 

zenehallgatás közben, szerepük megfigyelése a 

zenei kifejezésben,  a tapasztalatok közös  

megbeszélése. 

 

Karművek (a tanult dalanyag énekkari 

feldolgozásaiból). 

Népdalfeldolgozások (giusto karakter) a 

szülőföld dalkincséből. 

Hangszeres karakterdarabok, műzenei 

szemelvények. 

 

 

 

Tanult dalanyag. 

Öt- és hétfokú olvasógyakorlatok. 

Zenehallgatási szemelvények. 

A továbbhaladás feltételei 

Dalok élményből fakadó, érzelmeket kifejező egységes, szép, örömteli éneklése. A Himnusz 

éneklése pontos szöveggel, tiszteletadással. Ritmussor szabad és adott szempontok szerinti 

rögtönzése (maximum nyolc ütem terjedelemben). 

A meghallgatott zenés mesék tartalmának felidézése, a tartalom és a zene összhangjának 

felismerése.  

Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. Tanult népdalok felismerése zeneművekben, 

feldolgozásokban. 

A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas 

ütemben is. 

Dalrészletek olvasása és kottába írása tanítói segítséggel. 

 

Jeles: 

 Órai aktivitása példamutató. 

 Ha a hallása, ritmusérzéke gyengébb, a zenei írás - olvasás, zenehallgatás, elmélet terén 

kimagasló. 

 Legalább 10 dal előadására, felismerésére képes. 

 Egyszerű kétszólamúság megszólaltatásában részt vesz. 

 A népdalok egyszerű szerkezeti felépítését felismeri. 

 Képes betűs kottáról 5 vonalra helyezni kottát - többféle dóval. 
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 Néhány dalt emlékezetből tud szolmizálva, kézjellel előadni. 

 Oktávon belül a szolmizációs hangok viszonyait megszólaltatni képes - betűs kottáról is. 

 Ritmusok olvasására, megszólaltatására, lejegyzésére 2/4, 3/4, 4/4 ütemben rendezésére képes 

 Zenehallgatáskor aktívan figyel, két - három zenei művet képes felsorolni zeneszerző és cím 

megjelölésével. 

 Felismeri a zongora, hegedű hangszínét. 

 

Jó: 

 .Legalább 10 dal előadására képes, (szöveg, dallam, ritmus ) - kis hibákat vét. 

 Tanórákon többnyire aktív. 

 A dallami elemek viszonyait, kézjeleit birtokolja, megszólaltatásban kis segítséget igényel. 

 Többféle dó megjelölésével betűskottát 5 vonalra tud helyezni, kis tévedéseit javítani képes. 

 A ritmusok közül csak a nyújtott, éles, szinkópa, tizenhatod lejegyzésében vannak nehézségei. 

 képes a tanult ütemekbe rendezni a tanult ritmusjegyeket. 

 Zenehallgatásnál a tanult hangszerek nagyobb részét felismeri. 

 

Közepes: 

 A tanult dalok előadása nehézséget okoz, segítséget igényel. 

 A szolmizációs hangok (s,-l,-d-r-m-f-s-l-t-d’) felismerésében bizonytalan, segítséget igényel. 

 Az egyszerűbb ritmusok lejegyzésére képes csak, a többinél segítségre van szüksége. 

 Zenehallgatáskor csak a szóló és együttes hangzásának felismerésére képes. 

 Órai aktivitása megfelelő. 

 

Elégséges: 

 Csak az segítséggel képes a tanult dalok előadására. 

 Kéz és betűjeleket ismeri, a szolmizációs viszonylatban, a hangok a sorrendiségét tudja. 

 Utánzással képes vonalrendszerbe helyezni a hangokat. 

 A dal ritmusát elolvassa, de megszólaltatáskor téved. Segítséget igényel. 

 Hallás után nem tud ritmust pontosan lejegyezni, a nehezebb eseteknél / nyújtott, éles, 16-od/ 

csak segítséggel boldogul. 

 Zenehallgatáskor megfigyelései pontatlanok, hiányosak. 

 A népdalok szerkezetét nehezen ismeri fel, csak az azonosság megállapítására képes. 

 Órai aktivitása változó 

 

 

 

5–8. évfolyam 

 

Célok és feladatok 
 

A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a 

zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése, az igényes 

zene mindennapos szükségletté válásának alakítása.  

Az előadott, énekelt és meghallgatott zeneművek nyújtotta élmények fejlesztik, tudatosítják a zenei 

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

élmények és az ismeretszerzés eredményeként a zenei tudat állandóan alakul, formálódik. Fontos 

azonban, hogy a fejlettség bármely szintjén átfogó, teljes képbe rendeződjön a zenei valóság. 

Az iskolai énektanítás zenei anyaga többségében énekes zene. Így a zenei nevelés a dalok szövege 

révén jelentősen hozzájárulhat a történelmi, erkölcsi tudat fejlődéséhez is. 
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Az éneklés és a hangszerjáték a zenei nevelés alaptevékenységei, mivel a zene megértésére, a 

zeneművek befogadására elsősorban az válik képessé, aki valamilyen mértékben részt tud venni 

zenei alkotótevékenységben is. Az aktív muzsikálás a zenei önkifejezés lehetőségével segít 

kialakítani a zenéhez fűződő pozitív attitűdöket. 

Az ismeretszerzés forrásai bővülnek ebben az életkori szakaszban: az éneklés mellett megnő a 

zenehallgatásból eredő ismeretek köre, és egyre nagyobb szerepet kap az ismeretszerzésben a 

tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló használata. 

A zenekultúrák sajátosságainak megismerése és elfogadása, a hazai zeneművészet alkotásai iránti 

érdeklődés fontos része a tanulók zenei világképének. 

A zene jelrendszerének megismerése és alkalmazása a zenei olvasás-írás tevékenységeiben nem 

öncélú: a zenei tartalmak, ismeretek fejlesztik a zenei fantáziát, segítik a zeneértővé válást. 

A zene szeretete, a zenehallgatás szokásának kialakítása együtt jár az ízlésformálással, és elősegíti a 

tanórán kívüli zenei alkalmakba (énekkar, hangverseny látogatás) való bekapcsolódást. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 
 

Éneklés / interpretáció/ 

Az éneklési készség fejlesztése az 5–8. évfolyamon az élményt adó, örömöt hozó, szép és 

kifejező éneklés formálására – mint a zenei önkifejezés egyik alapvető formájának 

kialakítására és az ismeretszerzés eszközének továbbfejlesztésére – irányul, azaz célja az aktív 

zenélési kedv felkeltése,közösségépítő élmény adása. Ezért követelménye az egyéni és közös 

éneklés természetes, szép hangzással, az arzis–tézis akusztikus kifejezésével. Oldottabb 

metrikájú parlando, szabadabb rubato és feszes giusto lüktetéssel történő éneklés. Magyar 

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

éneklése. Kétszólamú művek csoportos éneklése, a zenei kifejezőeszközök és a zenei 

mondanivaló közvetítésével. 

Zenei hallás 

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

ritmus- és tempóérzék, a dinamika- és formaérzék fejlesztése. Magában rejti az 

összehasonlítást és viszonyítást, valamint az absztrakciót, analízist és szintézist. Dúr és moll 

tonalitás megfigyeltetése dallamokban. A belső hallás és a többszólamúság fejlesztése a 

műzene többszólamúságával, annak megfigyelésével. Zenei memória fejlesztése dalok és 

témák gyakorlásával és előadásával. 

Zenei olvasás-írás 

A zenei olvasás-írási készség fejlesztésének eredményeképpen a tanuló iránt támasztható 

követelmény az öt- és hétfokú dalok hangnemének felismerése kottaképről (2# és 2b 

előjegyzésig). Kottakép ritmusának megszólaltatása, ritmushangoztatás egy- és 

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

dallamok írása megadott kezdőhangról, betűkottáról. Az abc-s hangok ismerete G-kulcsban 

(G-é”) 

 

Zeneértés / zenehallgatás/ 

A zeneértő és –érző képesség fejlesztése: a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei 

formák, műfajok felismerése. A zenemű gondolati tartalmait közvetítő kifejezőeszközök – 

tempók, dinamika, tonalitás, karakterek, hangszerelés – megfigyelése. A meghallgatott 

zeneművekben előforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának 

felismerésére való képesség fejlesztése, a művészi értékek felismerése. 
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Improvizáció 

A zenei alkotás,  az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei 

fantáziát.  

Alapját a már megismert ritmikai, dallam-,tempó-,dinamikai és formai elemek képezik. 

 

 

A fent említett területek fejlesztése a kereszttantervi programcsomag /B komponens/ elemeinek 

beépítésével történik 5-6. évfolyamon. 

 

A képességfejlesztő program célja: 
 

A vizuális, a verbális és az egyéb auditív információhordozók által közvetített tudás együttes 

értelmezésére irányuló  fejlesztés. 

A hallás és olvasás által közvetített információk megfigyelése, értelmezése, rendszerezése. 

 

Feladatok: 

– folyamatos szövegrészlet 

– értő olvasása, 

– szövegrészlet értelmezése 

– képek által  közvetített információk megfeleltetése a szöveges és a zene által  közvetített 

információkkal. 

 

Munkaformák: 

– kooperatív tanulás 

– páros munka 

– egyéni munka 

– csoportmunka 

– frontális munka 

 

A témakörök óraszámai. 
 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Éneklés 37 37 37 37 

Ritmus 5 5 5 5 

Zenei olvasás-írás 10 10 10 8 

Zenei ismeretek, 

hallás 
15 15 15 15 

Zenehallgatás 

Zeneirodalom 
7 7 13 12 
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5. évfolyam 

Belépő tevékenységek Tartalom 

Éneklés 

Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó 

ritmusban, megfelelő előadásmódban. 

Műzenei szemelvények  /európai és Európán 

kívüli/ dalok éneklése az előadási jeleknek 

megfelelően 

Gregorián dallamok éneklése 

Reneszánsz és barokk zeneművek 

témáinak/részleteinek éneklése 

Egyszerű többszólamúság (csoportos éneklés) 

Zenei emlékezet aktivizálása 

 

Újabb magyar (régi – új stílus) és más népek 

dalai  

Ünnepkörök új dalai 

Régi magyar dallamok a középkorból 

Középkori gregorián dallamok 

Reneszánsz és barokk zenei szemelvények 

témái 

Quodlibetek (kánonok, bicíniumok)  

Szózat (Himnusz) 

Zenehallgatás 

Reneszánsz és barokk művek meghallgatása, 

stílusjegyek megfigyelése 

A barokk zenekar hangszercsoportjainak 

megnevezése 

 

Népdalfeldolgozások, népszokások zenéje 

(magyar, kisebbségi és nemzetiségi népzene) 

Gregorián dallamok 

Reneszánsz/barokk zenei szemelvények 

Zeneszerzők munkássága (reneszánsz, barokk)  

Rövid kortörténet (középkor, reneszánsz, 

barokk) 

Improvizáció 

Régi stílusú kvintváltó népdalforma rögtönzése 

(megadott kezdősorral). 

Gyermekversek ritmizálása, szabad dallam- és 

ritmusrögtönzések segítése. 

 

 

Dallammodellként: 

kvintváltó népdalok  

(A
5
 A

5
v A Av és A

5
 B

5
 A B) 

Zenei olvasás-írás, zenei ismeret 

Új ritmusértékek és szüneteik olvasása-írása 

(tizenhatod), osztinato. 

Új dallami elemek olvasása-írása 

 

Abc-s hangok jelölése G-kulcsban (C’-C”) 

A tiszta hangközök ismerete, szolmizált  

 éneklése (T1, T4, T5, T8) 

 

Megtanult dalok 

Olvasógyakorlatok 

A zenehallgatás énekelt szemelvényei 

 

Zenei ismeretek 

Dalismeret Népdalok, műdalok, zenetörténeti szemelvények (gregorián, reneszánsz, 

barokk) 

Műismeret Népzenei és műzenei alkotások (gregorián, reneszánsz, barokk) 

Népzene A magyar népdal stílusrétegződése: 

régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal, kvintválasz 

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, szünetjele; a kis 

éles és nyújtott ritmus 

Dallami ismeretek: 

a felső ré és mi hangok. Quodlibet 
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Hangközök: egész- és félhang távolság; a tiszta hangközök: 1, 4, 5, 8 

Hangnevek:  

abc-s hangnevek G-kulcsban (C-C”) 

Zeneirodalom 

Zenehallgatás 

Zenetörténeti korok:  

reneszánsz, barokk; stílusjegyek, kapcsolódás egyéb 

műveltségterületekhez. 

Zeneszerzők:  

 Palestrina;  

Vivaldi, J. S. Bach, Händel 

Együttesek:  

barokk zenekar 

Hangszerek:  

orgona, csembaló 

oboa, trombita 

Emberi hangfajták, többször hallgatott zenei szemelvények 

felismertetése. 

A zenemű üzenetének befogadása, értelmezése. 

Közös európai kulturális értékek megismertetése. 

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

Szemelvények 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. 

Improvizáció 

Variációk szerkesztése 2-4 ütemes terjedelemben a tanult ritmusképletekkel. 

Kvintváltó dallam improvizálása (megadott formaképlet és kezdő sorok alapján). 

Zenei olvasás-írás 

ABC-s hangok megnevezése / leírása G-kulcsban (C’-C”). 

 

 

 

 

5. évfolyam 
 

Értékelési rendszer  
 

Éneklés témából: 

 

Jeles: 

- Tudjon 15 népdalt, műdalt pontos szövegmondással, egyénileg, emlékezetből kifejezően énekelni. 

- Az énekkari munkát ötössel jutalmazzuk. 

 

Jó: 

 Tudjon 15 népdalt, műdalt egy - két hibával, egyénileg, emlékezetből kifejezően énekelni. 
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Közepes: 

- Tudjon 15 népdalt tanári segítséggel kifejező éneklésre törekedve emlékezetből énekelni 

 

Elégséges: 

 

– Tudja a törzsanyag 15dalát pontos szövegmondással énekelni csoportosan. 

– Szózat éneklése emlékezetből 

 

Ritmus témából: 

 

Jeles: 

– Kottakép alapján ismerje fel és hangoztassa a negyed, fél, nyolcad értékű ritmusból álló 

ritmusgyakorlatokat 

– Ismerje fel a tizenhatod értékű ritmust tanult dalokban, tudja hangoztatni. 

 

Jó: 

– A jeles követelményeit egy - két hibával teljesíti. 

 

Közepes: 

– Több hibával, vagy tanári segítséggel szólaltatja meg az egyszerű ritmusgyakorlatokat, illetve 

ismert dalok tizenhatod értékű ritmusait. 

 

Elégséges: 

– Kottakép alapján ismerjen fel negyed, fél, nyolcadértékű ritmusokat, variációk szerkesztése a 

tanult ritmusképletekkel 2 illetve 4 ütemes terjedelemben. 

– Tudja egyszerű ismert népdalok ritmusát kottakép alapján hangoztatni. 

 

Zenei olvasás - írás: 

 

Jeles: 

– Tudja a pentaton, pentachord  hexachord, hétfokú dó-sor fogalmát 

– Tudja ismert dalok hangkészletét megállapítani. 

– 4 - 5 népdal emlékezetből történő szolmizálását 

– Vonalrendszerben ismerje a felső ré és mi hangok helyét. 

– Betűskotta átírása vonalrendszerbe, c-dó hellyel, egy - két hibával, megfelelő külalakkal. 

 

Jó 

– A jeles követelményét két - három hibával teljesíti. 

 

Közepes: 

– Tanári segítséggel : 

 Tudja megfogalmazni a pentaton, pentachord, hexachord, hétfokú dó-sor fogalmát 

 Tudja ismert dalok hangkészletét megállapítani. 

 3 - 4 népdal emlékezetből történő szolmizálását 

 Vonalrendszerben ismerje a felső ré és mi hangok helyét. 

 Kottázás vonalrendszerben, 5 -6 hibával. 

 

Elégséges: 

– Tudjon tanult dalokat énekelni kottából szolmizálva. 

– Tudja megfelelő külalakkal lemásolni a tanult dalt. 

– Kvintváltó dallam improvizálása megadott formaképlet és kezdősorok alapján. 
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Zenei ismeretek, zenei hallás: 

 

Jeles: 

– Tudja az ábécés hangokat elhelyezni a vonalrendszerben egy vagy két hibával. 

– Tudja a tanult hangközöket szolmizációs hanggal megnevezni. 

– Ismerje fel a népdalok dallamvonalát, szerkezetét, hallás után is. 

– Ismerje a tanult népi hangszereket és történetüket, a népi zenekar jellegzetes hangszereivel 

együtt. 

 

Jó: 

– 3 - 4 hibával jegyzi le az ábécés hangokat, hangközöket. 

– Ismerjen 3 - 4 népi hangszert, tudja a történetét néhány szóval elmondani. 

 

Közepes: 

– Tudja hogyan követik egymást az ábécés hangok, tudja elhelyezni vonalrendszerben azokat, és a 

hangközöket, 5 - 6 hibával. 

– 3 - 4 népi hangszert nevezzen meg. 

 

Elégséges: 

– Tudja hogy az ábécés hangok hogyan követik egymást, hibátlanul el tudja sorolni, és lejegyezni 

G-kulcsban 

– Tudjon egy - két népi hangszert megnevezni és felismerni hallás után. 

 

 

Zenehallgatás, zeneirodalom: 

 

Jeles: 

– Tudja felsorolni a barokk kor jellemző stílusjegyeit 

– Ismerjen fel 2 - 3 barokk zeneművet, jellegzetes részletek alapján, fő témáját egy - két hibával 

szólaltassa meg emlékezetből. 

– A kor kimagasló zeneszerzőinek életét ismertesse néhány szóval. 

– Ismerje fel hangszínük alapján a megismert hangszereket, hangfajtákat, kórusokat. 

 

Jó: 

 A jeles követelményeit kevés hibával teljesíti. 

 

Közepes: 

– A barokk korszakkal kapcsolatos ismereteiről tanári segítséggel képes beszámolni. 

 

 

Elégséges: 

– Ismerje fel népdalfeldolgozásokban a tanult népdalt 

– Ismerjen fel két barokk zeneművet jellegzetes részlete alapján tanári rávezető kérdésekkel. 

Nevezzen meg néhány barokk és reneszánsz zeneszerzőt. 
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6. évfolyam 

 

Belépő tevékenységek Tartalom 

Éneklés 

A műzenei feldolgozásokban meghallgatott 

népdalok éneklése 

Történeti énekek előadása 

Klasszikus műdalok és témák énekes 

megszólaltatása  a  dal karakterének 

megfelelően, kottaképből 

Klasszikus kánonok csoportos éneklése 

Az új hangközök/módosított hangok 

szolmizált éneklése 

Zenei  emlékezet aktivizálása. 

 

Újabb magyar népdalok és népszokások dalai 

Nemzeti és etnikai kisebbségek újabb dalai 

Ünnepek dalai 

Más népek dalai (újabb európai országból) 

Történeti énekek (válogatva): históriás énekek, 

virágénekek, kuruc dalok 

Klasszikus műdalok  

Műzenei témák (énekelhető zenehallgatási 

szemelvények) 

Zenehallgatás 

A bécsi klasszicizmus műfajainak és 

formáinak megnevezése 

Zenei formák, műfajok, művek hallás utáni 

felismerése 

Az emberi hangfajták felismertetése. 

Dúr-moll színezet különbségének 

megfigyelése 

Közös európai kulturális értékek 
megismertetése 

 

Népzenei és népzenei ihletésű művek 

(szülőföld és más földrész népzenéjéből) 

Szemelvények a XVI. –XVIII. század magyar 

történelmi zenéjéből 

A bécsi klasszicizmus alkotásai – klasszikus 

dalok, egyéb műveltségterületekhez való 

kapcsolódásuk. 

,Improvizáció 

Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os és 6/8-os 

ütemformákban műzenei formák mintájára. 

Dallamalkotás adott témára: nyitás – zárás 

 

 

Dallammodellként: 

tanult dalok és olvasógyakorlatok  

(ritmikai, dallami, formai elemeik) 

kérdés-felelet elvű dallamok 

Zenei olvasás-írás 

Tájékozódás 1#-1 b-s hangnemekben, 

Módosított hangok abc-s megnevezése, 

A szekund és terc hangközök felismerése 

kottaképről, beírása vonalrendszerbe. 

Ritmikai összetevők felismerése, lejegyzése. 

 

Énekes tananyag 

Olvasógyakorlatok 

Zenehallgatási anyag szemelvényei 

 

Zenei ismeretek – fogalmak 

Dalismeret Népdalok, műdalok, zenetörténeti szemelvények (barokk, klasszikus) 

Műismeret Népzenei, népdalfeldolgozások 

Zeneirodalmi alkotások (klasszikus zene) 

Népzenei ismeret Új stílusú magyar népdal és sorszerkezetei, kvintváltás 

Zeneelmélet 

 

Ritmika: 

felütés, csonka ütem; triola 

Új dallami elemek:  

abc-s hangok a kis és egyvonalas oktávban; módosító jelek (#, b, 

feloldójel) és jelentésük; módosított hangok szolmizált (fi, szi, ta, ri) és 

abc-s nevei 

Hangközök:  

k2, n2, k3, n3 

Hangsorok:  

dúr és moll 
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Forma:  

periódus, szimmetria 

Előadásmód:  

a tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan 

Zeneirodalom 

 

 

 

Magyar történeti műfajok:  

históriás ének 

Zenetörténeti kor:  

bécsi klasszicizmus; stílusjegyek 

Zeneszerzők:  

Haydn, Mozart, Beethoven. 

Zenei formák, szerkezetek:  

triós forma, menüett, szonáta forma,   

Művek pontos jelölése:  

opus; numero. 

Együttesek:  

a szimfonikus zenekar; trió; vonósnégyes 

Hangszerek:  

harsona; lant  
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A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

További 10, az énekes tananyag felsorolt új rétegeiből választott szemelvény átélt, kifejező 

előadása emlékezetből. 

Zenehallgatás 

Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. 

Többször meghallgatott klasszikus zeneművek felismerése, témáik alapján. 

A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. 

A bécsi klasszicizmus zeneszerzői, néhány alkotásuk felsorolása. 

Improvizáció 

 Zenei kérdés-felelet szerkesztése (2x2 ütemes terjedelemben). 

Zenei olvasás-írás ismeret 

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

A módosító jelek értelmezése kottakép alapján. 

Tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján. 

 

 

 

 

6. osztály 
 

Értékelési rendszer  
 

Éneklés témából: 

 

Jeles: 

– Tudjon 15 népdalt, műdalt pontos szövegmondással, egyénileg, emlékezetből kifejezően 

énekelni. 

– Az énekkari munkát ötössel jutalmazzuk. 

 

Jó: 

– Tudjon 15 népdalt, műdalt egy - két hibával, egyénileg, emlékezetből kifejezően énekelni. 

 

Közepes: 

– Tudjon 10 - 15 népdalt tanári segítséggel kifejező éneklésre törekedve emlékezetből énekelni 

 

 

 

Elégséges: 

– Tudja a törzsanyag 10 dalát pontos szövegmondással énekelni csoportosan, illetve egyénileg 

alkalmazkodó ritmusú népdalok esetén is. 

 

Megjegyzés: 

 A SZÓZAT precíz, pontos éneklése emlékezetből, csoportosan minden tanuló számára

 alapkövetelmény! 
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Ritmus témából: 

 

Jeles: 

– Tudja a tizenhatod, a pontozott ritmusok, szinkópa, triola megszólaltatását, felismerését, 

jelölését egy hibával. 

 

Jó: 

– A jeles követelményeit két - három hibával teljesíti.  

 

Közepes: 

– Több hibával, vagy tanári segítséggel szólaltatja meg az egyszerű ritmusgyakorlatokat, a tanult 

ritmusképletek alapján. 

 

Elégséges: 

- A tanult ritmusfajták megnevezése. 

 

Zenei olvasás - írás: 

 

Jeles: 

– Tudjon 5 és 7 fokú dallamokat énekelni, betűs kottáról egyénileg megfelelő előkészítés után 

legfeljebb egy hibával. 

– 4 - 5 népdalt emlékezetből szolmizáljon 

– Ismerje g-től g"-ig az ábécés hangok helyét a vonalrendszerben. 

– Tudjon könnyű betűs kottát átírni vonalrendszerbe 1# ; 1b-ig. egy  hibával. (előjegyzés 

jelölésében nem hibázhat) 

 

Jó 

– A jeles követelményét két - három hibával teljesíti. 

 

Közepes: 

– Tanári segítséggel : 

 5 és 7 fokú dallamok éneklése betűs kottáról egyénileg. 

 3 népdal emlékezetből történő szolmizálása. 

 Ismerje fel a módosítójeleket 1#; 1b-ig, és tudja elmondani a hangokra gyakorolt hatásukat. 

 

 

Elégséges: 

– Tudjon ismert dallamokat énekelni kottából, betűkottából szolmizálva. 

– Tudjon egyszerű betűs kottát c-dóba átírni. 

– Ismerje fel a módosítójeleket, előjegyzéseket 1# 1b-ig. 

 

Zenei ismeretek, zenei hallás: 

 

Jeles: 

– Tudja az új stílusú népdalok jellemzőit és azok alkalmazását a tanult népdalok elemzésében. 

Esetleges hibázását önmaga javítja. 

– Tudja a tanult hangközöket (1;2;3;4;5;8) felismerni, megnevezni, visszadúdolni. / 10-ből egy 

hibával). 

– Ismertesse a tanult zenei formákat (trio, rondo, szonáta), mondjon egy - egy példát rá. 
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– Tudja felsorolni a szimfonikus zenekar hangszercsoportjait a hangszerek megnevezésével együtt 

(egy - két hibával) 

– Ismerje a klasszikus zenei műfajokat (vonósnégyes, szimfónia, opera) példákat mondjon. 

 

Jó: 

– Egy - két hibával a jeles követelményeit teljesíti. 

– Hangközöknél 2 - 3 hiba 

– Hangszereknél 3 - 4 hiba. 

– Ismerje a klasszikus zenei műfajokat (vonósnégyes, szimfónia, opera), mondjon egy - egy 

példát. 

  

 

Közepes: 

– A diktált hangközök felét jól állapítja meg 

– Tudja ismertetni a zenei formákat 

– Tudja felsorolni a szimfonikus zenekar fő hangszercsoportjait egy - két hangszert is 

megnevezve. 

– Sorolja fel a klasszikus műfajokat. 

 

Elégséges: 

– Tudja felsorolni a szimfonikus zenekar fő hangszercsoportjait. 

– Ismerje az opera műfaját, nevezzen meg két klasszikus operát. 

 

Zenehallgatás, zeneirodalom: 

 

Jeles: 

– Tudja felsorolni a klasszikus kor általános jellemzőit, stílusjegyeit, zeneszerzőinek életét, 

műveikkel. 

– A klasszikus  zenei szemelvények 80 %-át ismerje fel. 

  

Jó: 

– Tudja felsorolni a klasszikus kor általános jellemzőit, stílusjegyeit, zeneszerzőinek életét egy - 

két hibával, egy - két művet megnevezve. 

– A klasszikus  zenei szemelvények legalább 65 %-át ismerje fel. 

 

Közepes: 

– Tanári segítséggel tudja felsorolni a klasszikus kor általános jellemzőit, stílusjegyeit, 

zeneszerzőinek életét 

– Ismerjen fel legalább 3 klasszikus zenei szemelvényt. 

 

Elégséges: 

– Ismerje fel népdalfeldolgozásokban a tanult népdalt 

– Ismerjen fel legalább 1 klasszikus zenei szemelvényt. 

Tudja felsorolni a klasszikus korszak fő zeneszerzőit. 



 

 

MŰVÉSZETEK   ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM 

 

4 

7. évfolyam 
Belépő tevékenységek Tartalom 

Éneklés 

  

Romantikus dalok előadása, igényes énekes 

előadása 
Többszólamú kórusművek bemutatása 

Többszólamúság készségének fejlesztése 

 

 

Magyar népdalok (pl. Kodály Zoltán 

daljátékaiból), 

Nemzetiségi és etnikai kisebbség újabb 

népdalai  

Ünnepkörök újabb dalai 

A verbunkos dallamok 

Romantikus dalok és zeneművek könnyebb 

énekelhető témái, részletei, eltérő műfajokat 

képviselő magyar és idegen népdalok . 

Zenehallgatás 

A romantikus zene stílusjegyeinek és 

műfajainak megismerése európai zeneszerzők 

alkotásaiból 

Társművészeti kapcsolatok 

Zeneszerzők életrajza/kiselőadás/ 

A romantikus nagyzenekar hangzásának 

elemzése (hangszerek felismerése) 

Népi hangszerek felismertetése 

   

 

Népdalfeldolgozások (meghallgatott kórus 

művekből) 

Ünnepek zenéje 

A nemzeti romantika Európában (pl. nemzeti 

operák) 

A XIX. sz. magyar zenéje, 

A XIX. sz. európai zeneművészetének 

alkotásai  

,Improvizáció 

Új stílusú népdalforma rögtönzése megadott 

kezdősorral (kupolás visszatérő dallamok),és 

egyszerű műzenei formák keretei között. 

 

 

Dallammodellek.: 

kupolás és visszatérő sorszerkezetű dallamok:  

A A
5
 A

5V
 AV; A A

5
 B A ; A A B A; A B B A.  

 

Zenei olvasás-írás 

Előadási és dinamikai jelek értelmezése 

A szext és szeptim hangközök felismerése 

kottaképről 

2#–2b-s hangnemekben való tájékozódás 

A magyar népdalok zenei jelenségeinek 

felismertetése 

 

Énekelt és meghallgatott zenei szemelvények 

ritmikai, melodikai, szerkezeti stb. anyagához 

kapcsolódó tartalmak 

Zenei ismeretek 

Dalismeret Népdalok, műdalok, énekelt témák 

Népzene Meghallgatott más földrészről származó és énekelt európai / magyar 

népzenei anyaghoz kötődő fogalmak (parlando – rubato – tempo giusto) 

Zeneelmélet Hangközök: k6, n6, k7 és n7 

Hangsorok: dúr-moll hangnemek  

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 – válogatva (legalább 3–- csak a meghallgatott művekhez 

köthetőekből): 

Erkel, Liszt 

Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Dvořak, Smetana, Csajkovszkij, 

Muszorgszkij, Verdi, Wagner 

Zenekar:  

a romantikus nagyzenekar 

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

Az énekes tananyag felsorolt rétegeiből választott szemelvény megszólaltatása emlékezetből. 

Zenehallgatás 

A Magyar nemzeti romantika az évfolyamon tanult zeneszerzőinek és műveinek vázlatos 

ismertetése. 

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

A romantika stílusjegyeinek szóbeli megfogalmazása. 

A romantika jellegzetes műfajainak felsorolása. 

Improvizáció 

Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam- és formaalkotási törvényszerűségei alapján. 

Zenei olvasás-írás 

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

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

 

 

 

7. osztály 
 

Értékelési rendszer   
 

Éneklés témából: 

 

Jeles: 

– Tudjon 15 népdalt, műdalt pontos szövegmondással, ritmussal egyénileg, emlékezetből 

kifejezően énekelni. 

– Az énekkari munkát ötössel jutalmazzuk. 

 

 

Jó: 

– Tudjon 15 népdalt, műdalt egy - két hibával, egyénileg, emlékezetből kifejezően énekelni. 

 

Közepes: 

– Tudjon 10 - 15 népdalt tanári segítséggel kifejező éneklésre törekedve emlékezetből énekelni 

egyénileg illetve csoportosan. 

 

 

 



 

 

MŰVÉSZETEK   ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM 

 

6 

Elégséges: 

– Tudjon 6  új népdalt egyénileg, tanári segítséggel pontos szövegmondásra törekedve, pontos 

ritmusban énekelni, hangi adottságának megfelelően. 

– Tudjon 6 műdalt, romantikus zeneszerzők dalait kifejező éneklésre törekedve csoportosan 

énekelni. 

 

Ritmus témából: 

 

Jeles: 

– Tudja az eddig tanult ritmuselemeket és ritmusképleteket tanári előkészítés és gyakorlás után 

megszólaltatni, felismerni, jelölni. 

 

Jó: 

– A jeles követelményeit két - három hibával teljesíti. 

  

Közepes: 

 Egyszerű ritmusgyakorlatokat tanári segítséggel több hibával hangoztat. 

 

Elégséges: 

– Tudjon egyszerű dalok ritmusát emlékezetből visszatapsolni egyénileg. 

– Tudja megnevezni a tanult dal ritmuselemeit, ritmusképleteit. 

 

 

Zenei olvasás - írás: 

 

Jeles: 

– Tudja az előjegyzéseket 2#; 2b -ig  

– Tudja megállapítani a dó helyét és alkalmazni kottaolvasáskor, dallamíráskor 2#; 2b-ig 

 

Jó 

– A jeles követelményeit kis hibával teljesíti. 

 

Közepes: 

– 1#; 1b-ig tudja megállítani és alkalmazni dallamírásban a dó helyét 

– 2#; 2b előjegyzés esetén tanári segítségre szorul. 

 

Elégséges: 

– Tudja az előjegyzéseket 1#; 1b-ig dallamírásban és meg tudja állapítani a dó helyét. 

 

Zenei ismeretek, zenei hallás: 

 

Jeles: 

– Tudja megnevezni és felismerni a tanult hangközöket kottaképről. 

– Tudják 2#;2b előjegyzésig a dalok hangnemét megállapítani. 

– Tudja felsorolni a régi és új stílusú népdal jellemző vonásait. 

– Tudjon ismert népdalokat megadott szempontok alapján elemezni. 

 

Jó: 

– Egy két hibával felismeri a hangközöket. 

– Tudják 2#;2b előjegyzésig a dalok hangnemét megállapítani tanári rávezető kérdéssel. 
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– Tudja felsorolni a régi és új stílusú népdal jellemző vonásait egy - egy hibával. 

– Tudjon ismert népdalokat megadott szempontok alapján elemezni egy - két hibával. 

 

Közepes: 

– 3 - 4 hibával felismeri a hangközöket. 

– Tudják 1#; 1b előjegyzésig a dalok hangnemét megállapítani. 

– Tudja felsorolni a régi és új stílusú népdal jellemző vonásait két - három hibával. 

– Tudjon ismert népdalokat megadott szempontok alapján elemezni tanári segítséggel. 

 

Elégséges: 

– Tudja felsorolni a tanult hangközöket egy - egy példában. 

– Tudja megállapítani a tanult dal dúr vagy moll jellegű -e? 

– Tudja felsorolni a régi és új stílusú népdal jellemző vonásait 5-6  hibával. 

– Tudjon ismert népdalokat megadott szempontok alapján elemezni tanári segítséggel. 

 

Zenehallgatás, zeneirodalom: 

 

Jeles: 

– Ismerje a romantikus kor általános jellemzőit és stílusjegyeit, legismertebb zeneszerzőit 

életükkel, műveikkel együtt. 

– Tudjon felismerni néhány romantikus zeneművet jellemző részlete alapján 

– Ismerje Bartók, Kodály életét és fő műveit. 

– Ismerje fel néhány többször meghallgatott  zeneművüket, jellemző részletük alapján. 

 

Jó: 

– Ismerje a romantikus kor általános jellemzőit és stílusjegyeit, legismertebb zeneszerzőit 

életükkel, egy - egy művükkel együtt. 

– Tudjon felismerni tanári rávezető kérdésekkel néhány romantikus zeneművet jellemző részlete 

alapján. 

– Tudja ismertetni nagy vonalakban Kodály, Bartók életét, néhány művével együtt. 

– Ismerjen fel legalább egy - egy többször meghallgatott zeneművet jellemző részlete alapján 

 

Közepes: 

– Nevezze meg a romantikus korszak néhány jellemző stílusjegyét 

– Ismerjen egy - két romantikus zenei szemelvényt. 

– Tudja ismertetni nagy vonalakban Kodály, Bartók életét, egy - két művével együtt. 

 

Elégséges: 

– Tudjon megnevezni néhány romantikus zeneszerzőt egy - egy jelentős művével. 

– Ismerjen fel egy - egy többször meghallgatott Kodály, Bartók zeneművet ismert részlete alapján, 

tanári segítséggel. 

– Tudja felsorolni a zenekarok, énekkarok fajtáit, és a gyermekkar szólamait. 
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8. évfolyam 
 

Tevékenységek Tartalom 

Éneklés 

Egy választott témakörhöz (pl. nemzeti ünnep, 

iskolai ünnepség, ballagás stb.)  

Az osztály által összeállított énekes műsor 

előadása. 

Nemzeti  önismeret fejlesztése 

 

Magyar népdalok (minden stílusrétegből 

válogatva) 

Bartók, Kodály és Bárdos műveinek énekes 

szemelvényei 

A századforduló és a XX. század  

zeneirodalmának énekelhető 

szemelvényei/igényes megszólaltatás/. 

I. Zenehallgatás 

Rendszerező ismétlés (a magyar és európai 

zeneművészet századainak és műfajainak 

áttekintése jellemző zenei szemelvények 

segítségével) 

Bartók és Kodály énekkari, zenekari és színpadi 

műveinek felismerése és megnevezése a hangzó 

részletek alapján / jellegzetes téma/ 

A XX. század zenei irányzatainak felismerése 

meghallgatott zeneművek részletei alapján 

A zenei műfajok áttekintése és összefüggések 

keresése a társművészetek és a zene között (tánc 

az ismert történeti tánczenékhez) 

A dzsessz műfaji ismereteinek kapcsolása a 

meghallgatott műzenei anyaghoz 

 

Ismétlés anyaga: 

A magyar és európai zeneművészet századai, 

A zenei műfajok 

A XX. század zenei irányzatainak kiemelkedő 

alkotásai, kortársművészet 

A dzsessz és jellegzetes műfajai 

A zene szórakoztató funkciói: táncok a 

zenetörténetben (a szvittől a rock and rollig) 

A könnyűzene ma 

II. Improvizáció 

A tanult népdal- és műzenei formákban és 

hangkészletekben önálló rögtönzés 

 

Dallammodellként: a tanult zenei anyag 

tartalmai 

 

III. Zenei olvasás-írás 

Minden eddigi feladattípus gyakorlása / ritmus, 

dallam műzenei formák/ 

 

A tanult énekes és hangszeres szemelvények 

anyaga 

Zenei ismeretek 

Dalismeret Dalok, énekes szemelvények (XX. század) 

 Műismeret Zeneművek, témák a zenehallgatási anyagból (XX. század) 

 Népzene Autentikus előadásmód a magyar, európai és világzenében 
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Zeneelmélet Atonalitás, poliritmia 

Zeneirodalom/ 

zenetörténet 

A XX. század:  

Zeneszerzők – válogatva (legalább 5 – csak a meghallgatott 

művek/műrészletek szerzőiből):  

Bartók, Bárdos, Kodály, kortárs szerzők 

Gershwin; Debussy, Ravel, Stravinsky, Honegger, Prokofjev, Britten, 

Penderecki 

 

Irányzatok - válogatva (csak a hangzási élményhez köthetőekből): 

impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus 

Új kifejezési, megjelenési formák: elektronikus zene 

Könnyűzene: a Beatles; Webber, Szörényi 

A dzsessz és a könnyűzene műfajai 

A mai könnyűzene (aktualitások) 

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

Részvétel a csoportos éneklésben, előadásban. 

Dalanyag bővítése 13 énekes szemelvénnyel. 

Zenehallgatás 

Tudjon többször hallott zeneművet elhelyezni a megfelelő zenetörténeti korszakban. 

Improvizáció 

Rögtönzési feladatok a tanult nép- és műzenei formák felhasználásával 

Zenei olvasás-írás 

A leggyakoribb tempó- és dinamikai jelek alkalmazására való képesség a csoportos és egyéni 

éneklés során. 

A 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű dallamok, ritmusok olvasása-írása. 

 

 

8. osztály 
 

Értékelési rendszer   
 

Éneklés témából: 

 

Jeles: 

– Tudjon 10 népdalt, műdalt egyénileg pontos szövegmondással és ritmusban énekelni hangi 

adottságának megfelelően. 

– Az énekkari munkát ötössel jutalmazzuk. 

 

Jó: 

– .Képes a népdal és műdalok egyéni éneklésére kisebb szöveg és ritmushibával. 

 

Közepes: 

– Egyénileg is képes néhány népdal emlékezetből történő éneklésére ( esetleg tanári segítséggel) 3 

- 4 hibával. 

 

Elégséges: 
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– Tudjon az osztály 15 nép és műdalt csoportosan kifejező előadásmódban, emlékezetből 

énekelni. 

 

Megjegyzés: 

Minden tanuló legyen képes a ballagási dalokat pontos szöveggel, emlékezetből csoportosan 

énekelni. 

Ritmus témából: 

 

Jeles: 

– Tudja ismert dalok ritmusát hangoztatni emlékezetből. 

 

Jó: 

– Kevés hibával tudja ismert dalok ritmusát hangoztatni emlékezetből. 

 

Közepes: 

– Tanári segítséggel tudja ismert dalok ritmusát hangoztatni emlékezetből 

 

Elégséges: 

– Tudja ismert dalok ritmusát hangoztatni kottaképről. 

 

Zenei olvasás - írás: 

 

Jeles: 

– Tudja 2#; 2b előjegyzés esetén a szolmizációs hangok helyét a vonalrendszerben. 

– Önállóan képes egyszerű ismert dalok szolmizálására, emlékezetből. 

– Tudja az ábécés hangok helyét a vonalrendszerben, ismerjen egy - két módosított szolmizációs 

és ábécés hangot. 

 

Jó 

– A jeles követelményeit kis hibával teljesíti. 

 

Közepes: 

– Tanári segítséggel nevezze meg 2#; 2b előjegyzés esetén a dó helyét a vonalrendszerben. 

– Képes egyszerű, ismert dalok szolmizálására emlékezetből 3 - 4 hibával. 

– Tanári segítséggel tudja az ábécés hangok helyét a vonalrendszerben, ismerjen egy - két 

módositott szolmizációs és ábécés hangot. 

 

Elégséges: 

– Tudja a dalok kezdőhangját megállapítani 1#; 1b-ig. 

– Tudja sorrendben elmondani az ábécés hangokat. 

 

Zenei ismeretek, zenei hallás: 

 

Jeles: 

– Kottakép alapján ismerje fel a tanult hangközöket 

– Tudja kottakép alapján elemezni megadott szempontok szerint a régi és új stílusú népdalokat 

  

Jó: 

– Egy - két hibával kottakép alapján ismerje fel a tanult hangközöket 
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– Tudja kottakép alapján egy - két hibával elemezni megadott szempontok szerint a régi és új 

stílusú népdalokat 

 

Közepes: 

– Sorolja föl a tanult hangközöket, egy két példát is mondjon. 

– Tanári segítséggel kottakép alapján ismerje fel a tanult hangközöket. 

– Tudja kottakép alapján elemezni megadott szempontok szerint a régi és új stílusú népdalokat 

 

Elégséges: 

– Sorolja föl a tanult hangközöket 

– Tudja a leggyakrabban használt tempó és dinamikai jeleket. 

– Tudja a régi és új stílusú népdalok néhány jellemzőjét felsorolni. 

Zenehallgatás, zeneirodalom: 

 

Jeles: 

– Tudja időrendben felsorolni a zenetörténeti korszakokat jellemző stílusjegyeikkel. 

– Ismerje legjelentősebb zeneszerzőit és azok főbb műveit. 

– Tudjon felismerni néhány többször hallott zeneművet jellemző részlete alapján, megnevezve a 

szerzőt és a mű címét. 

  

Jó: 

– Kevés hibával teljesíti a jelesnél meghatározott követelményeket. 

 

Közepes: 

– Tanári rávezető kérdésekkel : 

 Tudja időrendben felsorolni a zenetörténeti korszakokat jellemző stílusjegyeikkel. 

Ismerje legjelentősebb zeneszerzőit és azok főbb műveit, illetve ismerje fel jellemző részlete 

alapján a többször meghallgatott zenemű részleteket. 

  

Elégséges: 

– Tudja időrendben felsorolni a zenetörténeti korszakokat. 

– Tudja  a korszakoknak legalább egy - egy zeneszerzőjét megnevezni, egy jelentős művével 

együtt, illetve felismerni azokat jellemző részletük alapján tanári segítséggel 

 

Javasolt közös zenei anyag (válogatva): 

(5–8. évfolyam) 

Népdalok 

A citrusfa levelestől 

A csitári hegyek alatt 

A jó lovas katonának 

A Vidrócki híres nyája 

Ablakomba, ablakomba 

Által mennék 

Csillagok, csillagok 

Erdő, erdő de magas 

Erdő, erdő, erdő, marosszéki … 

Érik a szőlő 
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Felülről fúj 

Hull a szilva 

Két tyúkom tavali 

Madárka, madárka 

Megyen már a hajnalcsillag 

Ősszel érik babám 

Sárgul már a … 

Sej, Nagyabonyban  

Szépen úszik a … 

 

Énekes anyag a magyar zenetörténetből 

Erkel–Kölcsey: Himnusz 

Egressy–Vörösmarty: Szózat 

Tinódi: Egri históriának summája 

Csínom Palkó 

Tyukodi nóta 

Ellopták szívemet – Pálóczi Horváth Ádám gyűjtéséből 

Kossuth Lajos azt üzente 

Esik eső karikára 

Most szép lenni katonának 

Szerdahelyi: Magasan repül a daru 

 

Énekes műzenei szemelvények 

Bach: Már nyugosznak a völgyek (korál) 

Bach: Üdv rád és házad népére (Paraszt-kantáta) 

Haydn: Erdő mélyén (kánon) 

Mozart: Vágyódás a tavasz után /dal/ 

Mozart: Varázsfuvola (opera) - részletek 

Beethoven: A mormotás fiú dala /dal/ 

Schubert: A pisztráng (dal) 

Kodály: Háry (daljáték) – részletek 

Bárdos: Rétre-hívó (kánon) 

Erkel: Keserű bordal (Bánk Bán c. opera) 

Meghalt a cselszövő (Hunyadi László c. opera) 

 

Zenehallgatási anyag 

Vivaldi: A négy évszak – É-dúr hegedűverseny (Tavasz) 

F moll hegedűverseny (Tél) 

Bach: Már nyugosznak a völgyek (korálfeldolgozás vegyeskarra) 

Händel: Halleluja – kórus a Messiás c. oratóriumból  

Händel: Győzelmi dal – a Judás Makkabeus c. oratóriumból 

Haydn: G-dúr (Üstdob) szimfónia 

Mozart: Egy kis éji zene 

Mozart: Varázsfuvola - részletek 

Beethoven: VI. szimfónia - részlet 

Schubert: A pisztráng (dal) 

Schubert: A-dúr zongoraötös – IV. tétel 

Schumann: „Álmodozás” – a Gyermekjelenetek c. zongorasorozatból  

Chopin: g-moll mazurka (Op. 24. No. 1.) 

Liszt: XV. magyar rapszódia 
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Verdi: Rabszolgák kórusa – a Nabucco c. operából  

Verdi: Radames románca – az Aida c. opera I. felvonásából 

Bevonulási induló – az Aida c. opera II. felvonásából 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

Smetana: Moldva 

Dvořák: e-moll (Újvilág) szimfónia –IV. tétel 

Erkel:  Keserű bordal – a Bánk bán c. opera I. felvonásából 

 Bánk áriája – a II. felvonásból 

Erkel: Meghalt a cselszövő – zárókórus a Hunyadi László c. operából (I. felvonás)  

Palotás – a Hunyadi László c. operából 

Debussy: Children’s corner  

Kodály. Mátrai képek  

Kodály: Székelyfonó - részletek 

Kodály: Háry (daljáték)- részletek 

Kodály: Kállai kettős 

Kodály: Fölszállott a páva 

Kodály: Esti dal 

Bartók: Magyar képek -részlet 

Bartók: Gyermekeknek – I/18, II/31.  

Bartók: Divertimento 

Sravinsky: Petruska 

Britten: Változatok és fúga egy Purcell-témára  

Gershwin: Klára bölcsődala és Porgy dala – a Porgy és Bess c. operából (A szegény ember 

gazdagságáról) 

Szörényi–Bródy: István, a király – szabadon választott részletek 

 

 

 

 

 


