Ének-zene
1-2. évfolyam
Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek,
ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel
érhető el.
A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség
sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a NAT-ban
meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok közül öt kiemelten fontos: az erkölcsi nevelés
(elfogadják és cselekvéseik mércéjévé teszik az emberi kapcsolatok elfogadott normáit és szabályait);
nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, különböző
kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete); állampolgárságra és demokráciára nevelés (képesek
társaikkal a kooperációra, el tudják magukat helyezni a közösségben, megértik a szabályok
fontosságát); az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességük, a társaikkal való
együttműködés képessége és a mások iránt érzett empátia továbbfejlődik); testi és lelki egészségre
nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség fejlesztése, a mozgással erősített testtudat,
érzelmi intelligencia). Legfontosabb kulcskompetenciák: esztétikai és művészeti tudatosság és
kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia,
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia.
Fejlesztési célok:
Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)
– Az éneklésre épülő tanítás első lépése az éneklés örömének és az éneklés helyes
szokásainak kialakítása, amelynek elemei az értelmes frazeálás, kifejező artikuláció és a
megfelelő hangterjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad mozgásos
improvizáció kíséri. A helyes testtartás, az egyszerű mozgáselemek és lépések
elsajátítására a népi gyermekjátékok és a néptánc kiváló lehetőséget nyújtanak.
– Dalkincsbővítés. A népdalokat és gyermekdalokat a tanulók elsősorban hallás után
tanulják, és csokorba szedve is énekeljék. Az összeállítás mind a zenei, mind a tartalmi
szempontokat figyelembe veszi.
– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik,
tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári segítséggel
reprodukálják. A zenei elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és többszólamú készségeket
improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják.
– A zenei tevékenységek élményszerűek, játékosak, mozgásosak legyenek, jellemezze
azokat a tapasztalás- és tevékenységközpontúság.
Zenehallgatás (Zenei befogadás, zenehallgatás)

− Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek

tapasztalatokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás során a
tanulók spontán és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a hangszínekről,
hangszerekről, hangszercsoportokról, előadó-együttesekről, tempóról, dinamikáról és
zenei formákról, valamint megismerkednek hosszabb lélegzetű zeneművekkel is. A
kiválasztott anyag egy része kapcsolódik az órai énekes anyaghoz.

1. évfolyam
1. évfolyam

A tantárgy heti
óraszáma
2

A tantárgy éves óraszáma
72

A tematikai egységek áttekintő táblázata
Tematikai egység/fejlesztési cél
Órakeret
40 óra
Zenei reprodukció – Éneklés
8 óra
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
8 óra
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek
3 óra + 7 óra
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
A helyi hagyományokhoz kapcsolódó műsorok
gyakorlása
6 óra
Zenei befogadás – Zenehallgatás
72 óra
Összes óraszám:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
40 óra

Iskolaérettség.
Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással.
Az éneklés helyes szokásainak kialakítása:
helyes testtartás,
helyes légzés,
életkornak megfelelő hangerő,
A tematikai egység
helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése),
nevelési-fejlesztési
érthető szövegejtés,
céljai
kifejező artikuláció,
helyes frazeálás.
Az éneklés örömének felkeltése.
Dalkezdés megadott hangról, megadott tempóban, helyes ritmusban,
törekedve a tiszta intonációra.
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása:
kiolvasók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, leánykérő
játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, triton, tetraton,
pentachord, pentaton hangkészlettel).
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás
dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel).

Magyar nyelv és
irodalom:
szókincsbővítés, érthető
szövegejtés, kifejező
artikuláció.
Matematika:
számfogalom erősítése.

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek
dalai).
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek
tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Ádám Jenő).
Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok.
Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti
mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel).

Erkölcstan: szabálytudat
erősítése.
Környezetismeret:
természeti képek,
évszakok, állatok.
Dráma és tánc: népi
gyermekjátékok drámai
történései, népdal és
néptánc kapcsolata.
Vizuális kultúra: a népi
tárgykultúra.
Testnevelés és sport:
mozgás, helyes légzés,
testtartás.

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély,
Kulcsfogalmak/ kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék,
fogalmak
népszokás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
Órakeret
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
8 óra
Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok,
gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó dallam
Előzetes tudás
és ritmusmotívumok.
Egyenletes mérő, tempó változások érzékelése és reprodukciója, a belső
A tematikai egység hallás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ritmikai készség fejlesztése:
Magyar nyelv és
Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti
irodalom: íráskészség
mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel).
fejlesztése.
Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.
Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és
ritmushangszerekkel.
Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépések,
kijárások).
2/4, ütemmutató.
Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú érzékeltetése.
Hallásfejlesztés:
Hangrelációk érzékeltetése kézjellel.
Énekes rögtönzés hangokkal, saját név éneklése szabadon vagy a
tanult dallamfordulatokkal.
Dallamfordulatok: sm, lsm, smd

Kulcsfogalmak/ Egyenletes mérő, negyed, nyolcadpár, negyedszünet, ütem, ütemvonal,
ütemmutató, dallam, dallamrajz.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti Órakeret
alapismeretek
8 óra
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és
Előzetes tudás
ritmusérzék, zenei hallás.
A tematikai egység A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei
nevelési-fejlesztési ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene
jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás –
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében.
Ritmikai elemek, metrum:
A mérő és ritmus megkülönböztetése.
A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus
kiemelése.
Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték), titi
(nyolcadpár), szün(negyed szünet)
Ritmikai elemek jele.
Ütemmutató, ütemfajta: 2/4
Dallami elemek:
Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, megnevezése
szolmizációval: szó-mi-lá-dó
Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l-d
A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz.
Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép
alapjainak megismertetése.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: jelek és
jelrendszerek ismerete.
Vizuális kultúra: jelek,
jelzések értelmezése.
Testnevelés és sport:
mozgáskultúra
fejlesztése: nagytesti
mozgásoktól az apró
mozgásokig.
Környezetismeret:
tájékozódás térben,
irányok.

Kulcsfogalmak/ Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, ismétlőjel, vonalrendszer, vonal,
vonalköz.
fogalmak

Órakeret
3 óra +
7 óra
Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről,
hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány és
Előzetes tudás
távolság megnevezése. Első zenehallgatási élmények kisgyermekkorból.
A tematikai egység A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az
nevelési-fejlesztési éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja
során. Képességfejlesztés különböző műfajú rendszeres zenehallgatás által.
céljai
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák
fejlesztése

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
Erkölcstan: türelem,
tolerancia.

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése:
− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors
tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes
zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő Környezetismeret:
természetünk és
lejátszásával);
környezetünk
− kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad mozgás
hangjai,
elkezdésével és befejezésével;
hangutánzás.
− zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok
megkülönböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés és
halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, hirtelen Dráma és tánc:
dalszövegekhez
hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója;
kapcsolódó
− alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése,
dramatizált előadás,
összehasonlítása és reprodukciója.
szabad mozgásos
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:
improvizáció.
− természetünk és környezetünk hangjai,
− emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),
Vizuális kultúra:
− a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton.
zenével kapcsolatos
− szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar.
élmények vizuális
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson keresztül.
megjelenítése.
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy
zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), valamint a
zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).
A helyi hagyományokhoz kapcsolódó műsorok gyakorlása
Kulcsfogalmak/ Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és női
hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
6 óra
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek
Előzetes tudás
megfelelően.
A tematikai egység Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása élményszerű
nevelési-fejlesztési előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre.
céljai
Zenei befogadás – Zenehallgatás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az
évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a befogadói
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom
különböző korszakaiból. Beleértve a 20. század és korunk
zeneirodalmát is, különösen a következő témakörökben: csend és
hang, hangszerek, természet a zenében, szólóhang-kórus, szóló
hangszer-zenekar.
Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a cselekmény
megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei eszközökkel történő
azonosításával (pl. tündér, boszorkány, királylány, királyfi, udvari
bolond és „varázserejű” hangszerek).

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: zeneművek
tartalma, irodalmi
kapcsolatok.
Dráma és tánc:
cselekményes programzenék, mese, meseszereplők, dramatizált
megjelenítés, pl.
bábozás, pantomim.
Vizuális kultúra: zenével
kapcsolatos élmények
vizuális megjelenítése.

Kulcsfogalmak/ Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs
hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az első
évfolyam végén



A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a
kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben.
Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban
énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően
hallás után könnyedén megtanulni.



Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban.
Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a
tempóváltozást. A 2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.



A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről
(kézjel, betűkotta, ötvonalas kotta). A megismert ritmikai
elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan
szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok
stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről,
betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.



Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni,
megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és
egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik
hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a
hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a
meghallgatott zeneműveket.

Ajánlott zenehallgatási anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A
zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek
azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű,
hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl.
szimfóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál
meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.
− Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangoshalk, magas-mély.
− A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában,
népzene gyermekek előadásában , más népek dalai, tánczenéi. Néptánc-dialektusok,
hangszeres népi tánczene.
− Népdalok feldolgozásai .
− Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők
Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:
Bárdos Lajos: Tábortűznél
Banchrieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja
C. Debussy: Gyermekkuckó – Az elefánt bölcsődala (részlet), Holdfény(részlet)
Keresztény Béla- Weöres Sándor: Táncol a Hold
Kodály Zoltán: Esti dal
Lakner Tamás- Weöres Sándor: Réti csiga
G. Miller zkr.: Chattanooga Choo Choo- mozdony a zenében
L. Mozart: Gyermekszimfónia (részlet)
M. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei- Kiscsibék tánca a tojáshéjban
Prokofjev: Péter és a farkas(részletek)
Saint- Saens: Az állatok farsangja(részletek)
Schóber Tamás-Sebők Gábor: Luise főz
A. Vivaldi: G- moll concerto II. tétel (La Notte) (Az éjszaka)

2. évfolyam
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A tantárgy heti
óraszáma
2

A tantárgy éves óraszáma
72

A tematikai egységek áttekintő táblázata
Tematikai egység/fejlesztési cél
Zenei reprodukció – Éneklés
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
A helyi hagyományokhoz kapcsolódó műsorok
gyakorlása
Zenei befogadás – Zenehallgatás
Össz. óraszám:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
40 óra
8 óra
8 óra

3 óra + 7 óra

6 óra
72 óra

Órakeret
40 óra

Az első osztályban tanult dalok pontos éneklése.
Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással.
Az éneklés helyes szokásainak további alakítása.(helyes testtartás,
A tematikai egység helyes légzés, megfelelő hangerő, helyes érthető szövegejtés, kifejező
nevelési-fejlesztési artikuláció, helyes frazeálás)
céljai
Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott
tempóban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra.
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása:
kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő
körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, különféle
vonulások (biton, triton, tetraton, pentachord, pentaton
hangkészlettel).
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók,
tréfás dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel).
Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek
dalai).

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szókincsbővítés, érthető
szövegejtés, kifejező
artikuláció.
Matematika:
számfogalom erősítése.
Erkölcstan: szabálytudat
erősítése.

Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek
tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi
Pál, Ádám Jenő).
Környezetismeret:
természeti képek,
Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó
évszakok, állatok.
dallamosztinátó dalhoz.
Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti Dráma és tánc: népi
mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel,
gyermekjátékok drámai
dallamhangszerekkel).
történései, népdal és
Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással.
néptánc kapcsolata.
Vizuális kultúra: a népi
tárgykultúra.
Testnevelés és sport:
mozgás, helyes légzés,
testtartás.
Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély,
Kulcsfogalmak/ kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék,
fogalmak
népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
Órakeret
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
8 óra
Az első osztályos zenei élményanyag. Gyermekdalok, népi mondókák,
gyermekjátékok, gyermekversek. A megismert dallam és
Előzetes tudás
ritmusmotívumok.
Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés. Egyenletes mérő, tempó
A tematikai egység változások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb
nevelési-fejlesztési formai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal
céljai
és hangokkal, a belső hallás fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ritmikai készség fejlesztése:
Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti
mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel).
Negyed, nyolcadpár, negyed szünet, félérték.
Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és
ritmushangszerekkel. Ritmus osztinátó, ritmusolvasás,
ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter.
Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel
(kilépések, kijárások), a ritmus változatos megszólaltatással
(kéz és láb által).

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: íráskészség
fejlesztése.

2/4, 4/4 ütemmutató. Ütemhangsúly érzékeltetése
ütemezéssel. Motorikus képességek változatos mozgással és
ütemezéssel.
Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú
érzékeltetése.
Hallásfejlesztés:
Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, reláció térbeli
mutatásával, kézjellel.
Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend és hang,
beszéd és énekhang, hangutánzás, hangos és halk, mély és
magas, rövid és hosszú, saját név éneklése szabadon vagy a
tanult dallamfordulatokkal, énekbeszéd.
A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége:
dallamfordulatok: sm, lsm, smd, mrd, rdl, mrdl,
ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá pentaton hangsor
(smrdl,) dó pentaton (lsmrd) és lefutó lá pentachord (mrdtl,)
dó pentakord (sfmrd), kézlejjel.
Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal a tanult
dalok hangkészletének felhasználva, tanult dalok átköltése,
más befejezéssel, énekes párbeszéd.
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás,
dallamelvonás.
Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár,
Kulcsfogalmak/ negyedszünet, fél, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, ritmus
fogalmak
osztinátó, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor,
kíséret, variáció, énekbeszéd.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
Órakeret
zeneelméleti alapismeretek
8 óra
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és
Előzetes tudás
ritmusérzék, zenei hallás.
A tematikai egység A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett
nevelési-fejlesztési zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene
jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás Magyar nyelv és
– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében.
irodalom: jelek és
jelrendszerek ismerete.
Ritmikai elemek, metrum:
A mérő és ritmus megkülönböztetése.
Vizuális kultúra: jelek,
A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus jelzések értelmezése.
kiemelése.
Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték),

titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet), táá (félérték) és
szüün(félérték szünete).
Ritmikai elemek jele.
Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult
elemekhez).
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése,
ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 4/4.
Dallami elemek:
Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése,
megnevezése szolmizációval: szó-mi-lá-dó-ré- alsó lá.
Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l-d-r-l.
A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó
pótvonal.
Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép
alapjainak megismertetése. (Hangjegy, hangszár irányának
megfigyeltetése.)

Testnevelés és sport:
mozgáskultúra
fejlesztése: nagytesti
mozgásoktól az apró
mozgásokig.
Környezetismeret:
tájékozódás térben,
irányok.

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, záróvonal,
Kulcsfogalmak/
ismétlőjel, hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy,
fogalmak
hangszár.

Órakeret
3 óra +
7 óra
Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről,
hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány
Előzetes tudás
és távolság megnevezése. Zenehallgatási élmények.
A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az
éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás
A tematikai egység
improvizációja során. Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú és
nevelési-fejlesztési
karakterű zeneművek befogadásához a rendszeres zenehallgatás által. A
céljai
hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék
fejlesztése.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák
fejlesztése

Kapcsolódási
pontok
A teljes figyelem kialakításának fejlesztése:
Erkölcstan:
− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors türelem,
tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes tolerancia.
zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával
Környezetismeret:
(ismétlődő lejátszásával);
természetünk és
− kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad
környezetünk
mozgás elkezdésével és befejezésével;
hangjai,
− zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok
megkülönböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés hangutánzás.
és halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal,
Dráma és tánc:
hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója;
dalszövegekhez
Ismeretek/fejlesztési követelmények

− alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése,
összehasonlítása és reprodukciója.
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:
− természetünk és környezetünk hangjai,
− emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),

kapcsolódó
dramatizált
előadás, szabad
mozgásos
improvizáció.

− a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok
megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése szerint,
− szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése
különböző hangszerekről.
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson
keresztül.
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy
zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb),
valamint a zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés,
formázás).

Vizuális kultúra:
zenével
kapcsolatos
élmények vizuális
megjelenítése.

A helyi hagyományokhoz kapcsolódó műsorok gyakorlása
Kulcsfogalmak/ Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és
női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
6 óra
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek
Előzetes tudás
megfelelően.
Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz
A tematikai egység
kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak
nevelési-fejlesztési
megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása
céljai
élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre.
Zenei befogadás – Zenehallgatás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az Magyar nyelv és
évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a
irodalom: zeneművek
befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva tartalma, irodalmi
a zeneirodalom különböző korszakaiból. Beleértve a 20. század kapcsolatok.
és korunk zeneirodalmát is, különösen a következő
témakörökben: csend és hang, hangszerek, természet a
Dráma és tánc:
zenében, szólóhang-kórus, szóló hangszer-zenekar,
cselekményes
ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas- programzenék, mese,
mély).
meseszereplők,
Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a
dramatizált
cselekmény megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei
megjelenítés, pl.
eszközökkel történő azonosításával (pl. tündér, boszorkány,
bábozás, pantomim.
királylány, királyfi, udvari bolond és „varázserejű”
hangszerek).
Vizuális kultúra:
zenével kapcsolatos
élmények vizuális
megjelenítése.
Kulcsfogalmak/ Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs
hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén



A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a
kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben.
Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban
énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően
hallás után könnyedén megtanulni.



Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban.
Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a
tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák.



A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről
(kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó
ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg
csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában
megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról
és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.



Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni,
megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és
egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik
hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a
hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a
meghallgatott zeneműveket.
Ajánlott zenehallgatási anyag

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A
zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek
azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű,
hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl.
szimfóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál
meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.
− Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangoshalk, magas-mély.
− A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában,
népzene gyermekek előadásában , más népek dalai, tánczenéi. Néptánc-dialektusok,
hangszeres népi tánczene.
− Népdalok feldolgozásai .
− Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:
Banchrieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja
Bartók Béla: Cipósütés
L. Beethoven: Für Elise (részlet)
J. Haydn: Évszakok c. oratóriumból- Szüret kórus (részlet), Tavasz kórus( részlet)
Kodály Zoltán: Katalinka, Pünkösdölő
C. Orff: Carmina Burana (részlet)- A természeti ritmus megfigyelése
Ravel: Bolero (részlet)- A természeti ritmus megfigyelése
Saint- Saens: Az állatok farsangja(részletek)
Smetana: Moldva
A. Vivaldi: Négy évszak(részletek)

A továbbhaladás feltételei
Éneklés
-20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal, rokon népek dalainak csoportos
éneklése emlékezetből.
- Gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete.
- Tanult népszokások ismerete.
- Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.
- Együttműködés csoportos éneklésben, népi játékban.
- Dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelről.
Zenei olvasás-írás, zenei ismeret
-A tanult ritmusértékek (negyed, negyed szünet, páros nyolcad, félérték és szünetjele)

felismerése és megszólaltatása kottaképről.
-A vonalrendszer ismerete.
Zenehallgatás
-Néhány, a leggyakrabban hallott hangszer felismerése.

