
Ének-zene 

1–4. 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. 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése 
 
A sajátos nevelési igényű tanuló oktatása egyéni adottságának, igényének megfelelően, 
specifikusan történik a NAT-ban meghatározottak alapján. 

Mozgáskorlátozott tanuló 
− A zenével elősegítjük a tanuló harmonikus mozgását, önkifejezését, gazdagítjuk 

érzelemvilágát. 

Látássérült tanuló 
− A fejlesztési feladatokat a látás sérülésének mértékének megfelelően módosítjuk. 

Hallássérült tanuló 
− A hallásvesztés mértékéhet igazítva egyénre tervezetten fejlesztjük. Speciális 

tevékenykedtetés célozza meg a ritmusfejlesztést, a környezet hangjainak 
felismerését. 

Enyhén értelmi fogyatékos tanuló 
− Zenei képességek fejlesztése (írás, olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia). 

Pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanuló 
− A műveltségterülethez rendelt tartalmak és kulcskompetenciák mindenkor a 

tanuló egyéni fejlődésnek függvénye. A komplex művészeti terápiának, az 
akusztikus észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

 
 



3. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 
67+5 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 
tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő 
előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 
A többszólamú éneklés fejlesztése. 
Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 
hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos 
alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem 
bővítése (a–e”). 
A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 
megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 
dalkészlet figyelembevételével. 
Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 
és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 
zenehallgatási anyagból. 
Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 
biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 
kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, 
Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 
Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 
magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint 
válogatva, dalos kalendárium. 
Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 
A Himnusz éneklése csoportosan 
Éves ünnepkörhöz és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 
dalok tanulása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szókincs bővítése, érthető 
szövegejtés, kifejező artikuláció. 

Népdal és néptánc kapcsolata, 
népszokások dramatizált előadása. 
 
Vizuális kultúra: a népi 
tárgykultúra jellemző példáinak 
ismerete. 
 
Testnevelés és sport: mozgás, 
helyes légzés, testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 Parlando, hangszerkíséret, dallamvonal. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
22 óra 

Előzetes tudás 
Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 
helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 
tapasztalata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet, 
improvizáció, a 2/4-es és 4/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 
Tempó metrum (2/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 
reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 
Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 
többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb mozgásokkal (pl. 
taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevekkel vagy 
más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, 
ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok 
pótlása). 

Dallam: 
Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 
Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két 
szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 
dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 
Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 
Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 
hangzó és „néma” éneklés. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
mondatszerkezetek - 
kérdés és felelet. 
 
Vizuális kultúra: 
vizuális jelek és jelzések 
használata. 
 
Testnevelés és sport: 
mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ritmusvariáció, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei forma, nyitás és 
zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano,), memória, „néma” 
éneklés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
17+5 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 
és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 
zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene 
jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 
Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: önálló nyolcad és szünete, szinkópa, egész 
kotta és szünete. 
Ütemmutató, ütemfajta: 2/4, 4/4 

Dallami elemek: 
Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, felső dó.   
A pentaton, pentachord, és a hétfokú hangsor dallamfordulatai. 

A tanult zenei alapismeretek gyakorlása 

Matematika: halmazok, 
számsorok. 
 
Vizuális kultúra: vizuális 
jelek és jelzések 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 
kézjele, betűjele, négyes ütem. 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 
hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 
Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának képessége a 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 
fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás 
által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 
fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, 
párban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek 
vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő 
lejátszásával); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és 
zenehallgatási anyag segítségével; 
teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 
koncentráló feladattal;  
zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 
hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 
a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 
hangadás módja szerint; 
zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 
vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei 
analízis képessége a következő fogalmak használatával: 
azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a 
forma mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 
differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  
ellentétpárok: szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-többszólamú; 
a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 

Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros 

hangszerek. 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
memóriafejlesztés, 
hangszín, hangerő. 
 
Matematika: elemző 
képesség fejlesztése. 
 
Vizuális kultúra: zenei 
élmények vizuális 
megjelenítése. 
Kreativitás, manuális 
készség fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 
különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-
többszólamú, hangszercsaládok. 



Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 
21 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 
megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 
hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 
befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji 
és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 
énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák 
fejlesztéséhez kapcsolódva:   
Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

− Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 
− Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  
− Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, 

ritmus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, 
hasonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese:  
 -  A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 
 -  A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök   
   felismerésével. 
 - Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésével a 
    szereplő felismertetése. 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: memória 
fejlesztése a tanult 
szövegeken keresztül. 
 
Erkölcstan: zeneművek 
erkölcsi tartalma, 
üzenete, viselkedési 
normák a 
zeneművekben. 
 
Vizuális kultúra: zenei 
tartalmak vizuális 
megjelenítése. 
Testnevelés:tánc és 
szabad mozgás, 
improvizáció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese. 



Ajánlott zenehallgatási anyag a 3-4. évfolyamra a 4. évfolyam végén található. 

 

Továbbhaladás feltételei a 3. évfolyam végén 
• Tudja a tanuló a tanult dalokat emlékezetből énekelni a közösséggel. 
• Legyen képes a megismert gyermekjátékokat, gyerekdalokat, népi játékokat társaival 

együtt eljátszani. 
• Kapcsolódjon be az improvizációs gyakorlatokba. 
• Ismerje a 2/4 és 4/4 ütemmutatót, a tanult zenei elemeket. 
• Ismerje fel hangzás alapján a hangszercsoportokat. 
• Tudjon olvasni kézjelről, betűkottáról és hangjegyről tanári irányítás mellett. 

 
 

4. élvfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 
67+5 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 
tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő 
előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 
A többszólamú éneklés fejlesztése. 
Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 
hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos 
alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem 
bővítése (a–e”). 
A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 
megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 
dalkészlet figyelembevételével. 
Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 
és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 
zenehallgatási anyagból. 
Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 
biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 
kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, 
Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 
Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 
magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint 
válogatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, 
Gergely-járás, stb. 
Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 
A Himnusz éneklése csoportosan. 
Éves ünnepkörhöz és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 
dalok tanulása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szókincs bővítése, érthető 
szövegejtés, kifejező artikuláció. 

Népdal és néptánc kapcsolata, 
népszokások dramatizált előadása. 
 
Vizuális kultúra: a népi 
tárgykultúra jellemző példáinak 
ismerete. 
 
Testnevelés és sport: mozgás, 
helyes légzés, testtartás. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 
hangszerkíséret, dallamvonal. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
22 óra 

Előzetes tudás 
Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 
helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 
tapasztalata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 
improvizáció, a 4/4-es és 3/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozás.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 
Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 
reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 
Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 
felelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 
mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), 
ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és párban 
(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó 
ritmusmotívumok pótlása). 

Dallam: 
Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 
Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két 
szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 
dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 
Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 
Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam 
improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 
Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 
hangzó és „néma” éneklés. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
mondatszerkezetek - 
kérdés és felelet. 
Vizuális kultúra: 
vizuális jelek és jelzések 
használata. 
 
Testnevelés és sport: 
mozgáskoordináció, 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 
forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 
crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
22 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 
és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 
zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene 
jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 
Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: nyújtott és éles ritmus.  
Ütemmutató, ütemfajta: ¾. 

Dallami elemek: 
Belépő szolmizációs hangok: alsó ti, fá, és ti. 
A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor 
dallamfordulatai. 

Hangközök: 
Tiszta hangközök: oktáv, kvint, kvart, prím 

Matematika: halmazok, 
számsorok. 
 
Vizuális kultúra: vizuális 
jelek és jelzések 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 
kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés 
jele. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 
hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 
Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának képessége a 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 
fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás 
által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 
fejlesztése.  



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, 
párban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek 
vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő 
lejátszásával); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és 
zenehallgatási anyag segítségével; 
teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 
koncentráló feladattal;  
zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 
hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 
a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 
hangadás módja szerint; 
zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 
vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei 
analízis képessége a következő fogalmak használatával: 
azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a 
forma mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 
differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  
ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 
egyszólamú-többszólamú; 
a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 

Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 
– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészekről; 
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros 

hangszerek. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
memóriafejlesztés, 
hangszín, hangerő. 
 
Matematika: elemző 
képesség fejlesztése. 
 
Vizuális kultúra: zenei 
élmények vizuális 
megjelenítése. 
Kreativitás, manuális 
készség fejlesztése 
 
Testnevelés: tánc és 
szabad mozgás, 
improvizáció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 
különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 
egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok. 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 
21óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 
megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 
hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 
befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji 
és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 
énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák 

Magyar nyelv és 
irodalom: memória 



 
Ajánlott zenehallgatási anyag 3-4. évfolyam 

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, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 
céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 
Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 
variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek 
(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 
 
A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 
zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 
 
Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 
részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok, BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 
népzene sorozatból). 
 
Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis 
kéményseprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, 
Kodály Zoltán: Háry János) – DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 
Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 
Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) 
Thomas Morley: Fyre, fyre 
Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 
Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,  
Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212  
Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia 

fejlesztéséhez kapcsolódva:   
Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

− Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 
− Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  
− Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, 

ritmus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, 
hasonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  
− A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 
− A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök 

felismerésével. 
− Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag 

felidézésével a szereplő felismertetése. 
 

fejlesztése a tanult 
szövegeken keresztül. 
 
Erkölcstan: zeneművek 
erkölcsi tartalma, 
üzenete, viselkedési 
normák a 
zeneművekben. 
 
Vizuális kultúra: zenei 
tartalmak vizuális 
megjelenítése. 
 
Tetsnevelés: tánc és 
szabad mozgás, 
improvizáció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, 
daljáték balett. 



Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca 
Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast) 
Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 
Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)  
Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 
Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,  
Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 
Bartók Béla: Egynemű karok 
 
Továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén 

• Legyenek épesek a tanult dalokat énekelni emlékezetből több versszakkal, 
csoportosan. 

• Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy 
betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. 

• Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 
hangsúlyozzák. 

• A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről. Az ismert dalokat olvassák kézjelről és 
kottáról csoportosan. 

• Kapcsolódjon be az improvizációs gyakorlatokba. 
• Megkülönböztetik a háttérzenétől a zenehallgatástól. Meg tudják nevezni a 

zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. 
• Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

− A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el 
tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több 
versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is 
éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban 
énekelnek a dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező 
megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést 
követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb 
szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési 
készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon). 

− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 
Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es 
metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

− A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 
jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert 
dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A 
megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot 
pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg 
is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 
szolmizálják. 

− Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 
tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert 
hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés 
jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg 
tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

− Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő 



 

zenei részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati 
tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a 
zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 


