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7–8. évfolyam 

 
Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. Fontos cél továbbá, 

hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen 

belül az éneklés áll. A kerettantervben két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző 

órai tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelzik. A tematikai egységek és a tartalmak az oktatás 

gyakorlatában átfedik egymást. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  

5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön belül 

találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás 

kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfejlesztésében. Ebben az 

ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett 

tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, 

hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása 

más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, 

mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák 

által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák 

fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a 

hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó 

gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a 

zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 

tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve 

azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi 

funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 

jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 

használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások 

játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a 

különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az önkifejezés, 

a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel 

képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen 

kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése 

hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét és 

megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori sajátosságokhoz igazodó 

gazdag motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle tevékenységeken 

keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a zenei anyaghoz 

kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka. A zenepedagógiai 

tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és 

feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük 

a művészi értékeket. Az élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, 

de legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és társadalmi 

identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi szükségletet éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei rétegműfajok 

napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

7–8. évfolyam 

Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás optimális zenei 

befogadása. 

A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és aktivitások gazdag 

tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat a közös kreatív zenélési formákat, melyek 

segítenek a remekművek közelébe jutni. 

Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik stílusos, kifejező 

éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori sajátosságaikhoz. 

A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők Kodály zenei 

nevelési elvei. 

Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek zeneművei zenetörténeti 

szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben találkoztak a fontos zenetörténeti korszakokhoz 

tartozó, életkori sajátosságaiknak megfelelő zeneművekkel, melyeknek itt a rendszerezése történik. 

Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a kapcsolatot a 

zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja között! 

A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból, illetve a különböző 

médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó rétegműfajaiból.  

A tantárgy alapóraszáma két évfolyamon: 68 óra (heti 1-1 óra) 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Helyi 

tanterv 7. 

évfolyam 

Helyi 

tanterv 8. 

évfolyam 

Zeneművek/ Énekes anyag 14 14 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 12 12 

Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 4 4 

Ismeretek - Hallásfejlesztés 3 3 

Ismeretek – Zenei írás, olvasás 4 4 

Összes óraszám: 37 37 
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7. évfolyam 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 

ÓRASZÁM: 14 óra 

Magyar népdalok 

A szennai lipisen-laposon; Által mennék; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos a teteje; Fecském, 

fecském ; Hopp ide tisztán ; Kecskemét is kiállítja; Megkötöm lovamat; Megrakják a tüzet; Sej, 

felszállott a kakas; Te vagy a legény 

Műzenei szemelvények  

Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius: Jubilate Deo – 

kánon; J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz); J. Haydn: Szerenád; W. A.Mozart: 

Vágyódás a tavasz után; L. van Beethoven: Urián földkörüli utazása, Örömóda; Franz Schubert: A 

pisztráng 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth Lajos táborában; Amadé László – Arany János: Toborzó (A 

szép fényes katonának); Bocsásd meg Úristen (Cantus Catholici, 1651, Balassi B.) protestáns egyházi 

népének; Néktek emlékezem (Cantus Catholici, 1651)  

 

ISMERETEK  

− Népdalok és műdalok  

− a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

− Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

− Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 

− A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői 

− A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből 

− Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei 

tagolás, frazeálás, stílus) 

− A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata 

− Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi előadásokból  

− Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott 

hangszerkísérettel 

− Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel 

− A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

− Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait 

 

FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 
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− A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

− Éneklés az iskolai kórusban 

− Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

− Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

− A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

ÓRASZÁM: 12 óra 

Zenehallgatási anyag 

Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek 

Orlando di Lasso: Visszhang 

Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet 

J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 basszus ária; János 

Passió – Már nyugosznak a völgyek 15.sz. 

G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr orgonaverseny I. tétel 

H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor 

Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel 

W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet 

L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda 

Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr zongoraötös IV. tétel 

Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás) 

A népzenei revival legjobb felvételei 

 

ISMERETEK  

− Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és kulturális 

hátterüket 

− Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hangszerelési 

sajátosságaikat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 

− élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

− a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való találkozás során 

− a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 

− a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 

 

FOGALMAK  

Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei impresszionizmus, kortárs 

zene 

Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto, versenymű, 

szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, jazz, spirituálé. 
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Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

− Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

− Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

− Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

− Koncertfilm megtekintése 

− Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, előadóművészekről, 

zeneművekről, koncerthelyszínekről 

− A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

− Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

− Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

− Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

− Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

− Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató 

− Felütés- súlytalan indítás 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 

− Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos formákban 

− Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során 

− Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészítéséhez 

Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb 

dallamhangszereket. 

FOGALMAK  

3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult új dalok ritmusának hangoztatása 

− Ritmuskánon az osztály csoportjai között  

− Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

− Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

− Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  
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ÓRASZÁM: 3 óra 

ISMERETEK 

− A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 

− Kis és nagy szext, szeptim 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 

− Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, megnevezése 

és éneklése 

− A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

− A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

− A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs 

készség fejlődése 

−  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta 

intonációval    

FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

− Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

− Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés, a kvintkör logikus rendszerének megértése, alkalmazása. 

− A korábbi ismeretek mobilizálása: 

• Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete 

• A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség értelmezése a 

tanult énekelt anyagokon. A relatív szolmizáció alkalmazása a modális hangkészletű 

dalokon. 

• Konszonáns és disszonáns – kis és nagy- hangközök(T1-T8) megfigyelése és megnevezése 

az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

• Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete, a kromatikus 12-fokúság értelmezése. 

• Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 
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− Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

− A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és zenehallgatási 

anyaghoz kapcsolódóan 

FOGALMAK  

Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

− Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek felhasználásával 

− Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

− - Tudjon a vizsgázó önállóan elénekelni 12 dalt – a magyar népzene régi és új stílusú 

népdalaiból, más népek dalaiból, ill a műdalok közül válogatva – kifejezően és stílusosan . 

− A meghallgatott zenei szemelvények közül a jellemző részletek alapján ismerjen fel 7 művet.  

− Ismerje az adott kor – romantika – jellemző stílusjegyeit, a XIX. századi zeneszerzők közül 

tudjon megnevezni 2 magyar és 2 külföldi művészt.  

− Tudjon könnyebb zenei idézetet szolmizálva (2# 2b előjegyzéssel) elénekelni.  

− Ismerje a tanult művek műfaji jellemzőit, a hozzájuk tartozó zenei kifejezéseket.A 

meghallgatott zenei szemelvények közül a jellemző részletek alapján ismerjen fel 12 művet.  

− Ismerje az adott kor – romantika – jellemző stílusjegyeit, a XIX. századi zeneszerzők közül 

tudjon megnevezni 2 magyar és 4 külföldi művészt.  

− Tudjon könnyebb zenei idézetet szolmizálva (2# 2b előjegyzéssel) elénekelni.  

− Ismerje a tanult művek műfaji jellemzőit, a hozzájuk tartozó zenei kifejezéseket.  

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, MÓDSZEREI ÉS RENDJE 

− Az órai munka folyamatában, a felszólítások során van lehetőségünk a szakkifejezések 

elsajátításának figyelemmel kísérésére (folyamatos) 

− Elsősorban órai, gyakorlati számonkérési formák alkalmazása (45 perces összetett 

számonkérés), mert a házi feladat digitális formában könnyen másolható – kottakép, ábra, 

esszék digitális elkészítése, zenei bejátszásokkal (témakörök zárásaként) 

− Órai, papír alapú számonkérés ritmuslejegyzéshez, betűkottához, hangjegyíráshoz, zenei 

improvizációhoz, fogalmak számonkéréséhez (röpdolgozat, témakör alapozása után, gyakorlat 

előtt) 

− Kiselőadások, házimunkák jutalmazása forrásanyaggyűjtés (témakörök zárásaként). 

AZ ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI BESZÁMOLTATÁSOK ALAPELVEI, CÉLJA 

− a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, terjedelem), 

− tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

− az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

− az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli beszámoltatások 

rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen szakkifejezések esetében, amelyeknél a tantárgy 

jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeiket és képességeiket a tanulók 

megmutassák; 

− legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél valamint a 

témazáró számonkérések előtt bejelentettek, 
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− a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő írásbeli 

munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált esetekben), 

− a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést felkeltők, 

− a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket kérjék 

számon, 

− tantárgytól függetlenül is fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az előadói 

készség fejlesztése. 

− adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik kialakulásának 

mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, 

− igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy eredménytelenségét; 

alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat. 
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8. évfolyam 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 

ÓRASZÁM: 14 óra 

Magyar népdalok  

A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; Az igaz Messiás; Béreslegény; Bújdosik az árva madár; 

Elindultam szép hazámból; Elmegyek, elmegyek; Erdő mellett estvéledtem; Gerencséri utca; Hej, haj 

Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves Kelemen balladája; Röpülj, páva  

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van csak kedvem – szlovák népdal; Régi mesékre – ír népdal; 

Nyírfácska - orosz népdal; Ismeretlen szerző: Az erdőn már a rügy fakad – Tavaszköszöntő, a reneszánsz 

mű dallama; Bárdos Lajos: Csöndes kánon (Raics István); Gaudeamus igitur (két szólam); W. A. 

Mozart: Ó, felvirradt a szép óra; Gebhardi – Kerényi György: Glória szálljon – kánon; Nobody knows 

– spirituálé (két szólam)  

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth Lajos azt üzente; Fónagy József – Arany János: Süvegemen 

nemzetiszín rózsa; Ma van húsvét napja  

 

ISMERETEK  

− Népdalok és műdalok  

− a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

− Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

− Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 

− A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői 

− A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből 

− Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei 

tagolás, frazeálás, stílus) 

− A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata 

− Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi előadásokból  

− Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott 

hangszerkísérettel 

− Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel 

− A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

− Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait 

 

FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
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− A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

− A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

− Éneklés az iskolai kórusban 

− Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

− Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

− A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

ÓRASZÁM: 12 óra 

Zenehallgatási anyag  

W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú tétele 

Fréderic Chopin: g-moll mazurka 

Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. Magyar rapszódia 

Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel - részlet 

Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. tétel (részlet) 

Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; Nabucco – Szabadság kórus 

Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal 

Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal;  Hazám, hazám 

Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – részlet 

Robert Schumann: Gyermekjelenetek – Álmodozás 

Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló 

Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel 

Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 

Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc 

Bartók Béla: Négy szlovák népdal;  Allegro Barbaro;  Concerto: IV. tétel Intermezzo Interrotto 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség ballada, El kéne indulni  Fölszállott a páva – részletek a 

variációkból 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti dal 

Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete 

George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy dala (Az ínség nálam a vagyon...) 

Jazz standard-ek 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus felvételek). 

Népzenei revival legjobb felvételei  

 

ISMERETEK  

− Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és kulturális 

hátterüket 

− Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hangszerelési 

sajátosságaikat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 

− élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

− a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való találkozás során 
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− a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 

− a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 

 

FOGALMAK  

Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei impresszionizmus, kortárs 

zene 

Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto, versenymű, 

szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, jazz, spirituálé. 

Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

− Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

− Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

− Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

− Koncertfilm megtekintése 

− Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, előadóművészekről, 

zeneművekről, koncerthelyszínekről 

− A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

− Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

− Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

− Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

− Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

− Új ismeret: 3/8, 6/8 –os, 9/8-os  ütemmutató és a váltakozó ütemű dalok, művek, népdalok. A 

csonka ütem,  felütés- súlytalan indítás. 

−  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 

− Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos formákban 

− Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során 

− Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészítéséhez 

Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb 

dallamhangszereket. 

FOGALMAK  

3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult új dalok ritmusának hangoztatása 

− Ritmuskánon az osztály csoportjai között  

− Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

− Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

− Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  

ÓRASZÁM: 3 óra 

ISMERETEK 

− A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 

− Kis és nagy szext, szeptim 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 

− Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, megnevezése 

és éneklése 

− A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

− A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

− A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs 

készség fejlődése 

−  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta 

intonációval    

FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

− Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

− Új ismeret: 1#-től 6#-ig, 1b-től 6-b-ig a hangnemek érelmezése dúrban és mollban, a módosító 

jelek helyei a vonalrenszeren a kvintkör alapján. A korábbi ismeretek mobilizálása: 

• Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete 
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• A relatív szolmizáció alkalmazása különböző hangnemekben. 

• A konszonáns és disszonáns hangközök hallási késuzsége, megnevezése a tanult dallamok 

alapján. Az oktávterjedelmen túli hangközök (nona, decima). 

• Dúrok és páthuzamos molljuk. Az azonos alapú dúr és moll hármasok 

• Az egészhangú és a kromatikus skála, hangkészlet. 

• A modális hangsorok ismerete, dúr és moll jellegük alapján történő polarizált értelmezésük. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 

− Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

− A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és zenehallgatási 

anyaghoz kapcsolódóan, zenei kvíz feladatok megoldása. 

FOGALMAK  

Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá A kvintkör alapján az összes dúr és párhuzamos molljuk 

értelmezése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

− Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek felhasználásával 

− Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI – A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI A KÉT ÉVFOLYAMOS CIKLUS 

VÉGÉN  

− Az énekes anyagból -20-25 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú és többszólamú anyag) 

emlékezetből énekelnek kifejezően és stílusosan csoportban.  

− A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami 

készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.  

− Az új zenei elemeket felismerik kottaképről.  

− Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

− Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, 

műfajához mérten.  

− A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 20 

alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismeri 
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A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, MÓDSZEREI ÉS RENDJE 

− Az órai munka folyamatában, a felszólítások során van lehetőségünk a tiszta éneklés pontos 

ritmizálás, kifejező előadásmód, szakkifejezések helyes alkalmazásának figyelemmel kísérésére 

(folyamatos) 

− Elsősorban órai, gyakorlati számonkérési formák alkalmazása (45 perces, összetett feladatok), 

mert a házi feladat digitális formában könnyen másolható –, esszék, zenetörténeti 

dokumentumok létrehozása (témakörök zárásaként). 

− Órai, papír alapú számonkérés ritmuskotta, betűkotta és hangjegyírás fejlődési sorrendben és 

váltogatva, alapfogalmak, szakkifejezések, számonkéréséhez (röpdolgozat, témakör alapozása 

után, gyakorlat előtt) 

− Kiselőadások, házimunkák jutalmazása forrásanyaggyűjtés, (témakörök zárásaként) 

AZ ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI BESZÁMOLTATÁSOK ALAPELVEI, CÉLJA 

− a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, terjedelem), 

− tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

− az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

− az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli beszámoltatások 

rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen szakkifejezések esetében, amelyeknél a tantárgy 

jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeiket és képességeiket a tanulók 

megmutassák; 

− legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél valamint a 

témazáró számonkérések előtt bejelentettek, 

− a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő írásbeli 

munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált esetekben), 

− a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést felkeltők, 

szépek. 

− a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket kérjék 

számon, 

− tantárgytól függetlenül is fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az előadói 

készség fejlesztése. 

− adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik kialakulásának 

mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, igazolják vissza a tanulót érintő 

pedagógiai folyamat eredményét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat 

 


