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ÉNEK-ZENE    
az általános iskolák 5–8. évfolyama számára, 

 
 

mely a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 
szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet módosításaként megalkotott 5/2020. 
(I. 31.) Korm. rendelet, azaz a 2020-as Nemzeti alaptantervhez illeszkedő 

tartalmi szabályozók (kerettantervek) alapján készült.  
 

A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai 
1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 
2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez és 

megértéséhez. 
3. Olyan általánosan művelt embereket kell képezni, akik a saját nemzeti hagyományaik 

ismeretével és szeretetével, értői és élvezői lesznek más népek kultúrájának is. 
4. Az egységes magyar nemzeti kultúra megteremtése mellett utat kell mutatni az őrzés és 

nyitás képességének kialakítására. 
5. A kifejező, szöveges éneklés lehetőségeivel élni kell a személyiségfejlesztés területén is 

(ráérzés, tolerancia, átélés, stb.). 
6. A zenei anyanyelvi műveltség írásbeli lehetőségeivel, az írás-olvasás képességének 

fejlesztésével, az elméleti anyag folyamatos tágításával bővüljenek az ismeretek.  
7. Fejlődjön a fantázia és a memória, továbbá erősödjön és fokozódjon a zeneszeretővé 

válás folyamata. 
8. A ritmus, mint kifejezőeszköz, annak belső átélésével váljék tudatossá (megfigyelés, 

utánzás, alkalmazás). Törekedjünk a ritmikában rejlő emocionális tartalom felfogására és 
megértésére (kognitív folyamatban). 

9. A zenetörténet ismeretek elsajátításának folyamatában törekedni kell arra, hogy a gye-
rekek képesek legyenek elkülöníteni az egyes korokat, ismerve azok zeneszerzőit, a jel-
lemző formákat és műfajokat, a kiemelt művek felismerésével, megnevezésével és a főté-
mák vokális megszólaltatásával. 

10. A zenei nevelés tartalmi munkájában helyet kell adni a tantárgyi koncentrációnak, 
aminek segítségével megismertethetjük azokat az összefüggéseket, amelyek a művé-
szetek fejlődése útján, meghatározott történelmi viszonyok között jöttek létre. A szoro-
sabb kapcsolatok lehetőségein keresztül, új kapukat kell nyitni az anyanyelvhez, az 
irodalomhoz, a történelemhez, a képzőművészetekhez és a filmművészethez. (A 
művészek gondolkodásmódja, megjelenítő ereje és eszköztára: pl.: hogyan ábrázolja 
történelmünk meghatározó egyéniségét / Hunyadi Lászlót – Erkel Ferenc a zeneszerző, 
Egressy Béni az író, és Madarász Viktor a festő– Illetve a Bánk bánt – Erkel Ferenc a 
zeneszerző, Katona József – az író és Káel Csaba, a filmrendező?) 

11. Tanításunk középpontjába a zenei élmények kerüljenek, amelyeket igényesen és az 
életkornak megfelelő hangzó szemelvények kiválasztásával lehet megteremteni, ha 
igazán zeneszerető, kiegyensúlyozott nemzedéket szeretnénk felnevelni. 



12. Megfelelő motiválással fokozzuk a tanulói tevékenység intenzitását a művészetekben, az 
iskolában, a külvilágban – a mindennapi életben, a fokozott aktivitás, kreativitás és az 
önállóság megalapozása, kifejlesztése érdekében. 

13. Az ének-zene tanítása során fejlett esztétikai érzéket, fegyelmezett magatartást, közös-
ségi érzést, gazdag érzelemvilágot és világnézeti-erkölcsi szemléletet kell megvilágítani, 
fejleszteni! 

14. A zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésével és fokozásával igényt kell kialakítani 
arra, hogy minden ember életének szerves részévé váljon a ZENE! 

 

Kompetenciák 

I. Tiszta, kifejező éneklés 

1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül. 
2. A tiszta, szép éneklés képességének megalapozása érdekében követeljük meg a helyes 

testtartás és légzés technikáját, megfelelő artikulálással a beszéd érthetőségét, kulturált-
ságát és a környezet esztétikumát! 

3. A tiszta intonálást, a hangmagasság biztos megtartását és az érthető szövegmondást a 
rendszeres hangképzéssel alapozhatjuk meg. 

4. A hang-, és hallásképzés, ami a zenei írás-olvasás tudását is feltételezi, a zene haté-
konyabb megismerésére, elemzésére és megszólaltatására is irányul. 

5. Kifejező és átélt éneklés csak abban az esetben várható el, ha a gyerekek a teljesség 
igényével ismerik a dal témáját, s abból fakadó hangulatát. 

II. Magyar népzene 

1. Fontos a népdalok szerkezeti felépítése, dallamvonala, hangsora, előadásmódja, stílus-
rétege, azonban ezek az ismeretek csupán elméleti tények. Gondot kell fordítani a hagyo-
mányőrző népnyelv és a magyar népdalok sokirányú megismerésére, hiszen zenei 
anyanyelvünk kultúrája: nemzeti öntudatunk hű tükre. 

2. A népdalokat tudni kell földrajzilag elhelyezni, mert ennek ismeretéből sok mindenre 
lehet következtetni. A népzenei ismeretek mellett beszélni kell az adott területen élő 
emberek életviteléről, szokásaikról, jellemző viseletükről, építkezésükről, munkájukról, 
mely ismeretek segítségével könnyebbé válik a megértés, az elsajátítás és a meg-
szerettetés. 

3. A gyermekek életében kiemelt szerepe van a játékoknak, ezért helyet kell adni a népi 
játékoknak – a dalokat is eljátszhatják! 

4. A zene és a mozgás együttesét, kölcsönhatását tudatosítani kell, beépítve a magyar nép 
kultúrájába, amivel az új ismereteken túl, a kevésbé „énekes” gyerekeknek is tudunk 
élményt nyújtani! (pl.: A népi hangszerekkel való megismerkedés kapcsán.) 

 
5. El kell érnünk, hogy a gyerekek tiszteljék és becsüljék Vikár Béla, Bartók Béla és 

Kodály Zoltán életét meghatározó népdalgyűjtő és rendszerező munkáját! Azonban nem 
szabad megfeledkezni a követőkről: Schneider Lajos, Lajtha László, Nagy Miklós, 



Békefi Antal, Borsai Ilona; továbbá a napjainkban is élő népzenekutatókról sem: Olsvai 
Imre, Barsi Ernő és Birinyi József. 

6. Motiváljuk a diákokat, a lakóhelyükön vagy környékükön végzett gyűjtőmunkára, 
különböző szempontok megjelölésével, pl.: népdalgyűjtők, népdalok, népmesék, jelleg-
zetes szavak, viselet, szokások, hagyományok, eszközök, stb.! 

7. Magyar népdalkincsüket soha ne használjuk az elméleti ismeretek illusztrálására, gya-
korlására! 

III. Elméleti ismeretek 

Az általános iskolákban nagyon kevés a muzsikus, illetve a zenei orientáltságú gyermek. 
Azonban az általános műveltség alapjait minden diáknak biztosítani kell! Az elvont, 
bonyolult, magasról érkező levezetések helyett sok játékkal, és szinte észrevétlenül kell 
megértetni, meghallattatni (nem biztos, hogy minden gyerek hallja azt, amit a tanár) 
azokat a zenei elemeket, amelyek ismerete nélkülözhetetlen: hangközök, hangzatok, 
hangsorok. A játékok, az ötletes zenei feladatok nem riasztóan hatnak majd, hanem 
sikerélményt jelenthetnek. 

IV. Zenetörténet 

1. Történelmi múltunk meghatározza szemléletünket s alakítja nemzeti meggyőződésünket. 
Feltétlenül gazdagítanunk kell, a sok vihart megélt magyarság, napjainkban felnövő 
nemzedékének történeti dalkincsét! 

2. Fontos a történelmi háttér tanítása, megismerése, hiszen ennek függvényében élt és 
alkotott minden mester. 

3. Az egyes zenetörténeti korszakot ne szakítsuk meg elméleti ismeretek bővítésével és 
gyakorlásával! Ne okozzunk törést, hiszen csak a folyamatosság vezethet a megértéshez, 
az összefüggések felfedezéséhez, az átlátáshoz! 

4. A tanítási órák anyagába feltétlenül be kell építeni a zeneszerzők  magyar és nemzetközi 
kapcsolatait (pl.: Liszt Ferenc – Richard Wagner, Vajda János, Jókai Mór vagy Bartók 
Béla – Benny Goodman). 

V. Zenehallgatás 

1. A kialakult gyakorlat célszerű és eredményes, azonban nem szabad megtorpanni, tudni 
kell haladó módon tovább lépni. 

2. A népzenei feldolgozások és komolyzenei művek mellett, helyet kell kapnia annak a 
zenének is, amelyben a gyerekek maguk is élnek, s amit sajátjuknak tartanak: történelmi 
rock-opera és a musical. 

 

A helyes értékelés elvei, lehetőségei 

1. Számonkérés, feleltetés helyett természetesen oldott, feszültségmentes, jó hangulatú be-
szélgetések során győződjünk meg az elsajátított ismeretek szintjéről! 



2. Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gon-
dokkal vívódó vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban 
és kizárólag a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter 
szöveg tudása, a ritmus és dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is 
fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további előmenetelét és lelkesedését. 

3. A diákok is vegyenek részt az értékelésben, ami biztonságot ad számukra, továbbá növeli 
a felelősségüket és önbizalmukat! 

4. A tanítási órák munkájának, minden alkalommal értékteremtőnek kell lennie!  
5. Értékeljük rendszeresen az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos 

szövegmondást, a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok 
elvégzését, a kezdeményezett gyűjtőmunka eredményét! Minden jó szándékú törekvés a 
tanár részéről, a tudás fokozását, a készségek további fejlesztésének hatványozottabb 
lehetőségeit eredményezi. 

6. A zenei műveltség felmérése céljából ne dolgozatot írassunk, hanem „KI NYER MA?” –
szerű játékokat kezdeményezzünk (pl.: Kahoot, LearnigApps, Wordwall, …)! 

A gyerekek bizonyos százaléka olyan középiskolában folytatja tanulmányait, amelyben 
nincs ének-zene/művészetek tantárgy. Ez azt jelenti, hogy egész életére befejezte a szervezett 
keretekben történő ismerkedést a műveltségi területtel. Ezért kizárólag ALAPOS, LELKIIS-
MERETES ELŐKÉSZÜLETEKKEL TANÍTHATUNK! A FELELŐSSÉGÜNK ÓRIÁSI! 

 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A tanulmányok ideje alatt a diákok a rendelkező jogszabályok alapján osztályozó, illetve 
különbözeti vizsgát tehetnek. A vizsgák mindenkor a házirendben leírtak, valamint az 
érvényes jogszabályok szerint zajlanak.  

Osztályozó vizsga  
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a szaktanár által ajánlott  
tankönyv alapján, valamint a helyi tanterv minimális követelményeit figyelembe véve, az éves 
tananyagból szóbeli osztályozó vizsgát kell tennie, ha:      
          - felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  
          - tanulmányait magántanulóként folytatja,  
          - engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
             tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
          - az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 
             tanóránál többet mulasztott,  

 - egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott és a 
    nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.  

Ha a tanuló osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván 
számot adni tudásáról, a kormányhivatalnál kérelmezheti független vizsgabizottság felállítását 



a félév vagy tanév utolsó tanítási napját megelőző 30. napig. A kérelmet az iskola 
igazgatójához kell benyújtani.  

 
Különbözeti vizsga  
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 
az Intézmény a különbözeti vizsga letételét.  
Különbözeti vizsgát kell tennie annak az átvett tanulónak, aki az iskolánk helyi tantervében 
szereplő valamely tantárgyat nem tanulta. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának 
meghatározása mindig egyedileg történik, az intézmény vezetőjének határozata alapján. 
Követelményeit a szaktanár állítja össze a helyi tanterv alapján.  

A tankönyvválasztás szempontjai 

– feleljen meg a kerettantervnek 
  – feleljen meg az iskola helyi tantervének  
 – nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a megfelelő használatra  
 – jól szolgálja az elsajátítandó ismeretek megértését, a tudás elmélyítését az adott tantárgy 

helyi tantervébe foglaltak tanítását. 
 – segítse az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását 
 – illusztrációs anyaga, betűmérete feleljen meg az életkori sajátosságoknak 
 –  megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére 
 – ébresszen kedvet a művészetek iránt anyagával, illusztrációival 
 – legyen egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagja 
 – megfelelő kiegészítő taneszközök, oktatási segédletek kapcsolódjanak hozzá (pl., szem-

léltető tablók, kánongyűjtemények, zenehallgatási anyag, digitális tananyag)  

  

5-8. évfolyam 

 
Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. 
Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek tovább fejlődjenek. 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. 
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. 
 

A tantárgy óraterve 
5-8. évfolyam 

ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam 

Heti óraszám 2 1 1 1 

Éves óraszám 72 36 36 36 

 

5. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 2 72 

 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zeneművek/Énekes anyag 34 óra 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 14 óra 

Ismeretek/ - Ritmikai fejlesztés 8 óra 

Ismeretek - Hallásfejlesztés 6 óra 

Ismeretek – Zenei írás-olvasás 6 óra 

Szabadon felhasználható 4 óra 

Össz. óraszám:  72 óra 

 

 



5. évfolyam 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú 
zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert 
használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség 
egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 
együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső 
késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 
elvezetnek a remekművek befogadásához.  
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 
hangszerekkel is. 
A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek 
fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei 
elemek és eszközök önálló alkalmazása. 
A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az 
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, 
melyek az érzelmi nevelést segítik. 
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 
Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra (heti 2 óra) 
A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 
 
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 
 
ÓRASZÁM: 34 óra 
 
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből – 5. osztály 
A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van; 
Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos 
a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; 
Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó 
gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a 
hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; Összegyűltek, 
összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves 
partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 
Műzenei szemelvények, más népek dalai 
M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van 
Beethoven: A mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis 
család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes 
fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 
 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  



Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze, 
haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, 
Tóth Lőrinc 
 
 
ISMERETEK  

 5. osztályban 50 dal megismerése 

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

 A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott 
formában is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, 
vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 
megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 
megszólaltatott hangszerkísérettel 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 
hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  

 Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 

 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 

 A megélt élmények feldolgozásának segítése  
 
FOGALMAK  
Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő  
a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, 

mezzoforte. 
 
TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

 Népszokások eljátszása 



 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 

 Részvétel az iskolai kórus munkájában 

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 
 
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
 
ÓRASZÁM: 14 óra 
 
Zenehallgatási anyag – 5. osztály 
Dunántúli ugrós táncok 
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi 
pásztortánc: gyermekkar 
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7. 
tétel 
Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar 
Zene Mátyás király udvarából 
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 
Liszt Ferenc: Manók tánca 
Johannes Brahms: V. magyar tánc 
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 
John Williams: Csillagok háborúja – induló 
 
ISMERETEK  

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 
furulya, tárogató, síp) ismerete 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

 A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és 
abszolút zenében 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 
segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között 
a hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 



 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 
élethelyzetek és saját élete között.  

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár 
hangszeres részletek tekintetében 

 
FOGALMAK  
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; 
színpadi zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, 
könnyű zene; madrigál; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 
 
TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 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: Ismeretek - Ritmikai fejlesztés 
 
ÓRASZÁM: 8 óra 
 
ISMERETEK  

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és 
használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 

 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 
reprodukciója  

 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 

 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal 
hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai 
kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

 
FOGALMAK  
Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 



 
TEVÉKENYSÉGEK  

 A dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 
 
TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  
 
ÓRASZÁM: 6 óra 
 
ISMERETEK  

 Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

 Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

 Dúr és moll hangzás 

 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 
értelmezése 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 

 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

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

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 
megnevezése 

 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött 
szerepét 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a 
többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 
éneklése 

 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 
szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud 
kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

 
FOGALMAK  
Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 
 
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: 6 óra 
 
ISMERETEK  

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 a módosított hangok grafikai képe és írása 

 az abszolút hangnevek 

 C-dúr, a-moll 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok 

fordulataival 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 

 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 

 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 
 
FOGALMAK  
Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés. 

 
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 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 
alkalmazása. 

 
 
 
 

6. évfolyam 



 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

6. évfolyam 1 36 

 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zeneművek/Énekes anyag 17 óra 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 7 óra 

Ismeretek/ - Ritmikai fejlesztés 4 óra 

Ismeretek - Hallásfejlesztés 3 óra 

Ismeretek – Zenei írás-olvasás 3 óra 

Szabadon felhasználható 2 óra 

Össz. óraszám:  36 óra 

 
 

6. évfolyam 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú 
zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert 
használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség 
egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 
együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső 
késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 
elvezetnek a remekművek befogadásához.  
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 
hangszerekkel is. 
A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek 
fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei 
elemek és eszközök önálló alkalmazása. 
A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az 
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, 
melyek az érzelmi nevelést segítik. 
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 
Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra (heti 2 óra) 
A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 



TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 
 
ÓRASZÁM: 17 óra 
 
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből - 6. osztály  
A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ; 
A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, 
a tari réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel 
érik babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának  
 
Műzenei szemelvények, más népek dalai  
John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos 
Sebestyén: Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák 
népdal  
 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  
Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi 
György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 
vagyok; Örvendetes napunk támadt  
 
ISMERETEK  

  6. osztályban 26 dal megismerése 

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

 A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott 
formában is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, 
vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 
megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 
megszólaltatott hangszerkísérettel 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 
hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  

 Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 



 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 

 A megélt élmények feldolgozásának segítése  
 
FOGALMAK  
Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő  
a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, 

mezzoforte. 
 
TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

 Népszokások eljátszása 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 

 Részvétel az iskolai kórus munkájában 

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 
 
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
 
ÓRASZÁM:  7 óra 
 
Zenehallgatási anyag – 6. osztály 
Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 
Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – 
gyermekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 
Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 
Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 
Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 
W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 
Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 
Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 
Bedrich Smetana: Moldva – részlet 
Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása) 
 
ISMERETEK  

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 
furulya, tárogató, síp) ismerete 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  



 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

 A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és 
abszolút zenében 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 
segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között 
a hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 
élethelyzetek és saját élete között.  

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár 
hangszeres részletek tekintetében 

 
FOGALMAK  
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; 
színpadi zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, 
könnyű zene; madrigál; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 
 
TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 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: Ismeretek - Ritmikai fejlesztés 
 
ÓRASZÁM:  4 óra 
 
ISMERETEK  

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és 
használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 
 



FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 

 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 
reprodukciója  

 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 

 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal 
hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai 
kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

 
FOGALMAK  
Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 
 
TEVÉKENYSÉGEK  

 A dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 
 
TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  
 
ÓRASZÁM: 3 óra 
 
ISMERETEK  

 Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

 Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

 Dúr és moll hangzás 

 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 
értelmezése 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 

 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

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

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 
megnevezése 

 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött 
szerepét 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a 
többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  



 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 
éneklése 

 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 
szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud 
kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

 
FOGALMAK  
Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 
 
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:  3 óra 
 
ISMERETEK  

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 a módosított hangok grafikai képe és írása 

 az abszolút hangnevek 

 C-dúr, a-moll 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok 

fordulataival 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 

 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 

 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 
 
 
 



 
FOGALMAK  
Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés. 

 
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 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 
alkalmazása. 

 
 

 
 

 
 
 


