
ÉNEK-ZENE 

„A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 

Kodály Zoltán   

 

 
Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók 

széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei 

világban.  

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést 

szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a relatív 

szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értőbefogadása fejleszti az érzelmi 

intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más népek 

zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris műfajok igényes 

szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, részben az iskolán kívül 

szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, s ezáltal 

ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények 

és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. 

Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének fejlesztése, zenét 

hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a befogadói kompetenciák 

fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előzőismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, 

komplex módon jelennek meg. 

Az imádság egyik legkifejezőbb módja az éneklés. A katolikus iskolákban kiemelkedően fontos 

szerepe van az énekes imádságoknak. A gyermekeknek meg kell ismerniük, meg kell tanulniuk az 

iskolai liturgiák és a misék énekes anyagát ahhoz, hogy a liturgikus cselekményeknek ne szemlélői, 

hanem szereplői, átélői legyenek 

 
A TANTÁRGY FEJLESZTÉSI CÉLJAI A KÖVETKEZŐK: 

Zenei reprodukció Éneklés  

 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült 

zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei 

gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy a 

kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal. (Pl. közös 

éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése 

hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 

 Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól kezdve a klasszikus 

zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és az igényes 

populáris zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek 

érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól 

függetlenül értelmezhető. 

 A katolikus iskolákban az énekes anyag havi egy egyházi énekkel, népénekkel, könnyen énekelhető 

gregorián dallammal kell, hogy bővüljön. Ezek elosztása követi az egyházi év ünnepeit. Mivel a 

liturgikus alkalmakkor (iskolamiséken, osztálymiséken, paraliturgikus cselekményeken) állandóan 

használatban is vannak, így a magasabb osztályokba lépve ez a repertoár egyre bővül, miközben 

ismétlődik is. 

 



Generatív és kreatív készségek fejlesztése  

 A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók a 

megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek újat alkotni. A 

generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, 

fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene 

elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 

ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 

 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz kapcsolódhatnak, 

s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív tevékenységet mindenkor megelőzi 

a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz 

kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.  

 Az iskola Orff-zenekara lehetőséget nyújt a hangszeren játszó és a hangszeres játék iránt érdeklődő 

tanulóknak Carl Orff zenei koncepciója szerint a közös muzsikálás élményének megtapasztalására. 

A több mint fél évszázados múltra visszatekintő iskolai együttes feladatának érzi a diákok generatív 

és kreatív zenei készségeinek és képességeinek előmozdítását: ritmika, tiszta intonáció, kottaolvasás, 

hangszertechnika, közös muzsikálás, zenei élmény, kreatív alkotás, stílusismeret fejlesztésére 

törekedve.   

 

Felismerő kottaolvasás  

 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a tanulók, 

amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti 

szakaszában a felismerőkottaolvasás képessége a zeneértés alapozza meg. Az önálló zenélésben 

nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem tudják 

megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget képesek 

jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás 

folyamatában. 

 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem az 

énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei fordulatokat 

felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig 

segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, 

találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcsolódási 

pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, 

megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás 

gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti.  

 
Zenei befogadás  

Befogadói kompetenciák fejlesztése  

 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megismerését segíti 

elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás 

egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével megalapozható a 

tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és 

valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább 

különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a háttérzene 

fogyasztása között.  

 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi értékű zene 

befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene felé irányítani. A 

befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének kialakítása és 

folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes 

leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan 

összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata lehetőséget ad a zenei jelenségek 

megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is.  

 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének megértéséhez 

szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen zenehallgatás, amely az 



élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a 

generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki. 

 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát befogadói 

attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellőnyitottsággal forduljanak a hallgatott zene felé. 

A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene 

különbözőmegnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, 

elfogadását és pozitív értékelését. 

 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlőgesztusok, karakterek, 

érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig a biztos és 

differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket 

rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet 

kialakítani. 

 A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben azenei befogadást segítik, az elméleti 

és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal kell foglalkozni. A 

lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes 

mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű szöveges memorizálás. Egy 

szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási 

helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerzőszemélyiségének bemutatása, művészi és 

emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak 

átéreztetése, és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges feladat. Ezt helyenként 

megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, 

tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az 

összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez 

kapcsolódnak, ha eszköztáruk felhasználása segít a gyerekeknek átérezni a zenei jelenségeket. 

 
Zenehallgatás  

 A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei ízlését formálja. 

 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg teljes műveket 

hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a 

teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt 

a részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak 

megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a szempontok ne tereljék el a 

tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 

 Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a tanulókat a 

zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevételével a kétéves ciklusok 

mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az 

általános iskola utolsó két osztályában sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az 

ismeretközlés szintjén. A 6 és 8 osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 

9–10. osztály tantervének feladata.  

 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjünk DVD-n 

elérhető koncertfelvételek bemutatására is.  

 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj megismertetése, 

sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zenehallgatás igényének kialakítása, 

amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert 

műveket a tanulók életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az 

értékes művek hallgatására. 

 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a rendszeres 

hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. Fontos szempont, 

hogy a hangversenyek kifejezetten az adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a 

hangverseny legyen előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek 

kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldolgozását. 

 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.  



TÁRGYI FELTÉTELEK 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

 Megfelelő terem a kórusmunkához 

 Ötvonalas tábla 

 Mágneses tábla 

 Ritmushangszerek 

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

 Számítógép internetkapcsolattal 

 Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 
7–8. ÉVFOLYAM 

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés, nemzeti 

öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért és önkéntesség, 

médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – 

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 

digitális kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás kompetenciája fejlesztéséhez 

is hozzájárul.  

FEJLESZTÉSI CÉLOK  

Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés örömének és helyes 

szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban már az éneklés tisztasága, kifejező 

ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés 

középpontjába. A magyar és más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a 

hangsúly folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban a 

populáris zene szemelvényei is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, hogy 

rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként hatnak alapvetően, 

meghatározóan e művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív játékos és 

intellektuális feladatokkal is gyakorolják.  

Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. Elsődleges cél a stílus 

jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai megoldások, egy-egy zeneszerzőre 

jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. Kronologikus áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A 

felső tagozatos zenehallgatásra ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri 

meghallgatása és feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat 

órán kívüli meghallgatására is és más, az órai anyaghoz kapcsolódó zeneművek megismerésére. 

AJÁNLÁS A 7-8. ÉVFOLYAM ÓRASZÁMÁNAK FELOSZTÁSÁRA  

A tantárgy alapóraszáma két évfolyamon: 68 óra. 

Témakör sorszáma Témakör Javasolt óraszám 

1. Zeneművek/ Énekes anyag 
 

28 óra 

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
 

24 óra 

3. Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 
 

6 óra 

4. Ismeretek - Hallásfejlesztés  
 

6 óra 

5. Ismeretek – Zenei írás, olvasás 
 

4 óra 

 



1. TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 

Magyar népdalok - 7. osztály 
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)  
 
Magyar népdalok - 8. osztály 
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  

 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 

 

 
2. TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

Zenehallgatási anyag – 7. osztály 

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 
 
Zenehallgatási anyag – 8. osztály 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  
 
A  felsorolás  ajánlásokat  tartalmaz.  A zeneművek  megadott  listája  a  tanár  egyéni  választása 

szerint  módosítható.  A megadott  művek  egy  része  olyan  terjedelmű,  hogy  az  ének-zene  óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő 

részletek  kiválasztásához  a  fejlesztési  céloknál  meghatározott  tartalmak  adnak iránymutatást. 

 

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. 

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 

 
 

3. TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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 

 
 

4. TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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 



5. TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 
 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 
 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 
 Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában 

 
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 

FOGALMAK  
Minden korábban 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. 

 


