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23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 6. melléklete 7.27. 

 

ÉNEKES ISKOLAI KERETTANTERV 

1-4. évfolyam 

 

 

A magyarországi énekes iskola célja egyrészt, hogy a gyermekeket a kezdet kezdetétől a művészi 

zene teljességébe vezesse be, s ez által az “ars musica” ízlés- és emberformáló erejét az oktatásban 

és a nevelésben minél jobban érvényesítse. Más oldalról művészi célkitűzése, hogy a magyar 

gyermekhangok kapcsolatba kerüljenek az európai (s benne a magyarországi) vokális repertoárnak 

az elmúlt évtizedekben ideológiai szempontok alapján kihagyott, vagy alig énekelt részével. 

A magyar énekes iskola – mint minden európai schola cantorum – tanítási céljait és módszereit 

a liturgikus zenés szolgálat határozza meg, amit elsőrendű céljának és alapvető tevékenységének 

tekint. Ennek alapjául a magyar (esztergomi) gregorián, illetve liturgikus hagyomány tekinthető, 

amely nemzetünk szellemi, történeti kincseihez tartozik, és minthogy a teljes magyar középkor iskolai 

és szellemi-lelki alapélményeinek meghatározója, méltó arra, hogy ezt a szerepet – legalábbis a valódi 

értékek iránt fogékonyak számára – napjainkban is betöltse. 

Minthogy a gregorián ének sajátossága, hogy az emberiség ősi zenei alapélményeire (ún. zenei 

univerzáliákra) épül, ezért jogos, hogy az egyetemességet kifejező és a hagyomány által szentesített 

latin nyelv mellett anyanyelven is elhangozzék.(A népi hagyomány Erdélyben megőrzött 

népzsolozsma gyakorlata is bizonyítja ennek jogosságát és életképességét. 

Ezek mellett természetesen a magyar és más népi kultúra értékeinek (népdalnak, néptáncnak, 

népi játékoknak) is meg kell kapniuk az őket megillető méltó helyet, csakúgy, mint az értékes és 

válogatott katolikus és protestáns egyházi népének-hagyománynak. 

A fentieken túl az európai zenekultúra remekműveinek, az egyes stíluskorszakoknak az 

ismerete is éppoly fontos, mint az alapos elméleti és hangszeres oktatás.  

Hangsúlyozzuk, hogy mind zenei nevelésünkben, mind pedig az egyéb tárgyak oktatásában, 

valamint növendékeink erkölcsi felelősségének kialakításában komplexitásra törekszünk, és mindig 

az alakuló-formálódó személyiség teljes egységét és helyes irányultságát tartjuk szem előtt. 

Az énekes iskola, mint oktatási forma nem csak egyházi intézményekben valósulhat meg, 

nyitva áll mindenki előtt, akiket az imént felsorolt értékek bármelyike vonz oda, s akik elfogadják az 

adott iskola nevelési gyakorlataként templomban végzett rendszeres liturgikus szolgálaton való aktív 

közreműködést. Az énekes iskola mindezen keresztül természetesen segítséget kíván nyújtani az 

iskola és az egyház közötti kapcsolat újabb kori kiépítéséhez. Speciális céljából következően 

tevékenységi köre túlnyúlik az iskola falain, s így a társadalmi egységesülés irányába hat. 

Ökumenizmus, avagy igazi és őszinte párbeszéd (az esetleges világnézeti- és 

véleménykülönbségek fenntartása mellett) csakis a valódi emberi és művészi értékeken keresztül 

lehetséges. Ezért az énekes iskola tananyagában az egyházi repertoár bázisát jelentő gregorián és 

népének mellett megtalálható minden magyar történelmi egyház liturgikus zenéje is. 

 Az énekes iskola nevelő munkája lehetőséget kínál a szerényebb zenei és hangi adottságokkal 

rendelkező gyermekek számára is, hogy képességeiknek megfelelő szinten és mértékben 

bekapcsolódhassanak a közös énekes tevékenységbe. 

A magyar énekes iskola működésével, az oktatási rendszerbe tagozódásával, országos 

elterjedésével fontos tényezője lehet a magyarság szellemi, lelki és zenei életének egyaránt.  

Az énekes iskola kerettantervének helyi tantervi adaptációja révén az iskola eleget tesz az 

ének-zene tantárgy oktatására vonatkozó követelménynek, tehát az ének-zene kerettanterv 

alternatívájának tekintendő. (óraszámuk az 1-4. évfolyamon megegyezik, az 5-8. évfolyamon pedig 

az énekes iskola óraszáma meghaladja az ének-zenéét.)  

A kerettanterv heti két tanítási órával számolva mind az 1-2., mind a 3-4. évfolyamos ciklusra 

nézve 130 órát fed le, melynek kiegészítése 144 órára az iskolák hatáskörébe tartozik. A kerettanterv 

alkalmazható kétszeresére emelt óraszámban is, azaz heti négy órában, s ebben az esetben a hozzá 

szervesen kapcsolódó kórusfoglalkozással egybe számítva emelt szintű képzésnek minősül.  
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Az énekes iskolás oktatás alapelvei 

 

A magyar énekes iskola feladata, hogy a tanulókat az általános zenei műveltség elsajátítása mellett 

fölkészítse a rendszeres egyházi liturgikus szolgálatra. (És ahol erre igény és lehetőség mutatkozik, 

az erre épülő koncertezésre.) 

Az énekes iskola-i oktatás elsődleges célja, hogy a templomi liturgikus szolgálat (misén, 

zsolozsmán, ökumenikus istentiszteleten, vagy templomi zenés áhítaton) egyrészt visszanyerje 

liturgikus rangját és komolyságát – elsősorban az odaillő, megfelelő szentírási szövegeken alapuló 

gregorián tételek, valamint a válogatott népének-repertoár és klasszikus zeneművek alkalmazásával. 

Másrészt nyerje vissza művészi színvonalát: az egyházi giccs és a jámbor fércművek kiiktatásával, 

beleértve az egyre nagyobb tért hódító ízlésromboló egyházi könnyűzene zenei láthatáron kívülre 

helyezését is. 

Az énekes iskola tehát nem „belterjes” iskolai produkciók létrehozására törekszik – 

függetlenül attól, hogy természetesen az iskola által igényelt alkalmi feladatokat is ellátja –, hanem 

mind egyházi, mind zenei-művészi oldalról a kultúra egészébe igyekszik beletagolódni, áthatva ily 

módon a (sajnálatos módon leromlott) közgondolkodást és jó irányba módosítani a sekélyes közízlést. 

A nyolc év folyamán egyéni és közös foglalkozásokon sajátítják el a diákok a tananyagot, 

amely európai egyházzenéből, népzenéből, s a klasszikus zeneirodalom értékeiből, remekműveiből 

tevődik össze.  

A schola-hagyománynak megfelelően a tanulók már első osztályos koruktól részt vesznek az 

egyházi zenés szolgálaton, ahol tanáraikkal ill. esetenként más professzionista hangszeres 

zenészekkel együtt lépnek föl, s így válnak teljes jogú zenész-partnerré. Egy nyolcosztályos énekes 

iskola képes több templom igényes zenével való ellátását is biztosítani, mint ahogyan különböző 

szintű és profilú zenei együttesek (kamara, nagykórus, hangszeresek, szólisták) is többágú 

tevékenységet folytatnak.  

Egyes tanulóknak énekesi szólófeladatokat is el kell látniuk, ezért az énekes osztályok tanulói 

rendszeresen, évközi kamarakoncerteken mutatják be felkészültségüket. 

Az énekes iskola zenei oktatásának négy pillére: természetes éneklés, hangszertudás, biztos 

ritmuskészség és zeneszerzési ismeretek. Ennek érdekében alapvető fontosságú a hangképzés egyéni- 

és csoportszintű megszervezése. A hangszeroktatás eredményessége érdekében célszerű az énekes 

iskolának szoros kapcsolatot ápolnia valamelyik zeneiskolával. Ez ugyanis a tapasztalatok szerint 

mindkét fél számára gyümölcsöző. A ritmusképzésnek már a kezdetektől a tananyag rendkívül fontos 

részét kell képeznie. Az improvizációs gyakorlatokon keresztül pedig a zeneszerzés alapjait már az 

alsós osztályok is megismerhetik. 

A 7-8. osztályban kívánatos a mutáló fiúk (és lányok) aktivizálása: elsősorban hangszeres 

közreműködésük, valamint a kisebbek betanításában való részvételük által.  

A magyar énekes iskolák zenei látóhatárának szélesítése érdekében fontos, hogy tanárai 

rendszeres szakmai kurzusok, konzultációk, konferenciák keretében továbbképzést nyerjenek, de 

legalább ennyire kívánatos a tanulók és tanáraik által alkotott kórusok, scholák, kamaraegyütesek 

részére szervezendő fórumok, találkozók létrejötte.  

A magyar énekes iskolában megvalósuló sokoldalú zenei képzés (egyéni és közös énekes 

oktatás, liturgikus gyakorlat, hangszertanulás) segíti a zenei tehetség kibontakozását, szakzenészek 

pályára állítását, ugyanakkor azonban a teljes emberi kiformálódást tartja szem előtt, és ebbe illeszti 

bele a zenei részt. Ennek természetes velejárója lehet a liturgikus zenész szolgálat alapjain 

„kitermelődő” rendszeres koncerttevékenység bel- és külföldön, az elektronikus médiában, 

hanglemezeken.  
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1–4. évfolyam 

 

Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért 

elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó játékos 

módszerekkel érhető el. 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes 

személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a Nemzeti 

alaptantervben meghatározott fejlesztési területek-nevelési célok közül öt kiemelten fontos: az 

erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik mércéjévé teszik az emberi kapcsolatok elfogadott 

normáit és szabályait); nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások 

ismerete, különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete); állampolgárságra és 

demokráciára nevelés (képesek társaikkal a kooperációra, el tudják magukat helyezni a közösségben, 

megértik a szabályok fontosságát); az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs 

képességük, a társaikkal való együttműködés képessége és a mások iránt érzett empátia 

továbbfejlődik); testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség 

fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). Legfontosabb kulcskompetenciák: 

esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, szociális és 

állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. 

 

 

Fejlesztési célok: 

 

Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) 

– A hangképzés fontosságának tudatosítása, a hangképző gyakorlatok ismerete (tekintettel a 

zsolozsma- és miseszolgálatok jó hangi kondícióban történő elvégzésére). 

– Évfolyamonként 20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal csoportos és egyéni 

éneklése emlékezetből. 

– A teljes liturgikus év zsolozsma és mise énekanyagának készségszintű ismerete: 

- a népének hagyomány legértékesebb darabjai 

- a zsolozsma és mise válaszai (magyar és latin) 

- zsolozsma- és miseantifónák 

- zsoltározás 

- responzóriumok 

- himnuszok 

- miseordinárium (magyar és latin) 

- Alleluja-típusdallamok 

- más magyarországi történelmi vallások liturgikus énekanyagának tájékozódásszintű 

ismerete 

– A teljes évet lefedő magyar népszokások ismerete.  

– Az éneklés közben a gyerekek törekedjenek: 

- helyes légzéstechnikára 

- laza test- és fejtartásra 

- helyes hangzóformálásra, érthető szövegmondásra 

- közös és egyéni éneklés minőségi követelményeire 

- tiszta intonációra 

- tempó határozott és egyenletes érzékeltetésére 

- dinamikai árnyalásokra  

- előadásmód megválasztására 

- pontos ritmus betartására 

- a zenei hangsúlyok felmérésére 

- dallamívek összetartozásának érzékeltetésre. 
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– Tudják az énekelt dallamokat tanári utasításra magasabban, mélyebben, lassabban, gyorsabban, 

halkabban, erősebben énekelni. 

– A 3-4. évfolyamban kánonokkal, két- és háromszólamú művek éneklésével sajátítsák el a 

többszólamú éneklés készségét. 

– Ismerjék a gyerekek a Himnusz keletkezésének történelmi hátterét, megalkotásának 

körülményeit, valamint a mű tartalmi és zenei értékeit. Tudják előadni helyes ritmusban, pontos 

szöveggel és zeneileg megformáltan. 
 

Zenei hallás fejlesztése  

– Ismerje a zenei hang tulajdonságait a hangok egymáshoz való viszonyában, ismert dallam 

fordulatain keresztül. 

– hangmagaság: magasabb-mélyebb 

– időtartam: hosszabb-rövidebb 

– hangszín: világos-sötét 

– hangerő: halk, közepes, erős, hangos, fokozatos erősítés és halkítás 

– Érzékelje és tudja megnevezni a hangok egymáshoz való viszonyát: melodikai és ritmikai 

elemeket. 

– Tudja a tanult hangszereket (hegedű, brácsa, cselló, bőgő, furulya, fuvola, fagott, klarinét, oboa, 

kürt, trombita, üstdob, kisdob, xilofon, zongora) jellemző hangszínük, hangzásuk és 

hangmagásságuk alapján megnevezni, megkülönböztetni egymástól. Együtthangzás esetén 

magas, mély szólamok elkülönítése (Emberi hang: lásd "Zeneértő és érző képesség fejlesztése" 

/NAT/). 

– Tudja megkülönböztetni a megismert hangszercsoportok (vonós, fafúvós, rézfúvós, ütős 

együttesek) hangzását, sajátságos hangszínét. 

– Tudjon ismert dallamot, dallamfordulatot tanári irányítás mellett utószolmizálni. 

– Tudja évfolyamonként a követelményrendszerben meghatározott dallamokat emlékezetből 

szöveggel megformáltan (lásd: Daléneklés) valamint az utószolmizált dallamokat szolmizálva 

pontos ritmusban, intonációs biztonsággal énekelni. 

– Tudja az énekelt liturgikus játékok dallamait. 

– Tudjon a pap vagy előénekes intonációjára tisztán, azonos hangmagasságban válaszolni. 

– Tudjon a templomi szolgálatokon hangszeres kíséret (orgona) mellett is tisztán és pontosan 

énekelni – tanári irányítással. 

– Törekedjen az évfolyamonként tananyagban jelölt játékos készségfejlesztő eljárásokat, 

improvizációs gyakorlatokat egyéni tudásának és fejlettségi szintjének megfelelően 

megszólaltatni. 

– Tudja megállapítani adott népdal dallamszerkezeti sajátosságait: 

- dallamrajz 

- sorszerkezet, 

- hangkészlet 

– Tudja zenei élményeit szóban, vizuálisan, mozgásos (improvizatív) formában megfogalmazni. 

– Tudjon dallam vagy ritmushangszer megszólaltatásával egy időben intonációs biztonsággal, 

pontos ritmusban énekelni. 

– Törekedjen az évfolyamonként részletezett többszólamú éneklést megalapozó, fejlesztő 

feladatok megvalósítására. 
 

Zenei írás-olvasás készségei, reprodukciós képességek fejlesztése  

– Ismerje fel és készségszinten alkalmazza a tanult dallami és ritmikai, metrikai elemeket. 

– Ismerje a zenei jelrendszer elemeit, valamint a zenei írás-olvasás szabályszerűségeit. 

– Ismerje a relatív szolmizációs rendszer törvényszerűségeit; tudjon jelrendszerről írni, olvasni. 

– Ismerje a pentatóniát, törzshangjait és vendéghangjait, valamint jellemző dallamfordulatait és 

zárlatait. 

– Tudja a dallamfordulatokat lépés-ugrás viszonyában megnevezni. 
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– Tudja a dallamfordulatokat dó-hely megjelöléssel önállóan írni, olvasni. 

– Tudjon betűkottát vonalrendszerbe átírni. 

– Legyen képes előkészítés után ismeretlen dallam- és ritmusfordulatokat olvasni, hangoztatni.  

– Tudjon szolmizálva énekelni, az adott dallam magasságokat térben (hangoszlop, kézjel) 

elhelyezni. 

– Tudja adott dallam, vers ritmusát kiemelni. 

– Tudjon dallam- és ritmussorokat memoriter megszólaltatni. 

– Törekedjen zenei gondolatainak improvizatív megjelenítésére. 

– Tudja az adott egy- és többszólamú zenei anyagot mérő mellett egyenletes tempóban 

megszólaltatni. 

– Írásban törekedjen a szabályos ritmus- és kottakép kialakítására. 

– Alkalmazza az egyszerű dallam- és ritmushangszereket. 

– Ismerje a hangok viszonyított helyét 2#, 2b előjegyzésig. 

 

Zeneértő és -érző képesség fejlesztése (zenehallgatás)  

– Tudjon hat-hét percig a tanár énekére, hangszeres játékára vagy hangfelvételre figyelni. 

– Tudja a zene által kiváltott érzéseit, gondolatait, élményeit sokszínűen, választékosan 

megfogalmazni. 

– Tudja a meghallgatott zeneműveket illetve kiemelt részeit irányított megfigyeltetéssel a 

meglévő zenei ismereteinek birtokában elemezni. 

– Ismerje fel illetve keresse meg a nép- és műzenei idézetekben a megismert zenei jelenségek 

eklatáns példáit. 

– Ismerje fel és nevezze meg a zenében az azonosságokat, hasonlóságokat, különbségeket. 

– A zene feldolgozása során törekedjen az aktív és építő jellegű részvételre. 

–  Ismerje fel a környezeti világ jellemző zajait, zörejeit, hanghatásait. 

– Különböztesse meg a gyermek, női és férfi hang hangzását, sajátos hangszíneit. 

– Ismerje fel a különböző zenei apparátusokat (gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar, zenekar) 

és azok szólamait, hangzását. 

– Tegyen különbséget hangszeres és vokális valamint népzene és műzene között. 

– Tegyen különbséget a hangszeres és énekes zenében a dinamika és tempó fokozatai között. 

– Ismerje fel a zenében a formai elemeket, egyszerű szerkesztéses előadási módokat. 

– Tudja követni egy adott zene dallamvonalát, formai összetartozásait. 

– Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket jellemző zenei részleteiről. 

 

 

A tantárgy fejlesztési céljai 1-4. osztályig a következők: 
 

Zenei reprodukció – Éneklés 

– A tantárgyhoz, a liturgikus szolgálatokhoz és ezen keresztül a zenéhez fűződő pozitív attitűd 

kialakítása. 

– A tanítási órákon és templomi szolgálatokon szerzett élményeken keresztül fölkelteni a 

gyermekben a közös éneklés vágyát és az ünnepi szertartásokban való részvétel igényét. 

– Az éneklési kultúra és zenei alapkészségek, jártasságok kialakítása és formálása. 

– Az énekléssel, zenéléssel való foglalkozással rávezetni a gyermeket arra, hogy az emberi 

gondolatok, érzelmek kifejezésének maradandó és művészi formája az énekszó, melyet tudatos 

emberi tevékenység jellemez. 

– Az ének szövegének tartalmi összefüggéseivel feltárni az adott nép, nemzet néprajzi, 

népművészeti és egyházművészeti valamint társadalmi értékeit, helyzetét. 

– Egyházi és világi zenekultúránk jellemző sajátosságainak megismerése. 

– Néphagyományunk és szűkebb környezetünk nagy múltú népszokásainak, dalanyagának 

feltárása, ápolása. 
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– Betekintés népzenei dialektusok és gregorián változatkörök énekanyagába, és ezen keresztül 

éneklési stílusuk világába. Nemzeti hagyományaink ápolása, megbecsülése. 

– Népzenei anyagon, liturgikus énekeken és hangképzési gyakorlatokon keresztül megismertetni 

a gyermekekkel az éneklés helyes technikáját, majd átadni nekik azokat az ismereteket, melyek 

segítségével kifejezően és megformáltan tudnak énekelni csoportban és egyénileg egyaránt.  

– Tudatos hallásfejlesztésre és folyamatos énektechnikai ismeretek bővítésére alapozva elindítani 

a gyerekeket a díszesebb gregorián, illetve a nehezebb többszólamúság felé vezető úton.  

– A memorizált, évfolyamonként egyre gazdagabb dallamvilágú énekanyag elsajátítása közben 

célunk a zene iránti érzékenység, zenei emlékezet, zenei gondolkodás, fantázia, valamint a zene 

világában való jártasság biztonságos elsajátítása.  
 

Zenei reprodukció – 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.  

 

Zenei reprodukció – 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 felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez 

is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

– Az ötvonalas (ill. a négyvonalas gregorián) 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. 

– Zenei élményekből kiindulva zenei képzetek kialakítása, dallami és ritmikai elemek 

megismerése, felismerése, alkalmazása. 

– Zenei jelrendszer fokozatos megismerése, az egyházi szolgálatok énekanyagán keresztül az 

egyre biztosabb olvasási készség kialakítása (a nem metrikus zenében is). 

– A zenei íráskészség fejlesztése ismert énekek leírásával, kottázásával. 

– A relatív szolmizációs rendszerben való tájékozódás, az abszolút hangrendszer ismeretének 

kialakítása.  

– Belső hallás, ritmus, metrum- és tempóérzék valamint intonációs képesség fejlesztése, a zenei 

memória kiművelése. 

– A zenei jelenségek analóg formáinak bemutatása a társművészetekben. 

 

Zenei befogadás  Zenei hallás fejlesztése 1-4. osztályig: 

– A zenei hallás fejlesztése feltételezi a zenei képességek meglétét. Éppen ezért első célunk a 

zenei képességek: érzékelés, hallás, emlékezet és összetettebb zenei észlelések kialakítása, 

fejlesztése. 

– Zenei példákon keresztül tapasztalatok gyűjtése a hangmagasság, hangszín, hangerő, időtartam 

zenei paraméterekről.  A hang tulajdonságainak több szempontú megfigyelése. 

– Folyamatosan fejleszteni a gyerekekben a zenei jelenségek (külső tevékenység nélkül) tudatban 

érzékelt, szándékosan felidézett illetve felismert zenei emlékképeit: a belső hallást 
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(dallamhallás, intonációs pontosság, ritmusképzet) segítségül véve a dallam és 

ritmushangszerek adta fejlesztő lehetőségeket.  

– A zenei élmények érzékelésével, észlelésével valamint szóbeli, vizuális, mozgásos 

megjelenítésével fejleszteni a gyerekek zenei emlékezetét valamint mindezek segítségével 

megmutatni a zenei képzelet lehetőségeit (kibontakoztatni a felfedező és alkotói kedvet.  

– Rendszeres ismétlésekkel (templomi zsolozsma- és miseszolgálat), gyakorlásokkal 

gondoskodni a képzetek tartós bevéséséről, megtartásáról illetve felidézéséről, a zenei memória 

állandó fejlesztéséről. Ezek a rendhagyó koncertformák funkcionális (liturgikus) keretbe 

helyezik a zenei produkciót, feloldva az azzal járó stresszt, s mint ilyenek, ezek egyben a zenei 

produkció alapformái. 

– A zenével való foglakozás által fokozatosan tágítani a zenére való összpontosítás, figyelem 

időhatárait.  
 

Zenei befogadás  Zeneértő és -érző képesség fejlesztése 1-4. osztályig (zenehallgatás) 

– A gyermek érdeklődésének felkeltése és figyelmének magragadása után kialakítani a zenére 

való összpontosítás képességét. Passzív befogadással szemben egy aktív, tudatos tevékenység 

kialakítása. 

– A gyermek világához közel álló népi és műzenei szemelvényeken, valamint a havi 

renszerességű liturgikus szolgálatokon keresztül a zenei jelenségek tapasztalati úton történő 

megismerése. Hangszín, hangmagasság, dallam és ritmika valamint időbeni viszonyok 

ismerete, konkrét szerveződések, apró jellegzetességek rögzítése felidézése, felismerése. 

– A zenére való koncentrációs képességek folyamatos és fokozatos fejlesztése. 

– A meghallgatott zeneművek célzott megfigyeltetése által zenei emlékezet és gondolkodási 

képességek kialakítása. 

– Azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek felismerése. 

– Konkrét zenei paraméterek tágabb összefüggésekben való megfigyelése, megkülönböztetése, 

minél több zenei példán való nyomon követése, a zenei jelenségek, élmények elmélyítése. 

– Énekes és hangszeres zene kapcsolatának feltárása, jó tájékozódási képességek kialakítása a 

hangszeres, valamint a vokális nép- és műzenében.  

– Zenét értő, érző és befogadó személyiség kialakítása. 

– A gyerek és rajta keresztül a család, környezet zenehallgatási szokásainak kialakítása. A 

templomi énekes szolgálatokba – lehetőség szerint – bevonandóak a gyermekeket kísérő 

szülők, családtagok (zsolozsma, mise bizonyos részeinek együtténeklése). 

– A templomi szolgálatokon nyújtott énekes teljesítmények, mint művészi és liturgikus 

megnyilvánulásról való vélemény kialakítása.  

 

 

 

1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az emberi kapcsolatok normáinak és szabályainak tanulása. 

Hagyományokkal, ünnepekkel, szokásokkal való ismerkedés révén 

kialakul azok tisztelete. 

A társakkal való kooperáció tanulása. 

A szabályok fontosságának megértése.  

A társaikkal való együttműködés képességének fejlesztése  

A mozgással erősített testtudat és az érzelmi intelligencia 

fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Kapcsolódási pontok 

 

Dalok, mondókák ritmusának hangoztatása. 

Megfelelő tempóválasztás, tempótartás. 

Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása. 

Alapfokú hangképzési technika elsajátítása. 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele. 

A tanár és a hangszer hangjának követése. 
Népi gyermekjátékok, mondókák (kiolvasók, csujogatók, 

sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok) elsajátítása. 

Leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások 

(biton, triton, tetraton, pentachord, pentaton hangkészlettel). 

Magyar népdalok megtanulása: ünnepkörök szokásdallamai, 

névnapköszöntők, márc. 15., anyák napja, csúfolódók, tréfás 

dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel). 

Népdalok Bartók Béla: Gyermekeknek 1. kötetéből tanári 

kísérettel. 

Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó 

dallamosztinátó dalhoz. Egyszerű népdalkánonok játékos 

megszólaltatása csoportokban. 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése 

(nagytesti mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel). 

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással. 

Egyházi időszakok (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) 

egyszerűbb népénekei, gregorián tételei.  

A mise énekes válaszai. 

Napszaki énekek (reggeli, esti himnusz) 

Dalos játékok előadása. 

Éneklés szöveggel emlékezetből. 

Népénekek, gregorián refréndallamok éneklése templomi 

szertartáson, tanári irányítással (legalább négy alkalommal a 

tanév folyamán). 

Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése tanári 

irányítással. 

Tevékenységek: 

Éneklés. 

Beszélgetés. 

Önálló vagy csoportos gyűjtőmunka.  

Éneklés mérőütéssel. 

Kiszámoló, adogató játékok. 

Asszociációs, mozgásos játékok. 

Táncos alaplépések gyakorlása. 

Önálló és közös éneklés egyszerű kísérettel. 

Szerepjáték, ügyességi játékok  

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, kifejező 

artikuláció,  

a magyar nyelv archaikus 

rétegének megismerése. 

 

Matematika: számfogalom 

erősítése. 

 

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése. 

 

Környezetismeret: természeti 

képek, évszakok, állatok. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és néptánc 

kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra, liturgikus kultúra. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás, 

rendgyakorlat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, hajlítás, mondóka, gyermekdal, népdal, 

népi játék, népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet, kánon, egyszerű 

többszólamúság. Liturgikus kifejezések: zsoltár, himnusz, antifóna, 

liturgikus idők nevei (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, 

gyermekjátékok, gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti 

mozgások, hangutánzó dallam és ritmusmotívumok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés. 

Egyenletes mérő, tempó változások érzékelése és reprodukciója, 

metrikus egységek és kisebb formai egységek érzete. 

A belső hallás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmikai készség fejlesztése: 

− A ritmus fogalma (hosszú és rövid értékek); a 

mérő elkülönítése a ritmustól. 

− Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása 

(nagytesti mozgással, tapsolással, 

ritmushangszerekkel). 

− A hangjegyértékek megismerése – negyed, 

nyolcad, félkotta és szüneteik  

− A hangértékek különféle ritmikai írásmódja. 

− A szinkópa. 

− Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és 

ritmushangszerekkel. Ritmus osztinátó, 

ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, 

ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

− Dalfelismerés ritmus alapján. 

− Komplex mozgásfejlesztés egyszerű 

tánclépésekkel (kilépések, kijárások), a ritmus 

változatos megszólaltatással (kéz és láb által). 

− Az ütem fogalma 

− 2/4, 4/4, 3/4 ütemmutató. (súlyos és súlytalan 

ütemrészek elkülönítése) Ütemhangsúly 

érzékeltetése ütemezéssel. Motorikus képességek 

változatos mozgással és ütemezéssel.  

− Ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal. 

 

Hallásfejlesztés: 

− Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, 

reláció térbeli mutatásával, kézjellel. 

− Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend 

és hang, beszéd és énekhang, hangutánzás, 

hangos és halk, mély és magas, rövid és hosszú, 

saját név éneklése szabadon vagy a tanult 

dallamfordulatokkal, énekbeszéd. 

− Pentaton és diaton  dallamelemek  

− Szolmizációs szótagok (dó-dó’, alsó lá és szó) 

− Az oktáv fogalma 

Magyar nyelv és irodalom: 

Íráskészség fejlesztése. 

Beszédtempó, hangsúly, 

hanglejtés 

Testnevelés: 

mozgáskoordináció 
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− Oktávon túli szolmizálás 

− Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: 

dallambújtatás, dallamelvonás. 

− Dalfelismerés szolmizációs kézjelek alapján. 

Tevékenységek: 

Játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és hangokkal.  

Egyszerűbb népdal, dallammotívum kiegészítése, Magyar 

nyelv és irodalom: Íráskészség fejlesztése. 

Beszédtempó,  hangsúly, hanglejtés 

Testnevelés: mozgáskoordináció 

befejezése. Dallam irányának rögtönzött megfordítása. 

Dallamra ritmusválasz és viszont. 

Egyéni és csoportos éneklés. 

Éneklés mérőütéssel. 

Nagymozgások és tánclépések egyéni, páros és csoportos 

módon.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcad, fél, nyolcad 

szünet, negyed szünet, fél értékű szünet, szinkópa, ismétlés, ütem, 

ütemvonal, záróvonal, ütemmutató, ritmus osztinátó, hangmagasság, 

dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, variáció, énekbeszéd, 

szolmizáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és 

ritmusérzék, zenei hallás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás révén fejlődő zenei készségek és a 

megszerzett zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció 

alapjaival. A zene jelrendszerének felismerése kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

− A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

− A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a 

tanulandó ritmus kiemelése. 

− Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel  

− Ritmikai elemek jele. 

− Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban 

megtanult elemekhez). 

− A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész 

megkülönböztetése 

− ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 4/4, 3/4 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra fejlesztése: 

nagytesti mozgásoktól az apró 

mozgásokig. 

 

Matematika: elemek értékei, 

viszonyai.  
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Dallami elemek: 

− A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy 

vonalköz, pótvonal, violinkulcs. 

− Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele. 

− Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben. 

− Tanult pentaton és diaton dallamelemek, szolmizációs 

szótagok (kézjel, betűkotta, hangjegy); elhelyezése a 

vonalrendszerben. 

− Hangszár irányának megfigyeltetése. 

− Hangközlépés, hangközugrás megfigyeltetése. 

− Tonalitás: különböző hangnemű dalok elkülönítése a 

záróhang alapján (dó-, lá-, mi-végű) 

 

Környezetismeret: tájékozódás 

térben, irányok. 

 

Kulcsfogalmak 
Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, hármas ütem, 

ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel, hangsúlyjel, violinkulcs, vonalrendszer, 

vonal, vonalköz, hangjegy, hangszár, hangközlépés, hangközugrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, 

hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány 

és távolság megnevezése. Első zenehallgatási élmények 

kisgyermekkorból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az 

éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás 

improvizációja során. Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú 

és karakterű zeneművek befogadásához a rendszeres zenehallgatás 

által. A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: 

leginkább gyors tempójú, táncos klasszikus zenei 

idézetekhez kapcsolódóan teljes zeneművek vagy 

zenei részletek többszöri meghallgatásával 

(ismétlődő lejátszásával);  

− kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a 

szabad mozgás elkezdésével és befejezésével; 

− zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai 

ellentétpárok megkülönböztetése (halk-hangos), 

fokozatos dinamikai erősödés és halkítás 

megfigyeltetése és reprodukálása játékos 

feladatokkal, hirtelen hangerőváltás megfigyelése és 

reprodukciója; 

− alapvető tempókülönbségek és tempóváltások 

megfigyelése, összehasonlítása és reprodukciója. 

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

− természetünk és környezetünk hangjai,  

− emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és 

női hang),  

Erkölcstan: türelem, tolerancia,  

vallási tolerancia. 

 

Környezetismeret: természetünk 

és környezetünk hangjai, 

hangutánzás. 

 

Dráma és tánc: dalszövegekhez 

kapcsolódó dramatizált előadás, 

szabad mozgásos improvizáció. 

 

Vizuális kultúra: zenével 

kapcsolatos élmények vizuális 

megjelenítése.  
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− a hangszerek hangszínének megtapasztalása 

gyakorlati úton, azok megkülönböztetése és 

azonosítása a hangszer kezelése szerint,  

− szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok 

felismerése különböző hangszerekről. 

Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és 

mozgáson keresztül. 

Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a 

dalszövegekhez vagy zeneművekhez kapcsolódó 

dramatizált előadás (drámajáték, báb), valamint a zene 

keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, 

formázás). 

Kulcsfogalmak

/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, (hangos-halk), tempó (gyors-lassú), gyermek-, 

férfi- és női hang, szóló, kórus, ritmushangszer, hangszer (metallofon, 

zongora, orgona, hegedű, furulya), zenekar. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes 

anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres 

feldolgozásainak megismerésével.  

Hangszínhallás fejlesztése: emberi hangfajták hallás utáni 

megkülönböztetése (gyermek-, női-, férfi). 

Hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek, 

metallofon, zongora, orgona, hegedű, furulya xilofon).  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, 

video) az évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez 

valamint a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom különböző 

korszakaiból beleértve a 20. század és korunk 

zeneirodalmát is különösen a következő témakörökben: 

csend és hang, hangszerek, természet a zenében, 

szólóhang-kórus, szóló hangszer-zenekar, ellentétpárok 

(beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas-mély). 

Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) 

a cselekmény megfigyelésével, a szereplők karakterének 

zenei eszközökkel történő azonosításával (pl. tündér, 

boszorkány, királylány, királyfi, udvari bolond és 

„varázserejű” hangszerek). 

Tárgyi, környezeti zajok, zörejek, szignálok. 

Azonos dallam férfi (tanár), női és gyermek általi 

megszólaltatása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

zeneművek tartalma, irodalmi 

kapcsolatok. 

 

Dráma és tánc: cselekményes 

programzenék, mese, 

meseszereplők, dramatizált 

megjelenítés, pl. bábozás, 

pantomim. 

 

Vizuális kultúra: zenével 

kapcsolatos élmények vizuális 

megjelenítése. 

 



13 

 

Órai ismerkedés a hangszerekkel tanári irányítással. 

Ritmuszenekar különböző ütőhangszerek alkalmazásával. 

Ismert népdal vokális és hangszeres feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, 

pengetős, billentyűs hangszer, zenei jelleg.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás 
Éneklés szöveggel emlékezetből. Ismert dallami fordulatok kézjeles 

éneklése tanári irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Népi gyermekjátékok, népszokások előadása által a hagyományok 

tiszteletének kialakítása. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása (helyes 

testtartás, helyes légzés, életkornak megfelelő hangerő, 

helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, kifejező artikuláció, helyes frazeálás. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, 

megadott tempóban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta 

intonációra. 

Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban.  

Pentaton és diaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről. 

A korábban tanult népi mondókák ismétlése, továbbiak 

elsajátítása: 

magyar népdalok, népi gyermekjátékok, népszokások 

(betlehemezés). 

Népdalok Bartók Béla: Gyermekeknek 2. kötetéből tanári 

kísérettel. 

Ünnepkörök dalai (új esztendő, farsang, húsvét, iskolai 

ünnepek). 

Műdalok (az életkornak megfelelően válogatva). 

Gregorián típusdallamok (antifónák) különböző 

szöveggel.  

A miseordinárium tételei (Uram, irgalmazz; Dicsőség; 

Szent vagy; Isten Báránya). 

Tevékenységek 

Önálló és közös éneklés egyszerű kísérettel. Éneklés 

mérőütéssel. Éneklés osztinátóval. Felelgető éneklés, 

kérdés-felelet játékok, dallamosztinátó dalhoz.  

Ritmuskánonok megszólaltatása csoportos osztásban. 

Dallamváltozatok felismerése hallás után. 

Kiszámoló, adogató játékok. Asszociációs, mozgásos 

játékok. Egyszerű népdalkánonok játékos megszólaltatása 

csoportokban. Táncos alaplépések gyakorlása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, kifejező artikuláció, a 

magyar nyelv archaikus rétegének 

megismerése. 

 

Matematika: számfogalom 

erősítése. 

 

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése. 

 

Környezetismeret: természeti 

képek, évszakok, állatok. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai történései, 

népdal és néptánc kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra, liturgikus kultúra. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás, 

rendgyakorlat. 
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Havi rendszerességű templomi szolgálat (zsolozsma és 

mise) – összesen nyolc alkalommal. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, betlehemezés, lucázás, staféta éneklés, kérdés-felelet, kánon, 

egyszerű többszólamúság. Liturgikus kifejezések: szertartás, mise, 

zsolozsma, laudes, Uram, irgalmazz; Dicsőség; Szent vagy; Isten Báránya, 

Miatyánk, Hiszekegy, prédikáció, olvasmány. Gregorián ének, népének. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

Népi mondókák, gyermekjátékok, gyermekversek. 

Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó 

dallam és ritmusmotívumok.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes 

mérő, tempó változások érzékelése és reprodukciója, 

metrikus egységek és kisebb formai egységek érzete, 

játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és 

hangokkal, a belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

Ritmikai készség fejlesztése: 

− Egyenletes mérő és a dal ritmusának 

hangoztatása (tapsolással, ritmushangszerekkel). 

− Az egész kotta és szünete; a tizenhatod ritmus.  

− Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és 

ritmushangszerekkel. Ritmus osztinátó, 

ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, 

ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

− Komplex mozgásfejlesztés egyszerű 

tánclépésekkel (kilépések, kijárások), a ritmus 

változatos megszólaltatással (kéz és láb által). 

− Fő és mellékhangsúlyok az ütemben. 

− Motorikus képességek változatos mozgással és 

ütemezéssel.  

− Ismétlődés a zenében, ritmus osztinátó. Gyors-

lassú érzékeltetése. 

 

Hallásfejlesztés: 

− Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, 

reláció térbeli mutatásával, kézjellel. 

− Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: 

csend és hang, beszéd és énekhang, hangutánzás, 

hangos és halk, mély és magas, rövid és hosszú, 

Magyar nyelv és irodalom: 

íráskészség fejlesztése. 

 

 

 

Testnevelés: mozgáskoordináció 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

beszédtempó,  hangsúly, 

hanglejtés. Nyelvi eszközök. 
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saját név éneklése szabadon vagy a tanult 

dallamfordulatokkal, énekbeszéd. 

− Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: 

dallambújtatás, dallamelvonás. 

 

Nagymozgások és tánclépések egyéni, páros és csoportos 

módon. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Egész érték, tizenhatod, kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak 

megfelelő ütem- és ritmusérzék, zenei hallás.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és 

megszerzett zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei 

notáció alapjaival; a zene jelrendszerének felismerése 

kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

− A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a 

tanulandó ritmus kiemelése. 

− Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel  

− Ritmikai elemek jele. 

− Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban 

megtanult elemekhez). 

 

Dallami elemek: 

− A kottaolvasás alapjainak továbbfejlesztése, az 

abszolút hangok megismerése.  

− A szolmizációs nevek betűkottájának használata, 

betűkotta átírása vonalrendszerbe. 

− A szolmizáció relativitásának tudatosítása (C-dó, 

G-dó stb.). 

− Tiszta hangközök: oktáv, kvint, kvart, prím 

− A kis és nagy terc hangköz. 

− Az egész és félhang  

(kis  és nagy szekund hangközök).  

− Ismert énekek leírása különféle hangnemekben 

(különböző dó-ra). 

− A vonalrendszer és a zongoraklaviatúra. 

Magyar nyelv és irodalom: jelek 

és jelrendszerek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: jelek, jelzések 

értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra fejlesztése: 

nagytesti mozgásoktól az apró 

mozgásokig. 

 

Matematika: elemek értékei, 

viszonyai.  

 

Környezetismeret: tájékozódás 

térben, irányok. 
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− Ismert dalok éneklése ABC-vel. 

− A basszuskulcs. 

− Tonalitás: a lá-sor (moll), a dó-sor (dúr). 

− Formai ismeretek: zsoltározás, refrénes szerkezet, 

responzórium-, antifóna-forma (a tanult gyakorlati 

példák alapján). 

Kulcsfogalmak

/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, ABC-s nevek, egész érték, tizenhatod, basszuskulcs, lá-

sor, dó-sor, zsoltározás, refrén. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk 

zörejeiről, hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni 

tájékozódás a térben, irány és távolság megnevezése. 

Első zenehallgatási élmények kisgyermekkorból. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének 

továbbfejlesztése az éneklés, az örömteli zenei játékok, a 

tánc és szabad mozgás improvizációja során. 

Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú és 

karakterű zeneművek befogadásához a rendszeres 

zenehallgatás által. A hangszínhallás, a többszólamú 

hallási készség és a formaérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: 

leginkább gyors tempójú, táncos klasszikus zenei 

idézetekhez kapcsolódóan teljes zeneművek vagy zenei 

részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő 

lejátszásával);  

− kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a 

szabad mozgás elkezdésével és befejezésével; 

− zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai 

ellentétpárok megkülönböztetése (halk-hangos), 

fokozatos dinamikai erősödés és halkítás megfigyeltetése 

és reprodukálása játékos feladatokkal, hirtelen 

hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója; 

− alapvető tempókülönbségek és tempóváltások 

megfigyelése, összehasonlítása és reprodukciója. 

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

− természetünk és környezetünk hangjai,  

− emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női 

hang),  

− a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati 

úton, azok megkülönböztetése és azonosítása a hangszer 

kezelése szerint,  

Erkölcstan: türelem, 

tolerancia, vallási 

tolerancia. 

 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk hangjai, 

hangutánzás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó dramatizált 

előadás, szabad mozgásos 

improvizáció. 

 

Vizuális kultúra: zenével 

kapcsolatos élmények 

vizuális megjelenítése.  
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− szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok 

felismerése különböző hangszerekről. 

Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson 

keresztül. 

Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez 

vagy zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás 

(drámajáték, báb), valamint a zene keltette gondolatok vizuális 

megjelenítése (festés, formázás). 

Kulcsfogalmak

/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és 

női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes 

anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres 

feldolgozásainak megismerésével.  

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása által a 

befogadói igényesség kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, 

video) az évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez 

valamint a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódóan. 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó szemelvények 

(vokális-hangszeres). 

Gyermekdalok és magyar népzene hangszeres 

feldolgozásokban. 

Újabb zenei együttesek és felismerésük hallás alapján 

(gyermekkar; vonós-, fúvószenekar; hegedű, fuvola, fagott). 

Különböző karakterek, hangmagasságok hallás utáni 

megfigyelése. 

Egyszerű zenei kérdés-felelet motívumpár hallás utáni 

felismerése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

zeneművek tartalma, irodalmi 

kapcsolatok. 

 

Dráma és tánc: cselekményes 

programzenék, mese, 

meseszereplők, dramatizált 

megjelenítés, pl. bábozás, 

pantomim. 

 

Vizuális kultúra: zenével 

kapcsolatos élmények vizuális 

megjelenítése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene, gyermekkar; vonós-, 

fúvószenekar; hegedű, fuvola, fagott, hangszeres népzene. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

Megfelelő számú dal önálló és csoportos éneklése. 

Énekelt dalok ritmuskísérete mozgással. 

Dalok mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő ritmushasználat 

improvizációval, ritmusírás, -olvasás. 
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kétévfolyamos 

ciklus végén 

Különböző hangkészletű dalok éneklése és szolmizálása. 

Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. 

Zenei hangulatok jellemzése. 

− Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján. 

− 20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal, egyházi népének, 

gregorián tétel csoportos és egyéni éneklése emlékezetből  c’–d” 

hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést 

követően hallás után könnyedén megtanulni. 

− Ismerik és tudják a gyerekdalokhoz tartozó játékokat, valamint a tanult 

népszokásokat.  

− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4, 

4/4, 3/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.(Képesek ezt egyszerű 

tánclépésekkel érzékeltetni.) 

− Ismerik a templomi szertartások énekes válaszait. 

− Aktívan együttműködnek a csoportos éneklésben, népi játékban, 

templomi szertartáson.  

− A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, 

betűkotta, ötvonalas kotta). Képesek betűkottát átírni vonalrendszerbe. A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, 

folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult 

dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés 

után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek. 

− Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, részt venni a 

templomi szertartáson, megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, 

melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. 

Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük, liturgikus érzékük.  

Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják 

újra a meghallgatott zeneműveket.  

 

 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 

 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A zeneművek 

megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek azonos stílusú és 

műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

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

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangos-halk, 

magas-mély. 

A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában, 

népzene gyermekek előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek 

zenénekes iskola. Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Gyermekeknek, Bartók: Gyermek- és 

nőikarok, Kodály Zoltán gyermekkarai, Bicinia Hungarica, Járdányi Pál, Bárdos Lajos 

gyermekkarai). 

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők (ajánlott: Henry 

Purcell: A tündérkirálynő [The Fairy Queen], Pjotr Iljics Csajkovszkij: Diótörő [Scselkuncsik] op. 

71, Szergej Prokofjev: Péter és a farkas [Petya i volk] op. 67.) – DVD-felvételekről. 
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Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

– Adriano Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrapunto alla Bestiale) 

– Jean Philippe Rameau: A tyúk (La poule) 

– Georg Philipp Telemann: Békák (Les Rainettes), TWV 51: A4 

– Johann Sebastian Bach: 18 kis prelúdium zongorára: válogatás a Notenbüchlein für Anna 

Magdalena Bach kötetekből 

– Leopold Mozart: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 

– Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), K. 265, 

– Gioachino Rossini: A tolvaj szarka (La gazza ladra) – nyitány 

– Georges Bizet: L'Arlesienne Suite (Az arles-i lány szvit) 

– Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról c. operából) 

– Maurice Ravel: Lúdanyó mesénekes iskola (Ma mère l’oye) – Tündérkert 

– Bartók Béla: Mikrokosmos, BB 105 – részletek (pl. No. 142. Mese a kis légyről) 

– Kurtág György: Játékok – részletek  

 

 

Népi játékok 

 

Betlehemes játék (1., 2.) 

Borsót főztem 

Bújj, bújj, itt megyek 

Bújj, bújj, zöld ág 

Cifra palota 

Ciróka, maróka 

Csiga-biga told ki szarvadat 

Csíp, csíp, csóka 

Csön, csön, gyűrű 

Dobi, dobi hátán 

Ég a gyertya 

Egyszer egy királyfi 

Elvesztettem zsebkendőmet 

Én kis kertet 

Erre csörög a dió 

Esik az eső 

Este van már 

Fehér liliomszál 

Gyertek haza, ludaim 

Ha én cica volnék 

Hajlik a meggyfa 

Háp, háp, háp 

Hej, a sályi piacon 

Hinta palinta 

Katalinka szállj el 

Kis kacsa fürdik 

Koszorú, koszorú 

Körtéfa 

Künn a bárány 

Lánc, lánc, eszterlánc 

Mackó, mackó, ugorjál 

Mért küldött az úrasszony 

Most viszik 
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Ne nézz hátra 

Recse, recse, pogácsa 

Sári néni utazik 

Sötétes az erdő 

Süss fel, nap 

Szinajom, szinajom 

Szólj, síp, szólj 

Túrót ettem 

Új vár, fényes vár 

Zsipp-zsupp 

 

 

Népdalok 

 

A kállói szőlőbe’ 

A part alatt 

A tokaji szőlőhegyen 

Aki dudás akar lenni 

Cickom, cickom 

Csipkefa bimbója 

Elészaladt a kemence 

Éliás, Tóbiás 

Elmúlott a rövid farsang 

Elvesztettem zsebkendőmet 

Én Istenem, minek élek 

Én kicsike vagyok 

Esik eső karikára 

Este jő 

Ettem szőlőt 

Gábor Áron 

Hajnalban a patak partján 

Hála Isten, makk is van 

Harcsa van a vízbe’ 

Hej, Dunáról fúj a szél 

Hej, tulipán 

Hej, Vargáné 

Hídló végén 

Hopp, Juliska 

Hull a pelyhes 

Itt ül egy kis kosárba’ 

Kelj fel, juhász, ne aludjál 

Két krajcárom volt nékem 

Kinyílt a rózsa 

Komáromi kisleány 

Láttál-e már valaha 

Lipem-lopom a szőlőt 

Megrakják a tüzet 

Ó, aki Szent Miklóst szereti 

Orgona ága 

Rózsa, rózsa, bazsarózsa 

Sárga csikó 

Serkenj fel, kegyes nép 
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Sok számos esztendőket 

Szegény legény vagyok én 

Szélről legeljetek 

Ti csak esztek 

Udvarom, udvarom 

Vékony cérna 

Zöld erdőben a tücsök 

 

 

Népénekek 

 

Évközi idő 

A fényes nap 

Áldozatot hozzatok 

Az éjszakának sötétsége oszlik 

Kegyes szemmel nézz ránk 

Mint a szép hűvös patakra 

Örvendezzünk, jertek 

 

Advent 

Ébredj, ember 

Harmatozzatok 

Hív minket most egy tiszta szó 

Jöjj, népek Megváltója 

Menj el sietséggel 

Ó fényességes szép hajnal 

Ó jöjj, ó jöjj 

 

Karácsony 

Csordapásztorok 

Dicsőség mennyben az Istennek 

Gyermek születék 

 

Nagyböjt 

A keresztfához megyek 

A megváltó szent kínhalál 

Áll a gyötrött  

Bűnbánóknak menedéke 

Hamvazkodjál hívő lélek 

Jézus, világ megváltója 

Királyi zászló 

Könyörülj, Istenem 

Mi gyarló emberek 

Ne hagyj elesnem 

Ne szállj perbe énvelem 

Ó Teremtőnk, hallgass minket 

Térj meg, keresztény 

 

 

Húsvét 

Krisztus feltámada 

Föltámadt Krisztus 
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Örvendjetek, angyalok 

Templomodba jöttünk 

Ó ifjak, lányok 

Jézus, megváltó Istenünk 

Úr Krisztus feltámadott 

Krisztus virágunk 

Örvendetes napunk támadt 

Üdvözlégy, fényes Nap 

Krisztus az Úr feltámadott 

 

Pünkösd 

A Pünkösdnek jeles napján 

 

Máriáról 

Angyaloknak nagyságos Asszonya 

Boldogasszony anyánk 

Ó dicsőséges Asszonyság 

 

Az Oltáriszentségről 

Áldjad ember 

Imádlak és áldlak 

Leborulva áldlak 

Üdvözlégy, Krisztusnak 

Üdvözlégy, Oltáriszentség 

 

 

Gregorián énekek 

 

Miseordinárium-tételek 

Kyrie – Feltámadt Krisztus  

Kyrie – Szentek fényessége 

Missa mundi latinul (Kyrie eleison; Sanctus; Agnus Dei) 

Missa mundi magyarul (Uram, irgalmazz; Dicsőség; Szent vagy; Isten Báránya) 

 

Évközi idő 

Aki nékem szolgál 

Alleluja (ÉE 424,430) 

Az Úr az én fényem 

Évközi Laudes (Hatalomba öltözött; A három ifjúnak; Az ő szent hajlékában; Áldott az Úr) 

Kelj fel, Uram 

Miatyánk 

Ragyogtasd fel arcod 

 

Krisztus Király 

Az Ő országa 

Ízleljétek és lássátok 

Uralkodik a tengertől tengerig 

 

Advent 

Az Úr megadja kegyelmét 

Hozzád emelem 

Ki trónolsz 
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Közel van az Úr mindazokhoz 

Örvendjetek mindig az Úrban 

 

Nagyböjt 

A Kenyér, amelyet én adok 

Angyalainak parancsolt felőled 

Ez az én testem 

Fordítsd figyelmed; Szolgáljunk az Úrnak; Vágyva vágytam; Befejezés) 

Hozzám kiált 

Mi pedig dicsekedjünk 

Nagyböjti Laudes (Bevezetés; Tiszta szívet; Alázatos szívvel; 

Nemcsak kenyérrel él az ember 

Ragadj el engem, Uram 

Vigadozzál, Jeruzsálem 

Vigadtam, mikor azt mondották 

 

Húsvét 

Énekeljetek az úrnak 

Ez az a nap 

Húsvéti Laudes (Békesség veletek; Örvendeztek a tanítványok; Megismerték az urat; Ez az a 

nap; Új Jeruzsálem kórusa; Jókor reggel) 

Jertek, Atyám áldottai 

Örvendező szóval 

 

 

Műzene 

Beethoven: Örömóda 

Esterházy P.: Dic beatae Virginis 

Haydn, J.: Édes lányka 

Hej, páva 

János bácsi 

Lányom, lányom 

Lully, J.: Esti holdvilágnál 

Pál, Kata, Péter 

Praetorius: Viva la Musica 

 

 

3-4. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

81 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Dalkincs bővítése. 

Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből. 

Az autentikus előadáshoz közeledő népdaléneklés. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Szóló házi hangverseny és a tanév folyamán végzett templomi 

szolgálat által az elköteleződés növelése, a sikerek révén az 

önbizalom, helyes önértékelés fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

Népi gyermekjátékok: párosítók, leánykérők, keservesek, tréfás 

dalok, táncnóták, életképek, balladák, ivónóták, katonaság, 

lakodalom, ünnepek, köszöntők, szerepjátszó gyermekjátékok. 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. 

Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből. 

Népdalkánonok előadása. Tánclépések gyakorlása. 

Magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint válogatva, 

dalos kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-járás, húsvét, 

pünkösdölő. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok 

megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

Ritmushangszerekkel kísért éneklés. Éneklés ritmuskísérettel, 

osztinátóval. Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes 

légzés, helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő 

akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a 

hangterjedelem bővítése (a–e”). A dalok metrumára, ritmikájára és 

dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. 

 

Alleluja-dallamok, Mária-antifónák, a mise időszakonként változó 

tételeinek (proprium) típusdallamai, a népének-anyag bővítése. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és könnyen 

énekelhető témák hangszeres művekből) a zenehallgatási anyagból, 

magyar zenetörténeti táncdallamok. 

Többszólamú éneklés: biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok 

ritmushangszer kísérettel.  

 

Tevékenységek 

A tanév folyamán legalább kilenc templomi szolgálat (zsolozsma és 

mise). 

Szóló házi hangverseny év végén.  

A legjobb növendékek bevezetése a felső tagozatosokból álló 

nagykórus munkájába.  

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése, a 

magyar nyelv archaikus 

rétegének megismerése, 

érthető szövegejtés, 

kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és 

néptánc kapcsolata, 

népszokások dramatizált 

előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző 

példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás, rendgyakorlat. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, 

váltakozó ütem, hangszerkíséret, dallamvonal, 

sorszerkezet. Liturgikus kifejezések: Alleluja, Mária-

antifóna 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakere

t 
10 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 

helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 

tapasztalata.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó 

változások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb 

formai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal 

és hangokkal, a belső hallás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 

improvizáció, többszólamú ritmusimprovizáció a korábban tanult, 

ritmusképletek felhasználásával, a 4/4-es és 3/4-es metrum érzete 

és helyes hangsúlyozása, dallami improvizáció adott 

hangkészletben (énekhang, hangszer). 

Tempó, ritmus, metrum: 

− Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások 

felismerése, reprodukciója és gyakorlása kreatív 

feladatokkal. 

− Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- 

és többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, 

dobbantás), ritmusnevekkel vagy más szótagokkal 

csoportosan és párban (ritmusvariáció, ritmusimitáció 

párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok pótlása). 

− Játékok a dinamikával, tempóval. 

− Variációk (szaporítás-ritkítás) szerkesztése. 

− Hiányzó ritmusmotívum pótlása. 

Dallam: 

− Énekes rögtönzés trichordokkal, dó és lá-pentaton és 

pentachord hangkészlettel, ritmus nélkül és szabad 

ritmizálással. 

− Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

− Harmónia és polifónia: 

− Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két 

szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 

dudabasszus. 

− Hiányzó dallammotívum pótlása. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

− Kérdés-felelet valamint dallami párbeszéd alkotása 

pentaton és pentachord fordulatokkal szolmizálva, dallami 

kiegészítés. 

− Saját költésű népdalszerű dallam improvizációja. 

− Azonos dallamhoz különböző befejezés rögtönzése. 

 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

− Játékos memória gyakorlatok rögtönzött 

dallamfordulatokkal, hangzó és „néma” éneklés. 

Tevékenységek 

Egyéni és csoportos éneklés. Éneklés több szólamban. 

Tánclépések egyéni, páros és csoportos módon.  

Önálló és csoportos énekes és ritmusos improvizáció.  

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek - kérdés 

és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkifejezés 

erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, 

(forte, piano, crescendo, decrescendo), memória, „néma” 

éneklés. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Óraker

et 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan és 

egyénileg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek alapján 

ismerkedés a zenei notáció újabb elemeivel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

Ritmikai elemek, metrum: 

− Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése 

kottaképről. 

− Új ritmus- és dallammotívumok leírása tanári irányítással. 

− Nyújtott és éles ritmus; átkötött hang; önálló nyolcad és 

szünetjele; kétszólamú ritmusgyakorlat. 

Dallami elemek: 

− A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor 

dallamfordulatai. 

− A fi és tá módosított hangok; dallamosztinátó. 

− Utószolmizálás. 

− Daltanulás kézjelről és betűkottáról. 

− Új dallammotívumok leírása tanári irányítással. 

− A #, b és feloldójel 

− belépő új dallamhangok, ritmusértékek és képletek 

Előadási fogalmak: 

− Alkalmazkodó ritmus 

− tempo giusto, parlando, legato-staccato 

Népzenei fogalmak: Magyar népdalok sorszerkezete 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és 

jelzések használata. 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

Ritmikai elemek, metrum: 

− Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése 

kottaképről. 

− Új ritmus- és dallammotívumok leírása tanári irányítással. 

− Nyújtott és éles ritmus; átkötött hang; önálló nyolcad és 

szünetjele; kétszólamú ritmusgyakorlat. 

 

Dallami elemek: 

− A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor 

dallamfordulatai. 

− A fi és tá módosított hangok; dallamosztinátó. 
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− Utószolmizálás. 

− Daltanulás kézjelről és betűkottáról. 

− Új dallammotívumok leírása tanári irányítással. 

− A #, b és feloldójel 

− belépő új dallamhangok, ritmusértékek és képletek 

 

Előadási fogalmak: 

− Alkalmazkodó ritmus 

− tempo giusto, parlando 

− legato-staccato 

 

Népzenei fogalmak: 

− Magyar népdalok sorszerkezete 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek 

szolmizációs neve, kézjele, betűjele, violinkulcs, kereszt és b 

mint előjegyzés, a feloldójel, tempo giusto, parlando, legato, 

staccato, sorszerkezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakere

t 
10 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek 

hangszerekről, a zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 

fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás 

által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, 

párban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek 

vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő 

lejátszásával); 

− a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és 

zenehallgatási anyag segítségével; 

− teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei 

megfigyelésre koncentráló feladattal;  

− zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

− hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 

− a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása 

a hangadás módja szerint; 

Erkölcstan: türelem, 

tolerancia, vallási 

tolerancia. 

Magyar nyelv és irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, dramatizált 

előadás. 
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− zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 

vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a 

gyermekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar); 

− formaérzék fejlesztése, a zenei analízis képessége a következő 

fogalmak használatával: azonosság (visszatérés), hasonlóság, 

variáció és különbözőség, a forma mozgásos és vizuális 

ábrázolása, kérdés-felelet; 

− differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése, 

leírása; 

− ellentétpárok: staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, 

forte-piano, egyszólamú-többszólamú; 

− a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 

Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek; 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 

–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros 

hangszerek. 

– Hangszín (énekhang, hangszerek) 

– Kürt, üsdtdob; nőikar, férfikar, vegyeskar. 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, 

forte-piano, egyszólamú-többszólamú, hangszertípus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

81 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése. 

Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből. 

Az autentikus előadáshoz közeledő népdaléneklés. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Szóló házi hangversenyek és a tanév folyamán végzett templomi szolgálat 

által az elköteleződés növelése, a sikerek révén az önbizalom, helyes 

önértékelés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő 

előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. Népdalkánonok, bicíniumok 

előadása, ritmushangszerekkel kísért éneklés. Egyszerűbb homofón 

többszólamú tételek felső szólamainak megtanulása. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 

hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs 

bővítése, a magyar 

nyelv archaikus 

rétegének megismerése, 

érthető szövegejtés, 

kifejező artikuláció. 
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alkalmazása (fokozatos halkítás-erősítés), szövegejtés, artikuláció, 

frazeálás), a hangterjedelem bővítése (a–e”). 
A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása. Szolmizált éneklés kottaképről. 

 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, magyar 

népdalok: változatos téma és hangulat szerint válogatva, dalos 

kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-járás, húsvét, pünkösdölő. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. Újabb magyar népdalok 

(eltérő stílusrétegből). 

 

Latin miseordinárium, a szertartások néhány speciális tétele latinul (pl. 

Kyrie puerorum, Pater noster). 

A Virágvasárnapi szertartás énekei. 

További Mária-antifónák és népénekek. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva:  

- Egyszerűbb Haydn, Mozart és Schubert dalok; angol carolok; részletek 

Esterházy Pál Harmonia caelestis c. gyűjteményéből. 

- Hangszeres remekművek témáinak éneklése szolmizációs és ABC-s 

névvel. 

Többszólamú éneklés: kánonok és könnyű többszólamú egyházi és világi 

tételek.  

- A magyar Himnusz. 

 

Tevékenységek 

Éneklés ritmuskísérettel, osztinátóval. Önálló és közös éneklés 

kísérettel. 

Játékok (párválasztó, szerepjátszó, szokások, asszociációs, mozgásos). 

Tánclépések gyakorlása.  

A tanév folyamán legalább tíz templomi szolgálat (zsolozsma és mise). 

Szóló házi hangverseny félévkor és év végén.  

 

Dráma és tánc: népdal 

és néptánc kapcsolata, 

népszokások 

dramatizált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző 

példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás, 

rendgyakorlat. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, 

váltakozó ütem, hangszerkíséret, dallamvonal, sorszerkezet.  

Himnusz. 

Liturgikus kifejezések: Virágvasárnap, processzió (körmenet), 

kánon.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 

helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 

tapasztalata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó 

változások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb 

formai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal 

és hangokkal, a belső hallás fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 

improvizáció, többszólamú ritmusimprovizáció a korábban tanult, 

illetve tizenhatodos ritmusképletek felhasználásával, a 4/4-es és 3/4-

es metrum érzete és helyes hangsúlyozása, dallami improvizáció 

adott hangkészletben (énekhang, hangszer). 

Tempó, ritmus, metrum: 

− Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

− Hiányzó ritmusmotívum pótlása. 

− Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb mozgásokkal (pl. 

taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevekkel 

vagy más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, 

ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok 

pótlása). 

 

Dallam: 

− Énekes rögtönzés ritmus nélkül és szabad ritmizálással. 

− Hiányzó dallammotívum pótlása. 

− Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai, dallami 

elemekkel. 

− Rögtönzés tanult népdalok mintájára (kezdő sorának 

megtartásával). 

− Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

− Harmónia és polifónia: 

− Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két 

szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 

dudabasszus. 

 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

− Kérdés-felelet valamint dallami párbeszéd alkotása pentaton 

és pentachord fordulatokkal szolmizálva, dallami kiegészítés. 

− Saját költésű népdalszerű dallam improvizációja. 

− Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai, dallami 

elemekkel. 

− Variációk (szaporítás-ritkítás) szerkesztése 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

− Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés.  

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek - kérdé

s és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkifejezés 

erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, 

orgonapont, zenei forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei 

mondat, (forte, piano, crescendo, decrescendo), memória, 

„néma” éneklés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Óraker

et 



31 

 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan és 

egyénileg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a megszerzett zenei ismeretek alapján 

ismerkedés a zenei notáció újabb elemeivel.  

A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

− Pontozott félkotta és szünetjele; kis éles és nyújtott ritmus; 

átkötött hang;  triola; a váltakozó ütem fogalma. 

− Kétszólamú ritmusgyakorlat. 

Dallami elemek: 

−  A belépő új szolmizációs hang betűjele; elhelyezés 

relációkban a vonalrendszerben; ismert hangkészletekben 

kottaolvasás tanári irányítással; az ABC-s hangok ismerete c’-

c”-ig 

− A szi módosított hang. 

− A basszuskulcs 

− prima volta-secunda volta 

− A #-es és b-s hangnemek (2#, 2b-ig). 

− Népdalformák. 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek 

szolmizációs neve, kézjele, betűjele, violinkulcs, basszuskulcs, 

prima-secunda volta, ABC-s hangok,  kereszt és b mint 

előjegyzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakere

t 
10 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának képessége a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 

fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás 

által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 

fejlesztése.  



32 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban 

vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy zenei 

részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával); 

− a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és 

zenehallgatási anyag segítségével; 

− teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  

− zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

− hangfajták (szoprán, mezzo, alt, tenor, basszus) hangszínhallás 

fejlesztése; 

− a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint; 

− zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 

vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a 

gyermekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar); 

− Klarinét, cselló 

− formaérzék fejlesztése, a zenei analízis képessége a következő 

fogalmak használatával: azonosság (visszatérés), hasonlóság, 

variáció és különbözőség, a forma mozgásos és vizuális 

ábrázolása, kérdés-felelet; 

− differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése, 

leírása; 

− ellentétpárok: staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-

piano, egyszólamú-többszólamú; 

− a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 

Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek; 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 

–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek. 

Erkölcstan: türelem, 

tolerancia, vallási 

tolerancia. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc 

és szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, 

forte-piano, crescendo-decrescendo, egyszólamú-többszólamú, hangszertípus, 

klarinét, cselló. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

− A tanulók 60 dalt (20 népzenei, 20 műzenei és 20 egyházzenei 

szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben 

több versszakkal, csoportosan és egyénileg. A népdalokat csokorba 

szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek az új 

dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy 

betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. 
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Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű 

kétszólamú zenei anyag, kánon). 

− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Képesek ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus 

kompozíciót alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat 

improvizálnak, kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult 

dalok hangkészlete alapján lalázva vagy szolmizálva is.  

− A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az 

ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

csoportosan és egyénileg. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan 

és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva 

éneklik. 

− Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei 

memóriájuk és belső hallásuk. 

− Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati 

tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

− Fegyelmezetten, koncentráltan vesznek részt a templomi szertartásokon, 

az énekes tételeket és válaszokat pontosan és tisztán éneklik. 

− 40 magyar és 10-15 más nyelvű játékos dal éneklése emlékezetből. 

− Az énekelt liturgikus játékok dallamainak ismerete. 

− Műdalok, népénekek, gregorián dallamok közös és egyéni éneklése 

emlékezetből. 

− Egyszerű gregorián és középkori kétszólamú tételek éneklése (akár 

idegen nyelven is). 

− Liturgikus időszakokhoz. kapcsolódó népénekek ismerete. 

− A szentmise válaszainak és az állandó részeinek ismerete. 

− A Himnusz éneklése pontos szöveggel. 

− Könnyű többszólamú dalok éneklése. 

− Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok 

alapján. 

− Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése 

(utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).  

− A tanult ritmusképletek felismerése, megszólaltatása, hármas ütemben 

is. 

− Könnyebb hétfokú hangkészletű dalok önálló éneklése szolmizálva. 

− Karakteres zenei szemelvények felismerése, szóbeli jellemzése. 

− A tanult népdalok felismerése zeneművekben és feldolgozásokban. 

 

 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 3-4. o. 
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Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A zeneművek 

megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek azonos stílusú és 

műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

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

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek (szólóhangszertől a 

zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon 

gyakorlati zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 

részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok, BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene sorozatból). 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Liturgikus játékok: Dániel-játék, 

Szent Miklós játék, Csillag-játék, Húsvéti-játék…, Süssmayr: A nagypapa névnapja, Mozart: 

Bastienn és Bastienne, Benjamin Britten: Noé bárkája [Noy’s fludde],  A kis kéményseprő [The Little 

Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály Zoltán: Háry János) – DVD-

felvételekről is. 

 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

− Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 

− Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) 

− Thomas Morley: Fyre, fyre 

− Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 

− Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,  

− Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212  

− Esterházy Pál: Harmonia coelestis 

− Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia 

− Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca 

− Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast) 

− Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 

− Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)  

− Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 

− Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,  

− Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 

− Bartók Béla: Egynemű karok 

 

3-4. évfolyam 

 

 

Népdalok, népszokások, népi játékok 

 

Gyermekjátékok 

Ess eső 

Fecskeköszöntő 

Süss fel 

 

Párosítók, Leánykérők, Keservesek 

Csillag Boris 

Elvesztettem zsebkendőmet 
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Erdők, völgyek 

Éva, szívem 

Felszántom a császár udvarát 

Hajtsd ki, rózsám 

Jaj, de beteg vagyok 

Jött egy ember Ninivéből 

Kolozsváros 

Kősziklán felfutó 

Megvirágzott a diófa 

Megyem már a hajnalcsillag 

Mikor leány voltam 

Repülj, madár 

Szegény vagyok 

Széles a Balaton vize 

Te túl rózsám, te túl 

Tegnap a Gyimesbe jártam 

Új a csizmám 

 

Tréfás dalok 

Feleségem olyan tiszta 

Három szabólegényke 

Házasodik a tücsök 

Jó gazdasszony 

Kitrákotty mese 

Mestereknek mestere 

Ugyan, édes komámasszony 

 

Táncnóták 

Az oláhok 

Elveszett a pincelakat 

Én vagyok a kúnsági fí 

Hála Isten, makk is van 

Három éjjel 

Hej, rozmaring 

Ne búsuljon 

Nem vagy legény 

Nem vagyok én 

Régen volt 

Uccu, vászontarisznya 

Vígan, vígan 

 

Életképek, Balladák 

Béres legény 

Bújdosik az árva madár 

Csillagom, révészem 

Nézd meg, lányom 

Piros alma 

Rákóczi kocsmába 

Szivárvány havasán 

 

Ivónóták 

Adott Isten szekeret 
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Ó, én édes pintes üvegem 

Ó, mely sok hal 

Vasárnap bort inni 

 

Pásztorok – betyárok – rabok 

A Nád Jancsi 

A Vidróczki 

Az én kedves Ferkó bátyám 

Debrecennek van egy vize 

Mikor gulyásbojtár voltam 

Röpülj, páva 

 

Katonaság 

A citrusfa 

A jó lovas 

Este van, este van 

Fiumei kikötőben 

Kimegyek a doberdói 

Kossuth Lajos táborában 

Látom a szép eget 

Sej, felszállott a kakas 

 

Lakodalom 

A kapuban a szekér 

El kéne indulni 

Elment a két lány 

Gyújtottam gyertyát 

Haragszik a gazda 

Zörög a kocsi 

 

Ünnepek, köszöntők 

Gergelyjárás 

Házigazda aluszol-e 

Lucázás 

Paradicsom mezejibe 

Rectius vives 

Regölés 

 

 

Népének 

 

Évközi idő 

Teremtő Lélek 

Szentlélek Isten, szállj reánk 

Jöjj, Szentlélek 

Áldozatot hozzatok 

Ó, Jézus, emlékezni 

Az Úristent magasztalom 

Fényességes mennybéli 

Benned bízik, Isten 

Az igaz hitben 

Tebenned bíztunk 
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Az Oltáriszentségről 

Imádlak nagy Istenség 

Ó, ki ez oltáron  

Üdvözlégy, üdvösséges Ostya 

 

Máriáról 

Nyújtsd ki, mennyből 

Te vagy földi éltünk 

Szentséges, Szűz Mária  

Angyaloknak Királynéja 

 

Advent 

Népek megváltó Istene 

Küldé az Úristen 

E világot ősatyánk elveszté 

 

Karácsony 

Születésén Istennek 

Nagy örömnap 

Krisztus Urunknak 

A te születésed 

 

Vízkereszt  

Az isteni gyermeket 

Az Ige megtestesült 

Jöjjetek, ó, hívek 

Ó, mily fényes 

 

Nagyböjt  

Keresztények, sírjatok 

Mi, gyarló emberek 

Virágvasárnap 

Üdvünknek boldog ünnepe 

 

Húsvét 

Dicsőség, szent áldás 

Feltámadt már 

Krisztus feltámadott 

Üdvözítőnk, feltámadott 

 

Mennybemenetel 

Krisztus mennybe fölmene 

Mennybe ment Krisztus  

 

Szentháromság vasárnapja 

Ó, mi szent Atyánk 

Szentháromságnak életem, halálom 

 

 

Gregorián 
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Évközi idő 

A nép üdve 

Adj békét 

Aki eszi az én testemet 

Belépek Isten oltárához 

Elfogadod, Isten 

Minden föld 

Munkálkodásod gyümölcsével 

Oltalmazó Isten 

Szent lakóhelyén 

 

Az Oltáriszentségről 

O, salutaris hostia 

Ave verum 

 

Máriáról 

Alma Redemptoris Mater 

Oltalmad alá futunk 

Salve Regina 

Úrangyala 

 

Advent 

Hozzád emelem 

Íme, a Szűz 

Mindazok, kik téged várnak 

O, mundi Domina 

Sion népe 

Sionból ragyog fel 

 

Vízkereszt  

Alleluja. Láttuk az ő csillagát 

Íme, eljött az uralkodó 

Kyrie (szöveg) 

Láttam, hogy víz tör elő 

Mind eljőnek Sábából 

 

Nagyböjt  

Emlékezz meg, Isten 

Kelj fel, Uram 

Nemcsak kenyérrel 

Szemeim 

Szívem háborúságai 

Válts meg engem 

 

Virágvasárnap 

Hozsanna 

Dicsőség és dicséret 

Jeruzsálem gyermeknépe 

Krisztus engedelmes 

Kyrie puerorum 
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Húsvét 

546/557 - olvasmányközi ének 

546/560 - olvasmányközi ének 

Békességet hagyok 

Ez az a nap 

Jertek, Atyám áldottai 

Nem hagylak árván 

Victimae 

 

Mennybemenetel 

Mennybemeneteli Laudes 

 

Szentháromság vasárnapja 

Áldjuk a mennynek 

Áldott légyen 

Áldott vagy, Uram 

Kyrie 

 

ÉE 425, 426, 428, 434, 435 - Alleluják 

Alleluiarium – 3 típusdallam 

 

Latin Gloria 

Pater noster 

 

A mise énekes válaszai 

 

A kerettanterv elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek 

− Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

− Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

− Megfelelő terem a kórusmunkához (zongorával és kottatartóval) 

− Ötvonalas tábla 

− Mágneses tábla 

− Ritmushangszerek 

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

− Számítógép internetkapcsolattal  

− Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

Nyomtatott taneszköz leírás 

− Ars musica I., II. Énekkönyv a katedrális iskolák 1-2., illetve 3-4. évfolyama számára  

− Deák Diák Daloskönyv 

− Pauk Anna: Hangképzés  

 

Ajánlott irodalom és oktatási segédanyag: 

− Forrai Katalin: Zene az óvodában 

− Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, népszokások 

− Dobszay László: A magyar dal könyve 

− Bartók Béla: Gyermekeknek 1-2. kötet 

− Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

− Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

− Éneklő Egyház 

− Népzsolozsmák 
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− Középkori carolok (közreadja: Soós András) 

− Könnyű középkori egyházi kórusok (közreadja: Dobszay László és Mezei János) 

− Bicinia sacra (közreadja: Dobszay László és Mezei János) 

− Esterházy Pál: Harmonia caelestis (Musica Danubiana)  

− Orfeusz – hangzó zenetörténet 

− Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet (könyv+CD) 

− Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék 

− Bodza Klára-Vakler Anna: Éneklő Iskola I-II-III. 

− Yehudi Menuhin: Az ember zenéje 

 

Zenemozgás – csak a kórusosztályoknak heti 1 órában testnevelés és sport 

tantárgy órakerete terhére (Kokas-módszer) 
 

A zene-mozgás tanításának nincsenek előzményei az iskolai gyakorlatban. Dr. Kokas Klára zene-

mozgás, illetve „Komplex esztétika” néven folyó kísérletében találjuk meg a példáját. E tantárgy a 

művészeti tevékenységet nevelési célzattal alkalmazza, nem művészt akar faragni a gyerekből. A 

zene-mozgás órán oldott légkörben a gyermek belülről kifelé ösztönösen, őszintén megnyilvánulhat, 

tehát szabad önkifejezésre kap lehetőséget. Ez az önkifejezés a zenében saját maga által alkotott 

spontán dallamokban, a mozgásban a zenére történő szabad, kifejező mozgásban, szóban pedig 

személyes élménybeszámolóiban, történet- és mesefantáziában rejlik. Nagyon fontos, hogy a 

gyerekek ebben a tevékenységben szabadjára engedhetik érzéseiket, kifejezhetik érzelmeiket 

mozdulatokkal, arcjátékukkal s így megtanulják racionálisan kezelni azokat, kulturált módon 

kifejezni magukat. 

 Ez a szabad kifejezési forma, személyes reakcióiknak, alapvető érzéseiknek megfestése, a 

nehezen kezelhető, frusztrált vagy gátlásos, félénk gyerekek számára oldó erejű. A zenével történő 

közvetlen és természetes kapcsolatban, a gyermek mozgásában fejezheti ki őszinte és mély érzéseit, 

ezáltal megteremtődik egy testi és lelki, értelmi és érzelmi harmónia, s ez mélységesen gyógyító 

hatású is. E mellett a tanuló a művészet legszemélyesebb és legkifejezőbb közegében tanul meg 

mozogni, s ez kedvez érzékenysége és „rezdülékenysége” kialakulásának, ami esztétikai érzékének 

alapja. 

 A zene-mozgás óra másik fő pedagógiai hatékonysága a képzelőerő és a kreativitás terén 

mutatkozik meg. Az adott órai zene a gyermekek lelkében más és más ajtócskát nyit ki, s a felszínre 

törő élményanyag nemcsak egyéni, rögtönzött mozgásban nyilvánulhat meg, hanem egy-egy történet, 

mese formájában is. Feladatunk, hogy ne hagyjuk elsorvadni a gyermekben az egyedi képzeletvilágot. 

Módot ad az óra arra, hogy a gyerek mesélhesse történeteit, teremthesse álmait, képeit, s ha 

serkentjük, támogatjuk képzeletét, az újszerű munka beépül a saját érzésvilágába, s megteremti az 

önfegyelem alapjait. Lassan kreativitásra tudja váltani fantáziáját, gondolatait. Ha ez elmulasztódik, 

akkor egy sztereotip álmokkal, kötött sémákkal rendelkező társadalmi lénnyé fejlődik. Az órán a 

zene, a tanár által felvetett természeti kép, jelenség és a beszélgetés, ének adja az újdonságoknak azt 

a kelléktárát, amelyből a kreativitás merít. 

 Ehhez adódik az improvizált mozgás, ami az ösztönös zenei felfedezések spontán, természetes 

kifejezése. Ez a mozgás örömet okoz, s az egyéni rögtönzések kifejlesztik ötletességüket, 

karakterábrázoló képességüket. Az improvizáció gyakorlata segíti őket egy jelentős érzelmi-

gondolati dimenzióval: talpraesettebben fognak dönteni az alternatív lehetőségek vagy gondolatok 

között. 

 A zene-mozgás jelentősége még, hogy egy-egy ilyen órán tulajdonképp ízlésformálás folyik, 

hiszen nem mindegy, milyen műalkotásokkal ismertetjük meg a gyermekeket. Közössé tesszük az 

élményanyagot számukra, s ez a kollektív élmény maga a zene. A zene, ha méltó önmagához, 

élesebbé teszi intuícióikat, ugyanakkor fejleszti emlékezőképességüket, kritikai érzéküket, 

tájékozottságukat. Az órán egyben aktív zenehallgatás is történik – a zenetörténet tárgy előzménye – 

amelyben nemcsak egyszer, hanem a többszöri meghallgatás révén engedjük, hogy a mozgás által 
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pórusaikat is átjárja a zene, s így megszerezhetik azt. Az így megkedvelt értékes zene észrevétlenül 

alakítja ízlésüket, s ez a gyerekkori örömteli élmény elraktározódik, s kihat későbbi életükre is. 

 Az első zenehallgatás csendben, nyugodt testhelyzetben történik, s ebben a zene és a csend 

koncentrálja azt a pillanatot, amikor a gyermek önmagára figyel, és másokkal közösen hallgat 

valamit; ez erősíti a közösség érzését, tudatosítja a kulturált zenehallgatás formáját. 
 

ZMG – zenei munkaképesség gondozása csak a kórusosztályoknak : heti 1 órában 

a testnevelés és sport tantárgy órakerete terhére (Kovács- módszer)  

         
„A Kovács-módszer az egészséges zenész életmódprogramja. A  Kovács-módszer olyan 

életmódmodell, mely a zenélő embereket szolgálja és segíti abban, hogy fizikailag, lelkileg, 

szellemileg, azaz egész személyiségükben alkalmassá legyenek hivatásuk és mindennapi életük 

feladataira, és elkerüljék a foglalkozási ártalmakat. Emellett magában foglal egy egyedi 

edzésmódszert, amely kifejezetten a muzsikálók igényeinek megfelelően jött létre.  

A zenepedagógia integráns része, és ezzel pontosan azt valósítja meg, amit a mai nemzetközi 

álláspont elsőrendű követelményként megfogalmaz, a pedagógiai megelőzést. Ez azt jelenti, hogy a 

foglalkozási ártalmak megelőzésének eszközeit a tanár tarthatja kézben, ezért ez a módszer az 

egészségnevelés tekintetében a leghatékonyabb lehet. beszélhetünk. A pedagógus azonban egész 

pályafutásán át elkíséri a muzsikáló embert, kis zeneiskolás korától kezdve a legfelső szintig. Tehát 

a pedagógusnak módjában áll, hogy a szakmai felkészítés mellett az egészséges zenészéletmódra is 

megtanítsa tanítványait, és megvédje őket a foglalkozási ártalmaktól.” (Lajtha László Alapfokú 

Művészeti Iskola honlapja) 

 


