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2020

1. Tantárgyi címoldal
Ének-zene 5-8. évfolyam
Helyi tantárgyi tanterv

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:
az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai
székhelyintézményében, (5720 Sarkad, Kossuth utca 17. ) a sarkadi Általános Iskola Gyulai úti
telephelyén (5270 Sarkad, Gyulai út 17. ) és a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni
Tagintézményében (5275 Kötegyán, Táncsics utca 9-11.) történik, 5-től 8. évfolyamig
mindegyik évfolyamon.
A tantárgy órakerete:
Évfolyam
5.
6.
7.
8.

Heti órakeret
2
1
1
1

Évi órakeret
72
36
36
36

Kerettantervi
órakeret
68
34
34
34

Helyi tervezésű
órakeret
4
2
2
2

Jogszabályi háttér:
A Kormány 5/2020. (I.31.) Korm rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta:
Szabóné Bukovinszky Márta, Pojendán Gergő pedagógus
A tantárgy helyi tantervét véleményezte, a nevelőtestület számára elfogadásra javasolta:
Pappné Szabó Erzsébet igazgató
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2. Tantárgyi bevezető
Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése.
Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek.
Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll. A kerettantervben
két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző órai
tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelzik. A tematikai egységek és a
tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik egymást.

A Kerettanterv témakörei:
1. Zeneművek/Népdalok, műdalok
2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.
A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön
belül találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és
továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene
tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás
(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó
sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak
tanulásához is pozitívan járul hozzá.
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei
anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek
feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az
anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek
enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges
éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező
improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek
elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti
a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben
létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így
megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában
történő használatát is.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló
ilyen irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök
alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek.
A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs
kompetenciákat.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való
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figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos
nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva
az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való
ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód
kifejlődéséhez.
Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek
üzenetét és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és
életkori sajátosságokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza.
Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle
tevékenységeken keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás,
tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán
kívüli gyűjtőmunka. A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs
kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez
kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket.
Az élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de
legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el.
Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és
társadalmi identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi
szükségletet éljék meg.
A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei
rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is.
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3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása
5. évfolyam
Témakör neve

Kerettantervi
alapóraszám

Zeneművek/Népdalok, műdalok

34

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

14

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás
Összes óraszám

8
6
6
68

Helyi többletóraszám
4

Témakör
teljes
időkerete
38
14
8
6
6
72

4

6. évfolyam
Témakör neve
Zeneművek/Népdalok, műdalok
Zeneművek/Zenehallgatási anyag
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás
Összes óraszám

Kerettantervi
alapóraszám
17
7
4
3
3
34

Helyi többletóraszám
2

2

Témakör teljes
időkerete
19
7
4
3
3
36

7. évfolyam
Témakör neve
Zeneművek/Népdalok, műdalok
Zeneművek/Zenehallgatási anyag
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás
Összes óraszám

Kerettantervi
alapóraszám
14
12
3
3
2
34

Helyi többletóraszám
2

2

Témakör teljes
időkerete
16
12
3
3
2
36
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8. évfolyam
Témakör neve
Zeneművek/Népdalok, műdalok
Zeneművek/Zenehallgatási anyag
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás
Összes óraszám

Kerettantervi
alapóraszám
14
12
3
3
2
34

Helyi többletóraszám
2

2

Témakör teljes
időkerete
16
12
3
3
2
36
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4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként
5. évfolyam

Zeneművek/Népdalok, műdalok

Témakör neve

Órakeret
38 óra
(34+4 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:






5. osztályban 50 dal megismerése
A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése
A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok
megismerése
A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése

Fejlesztési feladatok és ismeretek

Tevékenységek
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Népdalok a magyar népzene régi és új
rétegéből, más népek dalai és műdalok
hallás utáni megtanulása, éneklése
kottaképről és emlékezetből, szöveggel
A tanult dalok tiszta intonációjának
fejlesztése az éneklés helyes szokásainak
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével
A tanult magyar népdalok meghallgatása
tanári előadásban, adatközlő által és
feldolgozott formában is
A tanult dalok feldolgozása dramatizált
előadással és tanár, hangszeren játszó
osztálytárs, vagy zenei alap által
megszólaltatott hangszerkísérettel
Különböző stílusú műdalok, kánonok,
duettek, zenei szemelvények hallás utáni
megtanulása és éneklése kottaképről és
emlékezetből
Megzenésített versek éneklése tanár,
hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei
alap
által
megszólaltatott
hangszerkísérettel
A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó
tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel









A zenei nevelés elsődleges tevékenységi
formája az éneklés
A
népdalokhoz
kapcsolódó
gyermekjátékok, táncok előadása
Népszokások eljátszása
Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó
iskolai műsorok előadásában
Részvétel az iskolai kórus munkájában
Részvétel a Zenei Világnap alkalmából
az iskolában megvalósuló rendezvényen
Az improvizáció és a kreativitás
támogatása a tanult dalok kapcsán

 Előadói készség: Éneklését tudja a
dalok karakteréhez, hangulatához
igazítani




Előadásában
tud
hangszerkísérethez és az éneklő
közösséghez alkalmazkodni

Éneklése
az
alsóbb
évfolyamokban kialakított helyes
éneklési szokásokra épül
Befogadói készség: Az új dalok egyre
értőbb meghallgatása

A képzelet használatának
szorgalmazása
a
zeneművek
befogadása közben

 Alkotói készség: Aktív részvétel
szorgalmazása
az
alkotói
folyamatokban

A
megélt
élmények
feldolgozásának segítése

7

Sarkadi Általános Iskola
Pedagógiai program - Helyi tanterv
2020

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

Témakör neve

Órakeret
14 óra
(14 óra)


A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:






A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom,
citera, doromb, furulya, tárogató, síp) ismerete
A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása,
és alapvető hangszereinek megnevezése (fafúvók rézfúvók,
vonós, ütős)
A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése
A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a
szöveges és abszolút zenében

Fejlesztési feladatok és ismeretek











A zene keltette érzések, gondolatok,
vélemények megfogalmazása tanári
kérdések segítségével
Párhuzamok felismerése a régmúlt,
közelmúlt és a jelen zenei
megnyilvánulásai között a hallgatott
zenékben
Jellegzetes hangszerek,
hangszercsoportok kapcsolása a
megismert népzenei és műzenei
stílusokhoz/műfajokhoz
Befogadói készség: kapcsolatot talál
a dalokban, zeneművekben
megjelenő élethelyzetek és saját
élete között.
Azonosítani tudja a különböző zenei
karaktereket
Követni tudja a rövidebb zenei
formahatárokat, tagolásokat akár
énekes, akár hangszeres részletek
tekintetében

Témakör neve

Tevékenységek









Részvétel ifjúsági hangversenyeken
Élménybeszámoló készítése a hallott
hangversenyek kapcsán
Adatgyűjtések a zenetörténet
feldolgozásához
A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése,
megtekintése
Kiselőadás készítése különböző
hangszerekről, zenei műfajokról,
zeneszerzőkről, zeneművészekről
Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések
történetéről
Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási
módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
Az elektronikus média által nyújtott
lehetőségek tanári irányítású használata

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés

Órakeret
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8 óra
(8 óra)
A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:

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

Fejlesztési feladatok és ismeretek





Páros és páratlan lüktetés
felismerése hallás és kottakép
alapján
Az énekes és a zenehallgatási anyag
metrikai és ritmikai jellemzőinek
megfigyelése, reprodukciója
Váltakozó ütemek megfigyelése az
énekes- és zenehallgatási anyagban

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

Tevékenységek






A dalok ritmusának hangoztatása
Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később
az osztály csoportjai között
Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult
ritmikai elemek felhasználásával
Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása

Zenei Ismeretek/ Hallásfejlesztés

Témakör neve

Órakeret
6 óra
(6 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:






Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv
Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
Dúr és moll hangzás
Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése,
dallamalkotó szerepük értelmezése
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Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A tiszta hangközök felismerése és
megnevezése
 A kis és nagy terc és szekund
hangzatalkotó szerepének
érzékelése és megértése
 A dúr és moll jellegű hangzás
megfigyelése a zenehallgatási és
az énekelt anyaghoz
kapcsolódóan
 Az énekelt és a zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódó dallami
elemek megfigyelése és
megnevezése
 Ismerje a fi, szi, ta, módosított
szolmizációs hangok
dallamalkotásban betöltött
szerepét
 A tanult dalok, egyszólamú zenei
részletek követése kottából
 Az intonációs készség és a
megosztott figyelem
képességének fejlesztése a
többszólamú éneklés fokozatos
bevezetésével
 A tanult énekelt zenei anyaghoz
köthető szolmizációs hangok
kézjelről történő éneklése


Tevékenységek





A zenei elemek vizuális megjelenítése
kézjelekkel
Zenei kérdés, válasz rögtönzése
Az improvizáció és a kreativitás támogatása
a tanult dallami elemek felhasználásával
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű
harmóniák megfigyelésének és
meghallásának gyakorlására

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

Témakör neve

Zenei Ismeretek/ Zenei írás, olvasás

Órakeret
6 óra
(6 óra)

A témakör tanulása

 A tizenhatod – formációk grafikai képe és írása
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hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:







A kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása
A tiszta hangközök grafikai képe és írása
A módosított hangok grafikai képe és írása
Az abszolút hangnevek
C-dúr, a-moll

Fejlesztési feladatok és ismeretek











Ritmusgyakorlatok olvasása és
hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis
nyújtott ritmusok fordulataival
Az új ritmikai elemek felismerése
kottaképben
Az új ritmikai elemek leírása rövid
gyakorlatokban
A tiszta, kis- és nagy hangközök
megfigyelése, megnevezése és írása az
énekelt és a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan
A tanult hangközök éneklése tanári
segítséggel
A tanult hangközök megszólaltatása
egyidejűleg is, énekelve és hangszeren
próbálva
Rövid dallamok írása betűkottáról
hangjegybe, C-dóban

Tevékenységek






A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal,
dallamhangokkal
Az improvizáció és a kreativitás támogatása a
tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
A
Fejlesztési
feladatok,
Készségek
elnevezésű
részben
megfogalmazottak
alkalmazása.

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:







Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni
megtanulása, éneklése.
A tanult dalok tiszta intonációja az éneklés helyes szokásainak bemutatása és szolmizációval
való ismerete.
A tanult dalok bemutatása dramatizált előadással, zenei alap által megszólaltatott
hangszerkísérettel.
Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni megtanulása
és éneklése kottaképről és emlékezetből.
Megzenésített versek éneklése, zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel.
A tanult dalok bemutatása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel.

 Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban.


A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések segítségével
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Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között a
hallgatott zenékben.
Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei
stílusokhoz/műfajokhoz.
Kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő élethelyzetek és saját élete között.
Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket.
Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres
részletek tekintetében.
Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján.
Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése,
reprodukciója.
Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban.
Páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal hiányos ritmussorok tud
kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken belül tá-titi, szinkópa,
nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal.
Ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok
fordulataival
Az új ritmikai elemek felismerése kottaképben.
Az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban.
A tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése írásban, az énekelt és a zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan.
A tanult hangközök éneklése tanári segítséggel.
A tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva.
Rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban.
6. évfolyam

Zeneművek/Népdalok, műdalok

Témakör neve

Órakeret
19 óra
(17+2 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:






6. osztályban 26 dal megismerése
A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése
A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok
megismerése
A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése

Fejlesztési feladatok és ismeretek

Tevékenységek
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Népdalok a magyar népzene régi és új
rétegéből, más népek dalai és műdalok
hallás utáni megtanulása, éneklése
kottaképről és emlékezetből, szöveggel
A tanult dalok tiszta intonációjának
fejlesztése az éneklés helyes szokásainak
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével
A tanult magyar népdalok meghallgatása
tanári előadásban, adatközlő által és
feldolgozott formában is
A tanult dalok feldolgozása dramatizált
előadással és tanár, hangszeren játszó
osztálytárs, vagy zenei alap által
megszólaltatott hangszerkísérettel
Különböző stílusú műdalok, kánonok,
duettek, zenei szemelvények hallás utáni
megtanulása és éneklése kottaképről és
emlékezetből
Megzenésített versek éneklése tanár,
hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei
alap
által
megszólaltatott
hangszerkísérettel
A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó
tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel









A zenei nevelés elsődleges tevékenységi
formája az éneklés
A
népdalokhoz
kapcsolódó
gyermekjátékok, táncok előadása
Népszokások eljátszása
Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó
iskolai műsorok előadásában
Részvétel az iskolai kórus munkájában
Részvétel a Zenei Világnap alkalmából
az iskolában megvalósuló rendezvényen
Az improvizáció és a kreativitás
támogatása a tanult dalok kapcsán

 Előadói készség: Éneklését tudja a
dalok karakteréhez, hangulatához
igazítani




Előadásában
tud
hangszerkísérethez és az éneklő
közösséghez alkalmazkodni

Éneklése
az
alsóbb
évfolyamokban kialakított helyes
éneklési szokásokra épül
Befogadói készség: Az új dalok egyre
értőbb meghallgatása

A képzelet használatának
szorgalmazása
a
zeneművek
befogadása közben

 Alkotói készség: Aktív részvétel
szorgalmazása
az
alkotói
folyamatokban

A
megélt
élmények
feldolgozásának segítése
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Zeneművek/Zenehallgatási anyag

Témakör neve

Órakeret
7 óra
(7 óra)


A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:






A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda,
cimbalom, citera, doromb, furulya, tárogató, síp) ismerete
A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása,
és alapvető hangszereinek megnevezése (fafúvók rézfúvók,
vonós, ütős)
A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése
A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban,
a szöveges és abszolút zenében

Fejlesztési feladatok és ismeretek











A zene keltette érzések, gondolatok,
vélemények megfogalmazása tanári
kérdések segítségével
Párhuzamok felismerése a régmúlt,
közelmúlt és a jelen zenei
megnyilvánulásai között a hallgatott
zenékben
Jellegzetes hangszerek,
hangszercsoportok kapcsolása a
megismert népzenei és műzenei
stílusokhoz/műfajokhoz
Befogadói készség: kapcsolatot talál
a dalokban, zeneművekben
megjelenő élethelyzetek és saját
élete között.
Azonosítani tudja a különböző zenei
karaktereket
Követni tudja a rövidebb zenei
formahatárokat, tagolásokat akár
énekes, akár hangszeres részletek
tekintetében

Témakör neve

Tevékenységek









Részvétel ifjúsági hangversenyeken
Élménybeszámoló készítése a hallott
hangversenyek kapcsán
Adatgyűjtések a zenetörténet
feldolgozásához
A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése,
megtekintése
Kiselőadás készítése különböző
hangszerekről, zenei műfajokról,
zeneszerzőkről, zeneművészekről
Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések
történetéről
Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási
módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
Az elektronikus média által nyújtott
lehetőségek tanári irányítású használata

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés

Órakeret
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4 óra
(4 óra)
A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:

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

Fejlesztési feladatok és ismeretek





Páros és páratlan lüktetés
felismerése hallás és kottakép
alapján
Az énekes és a zenehallgatási anyag
metrikai és ritmikai jellemzőinek
megfigyelése, reprodukciója
Váltakozó ütemek megfigyelése az
énekes- és zenehallgatási anyagban

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

Tevékenységek






A dalok ritmusának hangoztatása
Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később
az osztály csoportjai között
Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult
ritmikai elemek felhasználásával
Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása

Zenei Ismeretek/ Hallásfejlesztés

Témakör neve

Órakeret
3 óra
(3 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:






Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv
Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
Dúr és moll hangzás
Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése,
dallamalkotó szerepük értelmezése
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Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A tiszta hangközök felismerése és
megnevezése
 A kis és nagy terc és szekund
hangzatalkotó szerepének
érzékelése és megértése
 A dúr és moll jellegű hangzás
megfigyelése a zenehallgatási és
az énekelt anyaghoz
kapcsolódóan
 Az énekelt és a zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódó dallami
elemek megfigyelése és
megnevezése
 Ismerje a fi, szi, ta, módosított
szolmizációs hangok
dallamalkotásban betöltött
szerepét
 A tanult dalok, egyszólamú zenei
részletek követése kottából
 Az intonációs készség és a
megosztott figyelem
képességének fejlesztése a
többszólamú éneklés fokozatos
bevezetésével
 A tanult énekelt zenei anyaghoz
köthető szolmizációs hangok
kézjelről történő éneklése


Tevékenységek





A zenei elemek vizuális megjelenítése
kézjelekkel
Zenei kérdés, válasz rögtönzése
Az improvizáció és a kreativitás támogatása
a tanult dallami elemek felhasználásával
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű
harmóniák megfigyelésének és
meghallásának gyakorlására

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

Témakör neve

Zenei Ismeretek/ Zenei írás, olvasás

Órakeret
3 óra
(3 óra)

A témakör tanulása

 A tizenhatod – formációk grafikai képe és írása
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hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:







A kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása
A tiszta hangközök grafikai képe és írása
A módosított hangok grafikai képe és írása
Az abszolút hangnevek
C-dúr, a-moll

Fejlesztési feladatok és ismeretek











Ritmusgyakorlatok olvasása és
hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis
nyújtott ritmusok fordulataival
az új ritmikai elemek felismerése
kottaképben
Az új ritmikai elemek leírása rövid
gyakorlatokban
A tiszta, kis- és nagy hangközök
megfigyelése, megnevezése és írása az
énekelt és a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan
A tanult hangközök éneklése tanári
segítséggel
A tanult hangközök megszólaltatása
egyidejűleg is, énekelve és hangszeren
próbálva
Rövid dallamok írása betűkottáról
hangjegybe, C-dóban

Tevékenységek






A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal,
dallamhangokkal
Az improvizáció és a kreativitás támogatása a
tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
A
Fejlesztési
feladatok,
Készségek
elnevezésű
részben
megfogalmazottak
alkalmazása.

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:







Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni
megtanulása, éneklése.
A tanult dalok tiszta intonációja az éneklés helyes szokásainak bemutatása és szolmizációval
való ismerete.
A tanult dalok bemutatása dramatizált előadással, zenei alap által megszólaltatott
hangszerkísérettel.
Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni megtanulása
és éneklése kottaképről és emlékezetből.
Megzenésített versek éneklése, zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel.
A tanult dalok bemutatása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel.

 Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban.


A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések segítségével
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Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között a
hallgatott zenékben.
Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei
stílusokhoz/műfajokhoz.
Kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő élethelyzetek és saját élete között.
Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket.
Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres
részletek tekintetében.
Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján.
Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése,
reprodukciója.
Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban.
Páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal hiányos ritmussorok tud
kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken belül tá-titi, szinkópa,
nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal.
Ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok
fordulataival.
Az új ritmikai elemek felismerése kottaképben.
Az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban.
A tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése írásban, az énekelt és a zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan.
A tanult hangközök éneklése tanári segítséggel.
A tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva.
Rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban.

7. évfolyam

Zeneművek/Népdalok, műdalok

Témakör neve

Órakeret
14 óra
(14+2 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:








Népdalok és műdalok
a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
Homofon és polifon (kánon) szerkesztés
A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben

Fejlesztési feladatok és ismeretek

Tevékenységek
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Az újonnan, hallás után tanult
népdalok, műdalok énekelése
kottaképről és emlékezetből
Előadói készség: az adott dal
karakterének árnyalt
megszólaltatása (dinamika,
tempó, zenei tagolás,
frazeálás, stílus)
A parlandot, rubato, giusto
természetes módú használata
Minta adása a dalok hiteles
megszólaltatásához, a tanári,
adatközlő és művészi
előadásokból
Megzenésített versek előadása
tanár, hangszeren játszó
osztálytárs által megszólaltatott
hangszerkísérettel
Dalok előadása a hozzájuk
kapcsolódó tánccal,
dramatizált előadással és
hangszerkísérettel
A helyes éneklési szokások és
a tiszta intonáció fejlődése
Felismeri a népdalok és a mai
világ párhuzamait



A zenei nevelés elsődleges tevékenységi
formája az éneklés
A kreativitás támogatása az éneklésnél,
táncolásnál
Éneklés az iskolai kórusban
Részvétel
az
ünnepekhez
kapcsolódó
előadásokban, projektekben
Részvétel a Zenei Világnap alkalmából
rendezett iskolai programokban
A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű
részben javasoltak alkalmazása







Zeneművek/Zenehallgatási anyag

Témakör neve

Órakeret
12 óra
(12 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:




Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit,
történelmi és kulturális hátterüket
Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat,
jellemzőiket, hangszerelési sajátosságaikat

Fejlesztési feladatok és ismeretek


A zenei befogadási készség
fejlesztése a figyelem intenzitásának
növelésével

Tevékenységek



Részvétel ifjúsági hangversenyeken
Élménybeszámoló készítése a hallott
hangversenyek kapcsán
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Élményszerűséget biztosító
zenekövetés képességének
kialakítása
A zenei ízlés és a zenei emlékezet
fejlesztése a zenetörténet
remekműveivel való találkozás során
A kultúrabefogadási szándék
erősödése a remekművek elemzésén
keresztül
A zene keltette érzések
megfogalmazása tanári kérdések
segítségével












Adatgyűjtések a zenetörténet
feldolgozásához
Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
Koncertfilm megtekintése
Kiállítás megszervezése híres magyar
zeneszerzőkről, zenekarokról,
előadóművészekről, zeneművekről,
koncerthelyszínekről
A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése,
megtekintése
Kiselőadás készítése különböző
hangszerekről, zenei műfajokról,
zeneszerzőkről, zeneművészekről
Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések
történetéről
Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási
módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
Az elektronikus média által nyújtott
lehetőségek tanári irányítású használata

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés

Témakör neve

Órakeret
3 óra
(3 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:




Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató
Felütés- súlytalan indítás

Fejlesztési feladatok és ismeretek



Ritmusgyakorlatok hangoztatása
nyolcad-ütemmutatóval
Minden, korábban tanult ritmikai
ismeret gyakorlása, alkalmazása
változatos formákban

Tevékenységek





A tanult új dalok ritmusának hangoztatása
Ritmuskánon az osztály csoportjai között
Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult
ritmikai elemek felhasználásával
Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
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Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint
a felütés alkalmazása improvizáció
során
Részvétel közös kreatív zenélési
formákban, a zeneművek
befogadásának előkészítéséhez
Felhasználja énekhangját, az
akusztikus környezet hangjait,
ütőhangszereket, egyszerűbb
dallamhangszereket.




Kottaíráshoz alkalmas szoftverek
használatának megismerése
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása

Zenei Ismeretek/ Hallásfejlesztés

Témakör neve

Órakeret
3 óra
(3 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:




A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
Kis és nagy szext, szeptim

Fejlesztési feladatok és ismeretek








A tanult hangközök éneklése,
hangoztatása változatos formákban
Az énekelt és zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódó dallami
elemek megfigyelése, megnevezése
és éneklése
A tanult dalok, egyszólamú zenei
részletek követése kottából
A dúr és moll jellegű hangzás további
megfigyelése a zenehallgatási és az
énekelt anyaghoz kapcsolódóan
A többszólamú éneklés fokozatos
bevezetésével a többirányú figyelem,
a hallás, az intonációs készség
fejlődése

Tevékenységek





A zenei elemek vizuális megjelenítése
kézjelekkel
Zenei kérdés, válasz rögtönzése
Az improvizáció és a kreativitás
támogatása a tanult dallami elemek
felhasználásával
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű
harmóniák megfigyelésének és
meghallásának gyakorlására
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Bevezetés a többszólamúságba: egy
hallott szólamhoz saját szólam
megszólaltatása tiszta intonációval

Zenei Ismeretek/ Zenei írás, olvasás

Témakör neve

Órakeret
2 óra
(2 óra)

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés
 A korábbi ismeretek mobilizálása:

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:








Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok
és törzshangok ismerete
A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti
alapvető különbség értelmezése a tanult énekelt
anyagokon
Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és
megnevezése az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan
Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete
Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és
moll jelleg hangzásában

Fejlesztési feladatok és ismeretek




Rövid dallamok átírása betűkottáról
hangjegyekre
Gyakorlat szerzése a felismerő
kottaolvasásban
A kottakép újonnan tanult elemeinek
felismerése kottából a tanult énekelt
és zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan

Tevékenységek






A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal,
dallamhangokkal
Az improvizáció és a kreativitás támogatása
a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
Kottaíráshoz alkalmas szoftverek
használatának megismerése
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása.
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből.
 Az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei tagolás,
frazeálás, stílus).
 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata.
 Dalok hiteles megszólaltatása, adatközlő és művészi előadásokból.
 Megzenésített versek előadása hangszerkísérettel
 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel.
 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció bemutatása.
 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait.
 Élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
 A kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
 Zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével
 Ritmusgyakorlatok hangoztatása
 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret bemutatása, alkalmazása változatos
formákban
 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során
 Részvétel közös kreatív zenélési formákban. Felhasználja énekhangját, az akusztikus
környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket.
 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban
 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése,
megnevezése és éneklése
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt
anyaghoz kapcsolódóan
 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az
intonációs készség fejlődése
 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
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 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan.
 Egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta intonációval.

8. évfolyam

Zeneművek/Népdalok, műdalok

Témakör neve

Órakeret
14 óra
(14+2 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:








Népdalok és műdalok
a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
Homofon és polifon (kánon) szerkesztés
A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben

Fejlesztési feladatok és ismeretek

Tevékenységek
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Az újonnan, hallás után tanult

népdalok, műdalok énekelése

kottaképről és emlékezetből
Előadói készség: az adott dal

karakterének árnyalt megszólaltatása

(dinamika,
tempó, zenei tagolás, frazeálás, stílus)

A parlandot, rubato, giusto

természetes módú használata
Minta adása a dalok hiteles
megszólaltatásához, a tanári,
adatközlő és művészi
előadásokból
Megzenésített versek előadása tanár,
hangszeren játszó osztálytárs által
megszólaltatott hangszerkísérettel
Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó
tánccal,
dramatizált előadással és
hangszerkísérettel
A helyes éneklési szokások és
a tiszta intonáció fejlődése
Felismeri a népdalok és a mai
világ párhuzamait

A zenei nevelés elsődleges tevékenységi
formája az éneklés
A kreativitás támogatása az éneklésnél,
táncolásnál
Éneklés az iskolai kórusban
Részvétel
az
ünnepekhez
kapcsolódó
előadásokban, projektekben
Részvétel a Zenei Világnap alkalmából
rendezett iskolai programokban
A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű
részben javasoltak alkalmazása

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

Témakör neve

Órakeret
12 óra
(12 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:




Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit,
történelmi és kulturális hátterüket
Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat,
jellemzőiket, hangszerelési sajátosságaikat

Fejlesztési feladatok és ismeretek

Tevékenységek
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A zenei befogadási készség
fejlesztése a figyelem intenzitásának
növelésével
élményszerűséget biztosító
zenekövetés képességének
kialakítása
A zenei ízlés és a zenei emlékezet
fejlesztése a zenetörténet
remekműveivel való találkozás során
A kultúrabefogadási szándék
erősödése a remekművek elemzésén
keresztül
A zene keltette érzések
megfogalmazása tanári kérdések
segítségével














Részvétel ifjúsági hangversenyeken
Élménybeszámoló készítése a hallott
hangversenyek kapcsán
Adatgyűjtések a zenetörténet
feldolgozásához
Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
Koncertfilm megtekintése
Kiállítás megszervezése híres magyar
zeneszerzőkről, zenekarokról,
előadóművészekről, zeneművekről,
koncerthelyszínekről
A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése,
megtekintése
Kiselőadás készítése különböző
hangszerekről, zenei műfajokról,
zeneszerzőkről, zeneművészekről
Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések
történetéről
Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási
módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
Az elektronikus média által nyújtott
lehetőségek tanári irányítású használata

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés

Témakör neve

Órakeret
3 óra
(3 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:




Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató
Felütés- súlytalan indítás

Fejlesztési feladatok és ismeretek



Ritmusgyakorlatok hangoztatása
nyolcad-ütemmutatóval
Minden, korábban tanult ritmikai
ismeret gyakorlása, alkalmazása
változatos formákban

Tevékenységek






A tanult új dalok ritmusának hangoztatása
Ritmuskánon az osztály csoportjai között
Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult
ritmikai elemek felhasználásával
Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
Kottaíráshoz alkalmas szoftverek
használatának megismerése
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Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint
a felütés alkalmazása improvizáció
során
Részvétel közös kreatív zenélési
formákban, a zeneművek
befogadásának előkészítéséhez
Felhasználja énekhangját, az
akusztikus környezet hangjait,
ütőhangszereket, egyszerűbb
dallamhangszereket.



A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása

Zenei Ismeretek/ Hallásfejlesztés

Témakör neve

Órakeret
3 óra
(3 óra)

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:




A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
Kis és nagy szext, szeptim

Fejlesztési feladatok és ismeretek










A tanult hangközök éneklése,
hangoztatása változatos formákban
Az énekelt és zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódó dallami
elemek megfigyelése, megnevezése
és éneklése
A tanult dalok, egyszólamú zenei
részletek követése kottából
A dúr és moll jellegű hangzás további
megfigyelése a zenehallgatási és az
énekelt anyaghoz kapcsolódóan
A többszólamú éneklés fokozatos
bevezetésével a többirányú figyelem,
a hallás, az intonációs készség
fejlődése
Bevezetés a többszólamúságba: egy
hallott szólamhoz saját szólam
megszólaltatása tiszta intonációval

Tevékenységek





A zenei elemek vizuális megjelenítése
kézjelekkel
Zenei kérdés, válasz rögtönzése
Az improvizáció és a kreativitás
támogatása a tanult dallami elemek
felhasználásával
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű
harmóniák megfigyelésének és
meghallásának gyakorlására
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Zenei Ismeretek/ Zenei írás, olvasás

Témakör neve

Órakeret
2 óra
(2 óra)

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés
 A korábbi ismeretek mobilizálása:

A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:








Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok
és törzshangok ismerete
A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti
alapvető különbség értelmezése a tanult énekelt
anyagokon
Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és
megnevezése az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan
Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete
Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és
moll jelleg hangzásában

Fejlesztési feladatok és ismeretek




Rövid dallamok átírása betűkottáról
hangjegyekre
Gyakorlat szerzése a felismerő
kottaolvasásban
A kottakép újonnan tanult elemeinek
felismerése kottából a tanult énekelt
és zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan

Tevékenységek






A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal,
dallamhangokkal
Az improvizáció és a kreativitás támogatása
a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
Kottaíráshoz alkalmas szoftverek
használatának megismerése
A Fejlesztési feladatok, Készségek
elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása.

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből.
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 Az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei tagolás,
frazeálás, stílus).
 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata.
 Dalok hiteles megszólaltatása, adatközlő és művészi előadásokból.
 Megzenésített versek előadása hangszerkísérettel
 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel.
 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció bemutatása.
 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait.
 Élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
 A kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
 Zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével
 Ritmusgyakorlatok hangoztatása
 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret bemutatása, alkalmazása változatos
formákban
 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során
 Részvétel közös kreatív zenélési formákban. Felhasználja énekhangját, az akusztikus
környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket.
 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban
 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése,
megnevezése és éneklése
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt
anyaghoz kapcsolódóan
 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az
intonációs készség fejlődése
 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan.
 Egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta intonációval.
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5. Az ének-zene tantárgy értékelésének formái, szempontjai
Az értékelési céloktól és típusoktól függ, hogy milyen alapelvek alapján értékelünk. A
művészeti területeken különösen nagy hangsúlyt kap a formáló, motiváló (formatív)
értékelés, hisz ennek segítségével biztosítható az alkotás örömének megőrzése, továbbá
ez feltételezi a saját teljesítményekhez viszonyított egyéni továbblépés lehetőségét. Ennek
érdekében, és különösen az adott terület szubjektivitását gyakran túlhangsúlyozó
nézőpontok ellensúlyozására különösen fontos, hogy a szaktanár törekedjen a tárgyszerű
értékelésre. A viszonylagos tárgyszerűség feltétele, hogy az adott munkát (teljesítményt)
jól meghatározott szempontok szerint kell megvizsgálni, a teljesítmény erősségeit és
gyengéit meg kell nevezni, valamint az utóbbiak javításához szükséges teendőket
ismertetni kell.
A fentiekből következik, hogy a művészetek esetében különösen fontos értékelési mód a
szóbeli értékelés, azaz kiváltképp az alkotó munka esetében folyamatos egyéni korrekció
szükséges, az eltérő egyéni képességek és készségek figyelembevételével. Kizárólag a
megfelelő értékelési eljárások gyakorlásával lehet sikeres az adott műveltségterület
szempontjából oly fontos képességfejlesztő stratégia.
1. Számonkérés, feleltetés helyett természetesen oldott, feszültségmentes, jó hangulatú
be- szélgetések során győződjünk meg az elsajátított ismeretek szintjéről!
2. Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs
gon- dokkal vívódó vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket
csoportban és kizárólag a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető
a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam egységes megszólaltatása. A
legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további előmenetelét és
lelkesedését.
3. A diákok is részt vesznek az értékelésben, ami biztonságot ad számukra, továbbá
növeli a felelősségüket és önbizalmukat!
4. A tanítási órák munkájának, minden alkalommal értékteremtőnek kell lennie!
5. Értékeljük rendszeresen az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos
szövegmondást, a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási
gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett gyűjtőmunka eredményét! Minden jó
szándékú törekvés a tanár részéről, a tudás fokozását, a készségek további
fejlesztésének hatványozottabb lehetőségeit eredményezi.
6. A zenei műveltség felmérése céljából nem dolgozatot íratunk, hanem az óra
menetébe illesztett
önálló feladatmegoldásokkal
mérjük
a
tanulók
ismeretelsajátítását.
Az érvényben lévő szabályozásnak megfelelően félévkor és év végén osztályzattal
értékelünk, melyet a szorgalmi időben szerzett érdemjegyekből alakítunk ki. Az
érdemjegyek megállapításához a számonkérési módok kialakítása a fenti elvek
figyelembevételével történik.
A továbbhaladás feltétele az évfolyam végére várt eredménynek elégséges teljesítése.
Az értékelés információt ad a gyereknek, szülőnek, az előrehaladásról, és lehetővé teszi a
fejlődés mértékéhez szükséges egyéni korrekciókat.
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