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BEVEZETÉS 
 
Tantervünk a magyar tannyelvű általános iskolák I–IV. osztálya 

számára készült, és a tanítók, tanárok zenei nevelőmunkáját hivatott 
irányítani. 

A zenei nevelés szerves része az általános iskolai esztétikai nevelés-
nek, mely több irányban segíti elő a tanulók személyiségének kialakítását. 
Hatással van a személyiség minden összetevőjére: az érzelmi világra, az 
értelmi képességre, a pszichomotorikus készségekre, valamint az alkotó-
készség kibontakozására. 

A zene egyidejűleg művészet és tudomány. Sajátos kifejezőeszköz-
tára van, melynek elsajátításához megfelelő zenei készségek szükségesek: 
hallás utáni felfogás, gyakorlás és írás-olvasás. 

Az elemi osztályokban a zenetanításnak két szakasza van: az írás-
olvasás előtti – intuitív – szakaszban a daltanulás és zenehallgatás csak a 
hallásra alapoz; az írás-olvasás szakaszában a zenei kifejezőeszközök 
elsajátítása vezet a zene műveléséhez és megértéséhez.  

Kodály Zoltán szerint a cél: zenét művelő, zenét élvező és értő 
közönséget nevelni. 

A tanterv jelenlegi formája a közoktatási reform elveit alkalmazza; az 
iskolai zenetanítást szervesen, egységes szemlélettel illeszti be a tanítás 
teljes folyamatába: 

– középpontjában a személyiség lényeges összetevőinek fejlesztése 
áll; 

– benne túlsúlyban vannak a formatív tényezők az informatívakkal 
szemben; 

– kiindulópontja a keretcélkitűzés (lásd I.), ehhez igazodnak az 
általános követelmények, az oktatási tevékenység (lásd A) és az oktatás 
tartalma (lásd B); 

– a követelményrendszert, a tevékenységek milyenségét és az oktatás 
tartalmát egységes szemlélettel felépített, külön-külön tömbökben 
tárgyalja (lásd minden osztály esetében az A és B jelzésű tömböket és 
ezek alpontjait, a keretcélkitűzéseknek megfelelően); 

– az általános követelményeknek felel meg a tanulási tevékenységek 
változatossága és az énekes vagy hangszeres előadásra és meghallgatásra 
szánt példaanyag; a tanterv éneklésközpontú; 

– a tartalom rugalmassága lehetővé teszi az adott körülményekhez 
való alkalmazkodást (például: hangszeres oktatás*, élőzene, helyi népzene 
stb. beiktatása, az alkotókészség fejlesztése rögtönzésekkel**). 
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Az ének-zene tantárgy tananyaga spirálisan tervezett: a tárgykörök 
minden évfolyamban megismétlődnek. A feladatok nehézségi foka és a 
tananyag mennyisége fokozatosan növekszik. A tartalommal arányosak az 
elvárások, azaz a követelmények. 

A magyar tannyelvű iskolákban az általános elveket a zenei anyanyelv 
sajátosságaiból kiindulva alkalmazzuk. Gyakorlatilag ez elsősorban a 
felhasznált zenei anyagban tükröződik: magyar gyermekdalok és nép-
dalok, magyar zeneszerzők művei; ezenkívül – természetesen – a zenei 
anyagban a román nép és más népek zenéje, valamint az egyetemes 
zeneirodalom alkotásai szélesítik a látókört. 

 
* A hangszeres tevékenység az I–IV. osztályban elsősorban a 

gyermek-játékhangszerek használatára korlátozódik. Ott, ahol az oktató 
felkészültsége és az iskola anyagi lehetőségei megengedik, egyéni vagy 
kiscsoportos hangszeroktatás is bevezethető. A hangszeroktatás 
mindenképpen emeli az osztályon kívüli tevékenységek minőségét 
(ünnepélyek, előadások stb.). Az osztályban végzett munka keretében 
(amelyre a jelen tanterv vonatkozik) a hangszeren játszó tanulók aktívan 
vehetnek részt a tanítási folyamatban (illusztrálás, kíséret). 

** Az improvizációs készséget nem kell minősíteni, ezzel is 
hangsúlyozva kötetlen jellegét. 
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I. CÉLKITŰZÉSEK KERETE  
 

 
1. Az énekes és hangszeres* előadókészség fejlesztése  
2. A zenei kifejezőeszközök megismerése, tudatos és kreatív alkalmazása 
3. A zenei élmény iránti fogékonyság kialakítása és a zenei felfogó-
képesség fejlesztése  
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II. AZ OSZTÁLYOK TANTERVEI 
  

I. OSZTÁLY 
 

A. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS TANÍTÁSI 
TEVÉKENYSÉG 

 
1. Az énekes és *hangszeres előadókészség fejlesztése 

 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

1.1. Énekeljenek tisztán és 
ritmizáljanak hallás után tanult 
dalokat egyénileg vagy csoportosan. 

Hangképző gyakorlatok; dalok 
memorizálása és ritmizálása 

1.2. Ritmushangszerként használ-
janak tárgyakat és játékhang-
szereket. 

Ének hangszeres kísérettel, 
**improvizált kíséret 

1.3. Az énekelt vagy hallott zene 
ritmusát kísérjék mozdulatokkal  
(taps, dobbantás). 

Csoportos gyermekjátékok előadása 

1.4. Fejezzék ki zenei élményeiket.  Szavakban vagy a szöveg sugallta 
utánzó mozdulatokban (rögtönözve) 

 
2. A zenei kifejezőeszközök megismerése és alkalmazása 

 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

2.1. Tegyenek különbséget zaj és 
zene között, ismerjenek fel külön-
böző hangforrásokat.  

Játékos gyakorlatok 

2.2. Különböztessék meg az 
énekhangot a hangszeres hangzástól. 

Zenehallgatás 

2.3. Tegyenek különbséget magas 
és mély, hosszú és rövid hang 
között. 

Játékos gyakorlatok 
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3. A zenei élmény iránti fogékonyság kialakítása 
 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

3.1. Fejezzék ki zenehallgatási 
élményeiket. 

Pantomim- és táncgyakorlatok, 
rajzok 

3.2. Kedveljék a zenét és a zenei 
tevékenységeket. 

Zenehallgatás, megbeszélés 
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B. A TANÍTÁS TARTALMA 
 

1. Énekes és *hangszeres tevékenységek 
– Helyes testtartás; játékos légzési és hangképző  gyakorlatok (tiszta 

intonáció).  
– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok memorizálása, ritmizálása és 

éneklése a játék lefolyásával együtt, a magyar vagy román, illetve más 
népek dalanyagából.  

 
2. A zenei kifejezőeszközök  
♦ A zenei hangról 
– a környezet hangjai, zaj és zene: tárgyak, személyek (beszédhang és 

énekhang), hangszerek hangjának megkülönböztetése. 
♦ Ritmus 
– hosszú és rövid hangok, szünetek; 
– egyenletes mozgás, negyed, nyolcadpár és negyed szünet: meg-

nevezés (tá, ti-ti, tá-szün), hangoztatás, felismerés, írásjel. 
♦ Dallam 
– magas és mély hangok megkülönböztetése; 
– emelkedő  és ereszkedő  dallamlépések érzékelése; 
– szó, mi és lá hang: kézjellel és rajzos ábrázolással. 
♦ Dinamika 
– halk, illetve hangos játékos megkülönböztetése és alkalmazása 
♦ Hangszín 
– zenehallgatás keretében: hangszínek megkülönböztetése rövid 

műzenei részletekben: gyermek, női és férfi énekhang, énekkar – zenekar.  
♦ Tempo 
– lassú, gyors játékos megkülönböztetése és alkalmazása 
 
3. A zenei élmény iránti fogékonyság kialakítása 
– zenehallgatás; hangulatkeltő keretmesék;  
– részvétel iskolai előadásokon. 
 
4. Dalkészletjavaslatok 
Aki nem lép egyszerre; Ág, ág,kicsi ág (cseremisz nd.); Bújj, bújj medve; 

Borsot főztem; Bújj, bújj, zöld ág; Csip-csip csóka; Csön-csön gyűrű; Dirmeg, dörmög; 
Én kis kertet kerteltem; Ég a gyertya; Egy kis malac (cseremisz nd.); Esik az 
eső; Fehér liliomszál; Gyertek haza ludaim; Gyertek lányok ligetre; Hinta, palinta; 
Ha én cica volnék; Hull a pelyhes fehér hó (francia dallam) ; Iglice szívem; Juhok, 
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pásztorok; Koszorú, koszorú; Kis kacsa fürdik; Kicsi ingó,bingó; Kis karácsony, 
nagy karácsony; Lánc, lánc; Lopom, lopom a szőlőt; Lună, lună nouă; Már 
megjöttünk estére; Mit játsszunk, lányok; Ó, Erzsébet; Szólj síp, szólj; Sorcova, 
vesela; Süss fel, nap; Tekeredik a kígyó; Tüzet viszek; Zsipp, zsupp.  

T. Brediceanu: Iată vin colindători; T. Popovici: Capra cu trei iezi; M. 
Ursu: Drag mi-e jocul românesc; Vermesy Péter: Mag, mag, búzamag. 

 
5. Zenehallgatási javaslatok 
Élőzene (ének, furulya vagy egyéb hangszer): népdalok az 

évszakokról; ünnepekhez kapcsolódó dalok; táncdallamok. 
Felvételről: Kodály Zoltán: Biciniák és gyermekkarok; Bartók Béla: 

Gyermekeknek (például: Süss fel, nap; Süssünk, süssünk). Állathangok a zenében: 
Muszorgszkij: Csibék tánca (Egy kiállítás képei); Prokofjev: Péter és a farkas: 
cica, farkas, kismadár; Saint Saens: Állatok farsangja: elefánt, oroszlánkirály 
indulója, teknősbéka; Bartók Béla: Medvetánc; AntonioVivaldi: A négy évszak 
– A tavasz.   

 
Függelék: kiegészítő módszertani javaslatok 
– A dalok feleljenek meg a korosztályi sajátosságoknak mind a 

hangterjedelem (maximum nagy szekszt.), mind a szöveg tartalma 
szempontjából (környező világ, élőlények, évszakok, ünnepek stb.).  

– A tanító engedjen teret a tanulók spontán megnyilvánulásainak, 
biztosítsa a tanulás játékos hangulatát.  

– A zenei kifejezőeszközöket csak intuitív elsajátítás és gyakorlás 
útján tanítjuk. 

– A zenehallgatás anyaga: gyermek- és népdalok élő énekes előadása, 
népszokások, játékok, táncok élőben vagy felvételről, kórusművek, a 
tanulók felfogóképességének megfelelő  hangszeres műzenei alkotások. 
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II. osztály 
 

 
A. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS TANÍTÁSI 

TEVÉKENYSÉG 
 

 
1. Az énekes és hangszeres* előadókészség fejlesztése 
 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

1.1. A hallás után tanult dalokat  
közösen énekeljék; tudjanak alkal-
mazkodni a csoport énekéhez.  

Helyes éneklési szokások kiala-
kítása 

1.2. Énekeljenek ritmuskísérettel. Játékos gyakorlatok 
1.3. Vegyenek részt fegyelmezetten a 
közös éneklésben. 

Közös éneklési gyakorlatok 

 
 

2. A zenei kifejezőeszközök megismerése és alkalmazása 
 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

2.1. Különböztessék meg a 
hangerő és a tempó változásait. 

Játékok és gyakorlatok 

2.2. Tudják érzékelni a zenemű 
tagolását. 

Előkészítő gyakorlatok a forma-
érzék fejlesztéséhez 

2.3.** Alkalmazzák rögtönözve a 
zenei hang tulajdonságait. 

Játékos gyakorlatok 

 



 10

3. A zenei élmény iránti fogékonyság kialakítása 
 

Általános követelmények Tanítási tevékenység 
3.1. Éljék át az énekelt dalokat.  Közös játék és mozgás  
3.2. Hallgassák figyelmesen a zenét, 
megadott szempontok alapján. 

Irányított gyakorlatok 
 

3.3. Szerezzenek ismereteket a 
meghallgatott zeneművekkel kap-
csolatban. 

Olvasmányok és elbeszélések a 
zeneműről és a zeneszerzőről; 
részvétel iskolai előadásokon; zenei 
tárgyú játékos versengés  

3.4. Ismerjék a téli népszokásokat. Eredeti felvételek meghallgatása; 
dramatizált játék 
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B. A TANÍTÁS TARTALMA 
 

1. Énekes és *hangszeres tevékenységek 
 

– Egységes hangszín kialakítása, levegővétel, pontos indítás, jó 
kiejtés, helyes tagolás. 
 

– Csoportos ének, a hangterjedelem oktávra növelése. 
 

– Kíséret játék- és ütőshangszereken, egyenletes mérőritmussal, a 
dalok ritmusával (az előzőleg felsorolt hangszerek mellett: dobok, 
tamburin stb.). 

– A tanítás anyaga: új dalok zeneileg pontos éneklése emlékezetből, 
az összes versszakokkal és a hozzátartozó játékokkal együtt. 

 
2. A zenei kifejezőeszközök  
♦ Ritmus  
– az I. osztályban tanult hangértékek gyakorlása minden lehetséges 

kombinációban;  
– a ritmusérzék fejlesztése a mérőütés és a dal, mondóka ritmusának 

megkülönböztetésével (egyenletes lüktetés, rövid-hosszú viszony tudato-
sítása);  

– a dalok ritmusának elválasztása a dallamtól; mondókák, versek 
ritmizálása; 

– a súlyos és súlytalan hangok megkülönböztetése kettes és hármas 
lüktetésben, a kettes és hármas ütem (elméleti megnevezése nélkül);  

– a félhangérték bevezetése, érzékeléssel; 
– **improvizált ritmusok, szavak összefűzése (esetleg versszerűen) 

adott ritmusra. 
♦ Dallam 
– az ereszkedő-emelkedő lépések és fordulatok térbeli ábrázolása 

mozdulattal, rajzzal; 
– a dó és ré hang tanítása. 
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♦ Hangerő 
– halk, középerős, hangos megkülönböztetése és alkalmazása. 
♦ Tempó 
– lassú, mérsékelt, gyors megkülönböztetése és alkalmazása. 
♦ Formaérzék fejlesztése  
– kezdet és befejezés felismerése; 
– sor vagy strófa ismétlésének megfigyelése (más-más a szöveg, a 

dallam azonos);  
– a visszatérés megfigyelése rondóelv szerint szerkesztett 

dalcsokorban; szerkesszenek maguk is ilyen dalcsokrot; 
♦ **Improvizáció 
– a zenei kifejezőeszközök mindenikét alkalmazzák irányított 

improvizációs gyakorlat formájában is. 
 
3. A zenei élmény iránti fogékonyság kialakítása 
– Gyermekjátékok, téli népszokások (ének, mozgás, dramatizálás); 
– A zenehallgatás anyaga: a téli ünnepekhez kapcsolódó 

népszokások népzenei felvételről; ismert gyermekdalok és népdalok nagy 
zeneszerzők feldolgozásában; évszakok a zenében, mesefigurák a 
zenében. Kórusok és zenekari művek. 

 
4. Dalkészletjavaslatok 
Aranyszálat szakajték, A part alatt, Bújj, bújj, itt megyek, Csiga, biga, 

Ciróka,maróka, Éliás Tóbiás, Elvesztettem zsebkendőmet, Elment a madárka, 
Hajlik a meggyfa, Itt a farsang, Iglice szívem, Katalinka szállj el, Kirje, kirje, 
Kinyílt a rózsa, Lioara (mi-re-do), Méz, méz, Mennyből az angyal, Most viszik, 
Mi van ma, Meghozta az Isten, Mâine anul se-noieşte, Pásztorok, pásztorok, 
Sándor napján, Tavaszi szél, Ti csak esztek, isztok, Új esztendő virradott, Vajon 
József; Ádám Jenő: Hull a hó, Járdányi Pál: Orgona ága, Szőnyi Erzsébet: 
Nézz föl a fákra, Vermesy Péter: Kot, kot, kot.  

5. Zenehallgatási javaslatok 
Kodály: Katalinka; Mozart: Varázsfuvola, Sarastro és Éj királynője (a női 

és a férfi hang szembeállítása; Bartók: Mikrokozmosz – Tükörkép; Bartók: 
Gyermekeknek – Fehér liliomszál; Csajkovszkij: Diótörő – Virágok keringője. 
Vivaldi: A négy évszak – A tél; Karácsonyi és újévi szokások eredeti 
népzenei előadásban vagy felvételről. 
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Függelék: kiegészítő módszerbeli javaslatok 
 

B2. A zenei kifejezőeszközöket csak intuitív elsajátítás és gyakorlás útján 
tanítjuk: 

– tudják olvasni, írni, kirakni a gyakorolt ritmusképleteket; 
– ismerjék fel a tanult dalokat a kezdő ritmusmotívum alapján; 
– ismerjék fel a dal különböző dallamsoraiban az azonos ritmust; 
– gyakorolják a tanult hangmagasság éneklését kézjelről, betű-

kottáról, mutatótábláról, dallamkártyáról, minden lehetséges fordulatban; 
– a tanult dalokat ismerjék fel szöveg nélküli előadásban is, vagy 

kézjel, betűjel alapján. 
** A mondókák ritmusához próbáljanak dallamot rögtönözni adott 

hangmagasságokkal; szerkesszenek befejezést egy megkezdett dallamhoz, 
megadott dallamrajz szerint; maguk válasszák meg a dalok hangerejét és 
tempóját. 
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III. OSZTÁLY 
 

A. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS TANÍTÁSI 
TEVÉKENYSÉG 

 
1. Az énekes és *hangszeres előadókészség fejlesztése 

 
 Általános követelmények Tanítási tevékenység 

1.1. Tudjanak egyénileg és csoport-
ban, egy szólamban vagy könnyű 
kétszólamúságban énekelni. 

Légzési és hangképző  gyakorlatok; 
tisztán éneklés gyakorlatai egy és 
két szólamban 

1.2. Kísérjék magukat vagy egymást 
ritmushangszerekkel  

Gyakorlatok: ritmuskíséret, oszti-
nátó adott vagy **improvizált 
elemekből 

 
2. A zenei kifejezőeszközök megismerése és alkalmazása 
 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

2.1. A tanult zenei elemeket tudják 
olvasni és leírni, felismerni és 
reprodukálni. 

Dallam és ritmus olvasása és írása; 
az írott tempó és dinamikai jelek 
felismerése és alkalmazása 

2.2. Tudjanak figyelemmel kísérni 
két szólamot. 

Egyszer  kétszólamú gyakorlatok� 

2.3. Határolják el és viszonyítsák a 
zenei egységeket.  

Gyakorlatok 

2.4. **Használják a zenei kifejező-
eszközöket rögtönözve. 

A készségfejlesztés és ismeretek 
területeihez kapcsolódó gyakorlatok 
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3. A zenei élmény iránti fogékonyság és felfogóképesség 
fejlesztése 

 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

3.1. Figyeljék a meghallgatott 
zeneművek kifejezőeszközeit.  

Megadott szempontok szerint 
irányított megfigyelési gyakorlatok 

3.2. Ismerjenek népszokásokat. Zenehallgatás és előadás 
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B. A TANÍTÁS TARTALMA 
 

1. Énekes és *hangszeres tevékenységek 
– A hangképző gyakorlatokban: helyes testtartás, légzés, kiejtés, 
frazírozás, kifejező éneklés. 

– * A hangszert tanuló gyermekek kísérhetik az éneket. 
– A tanítás anyaga: egyszólamú dalok, melyeket részben hallás után, 

részben kottából olvasva tanulnak meg; magyar és román, valamint más 
népek dalai mellett egyszerű műzenei alkotások;  könnyű kétszólamú 
darabok. 

 

2. A zenei kifejezőeszközök – készségfejlesztés és ismeretek  
♦ Ritmus 

 Az I–II. osztályban tanult hangértékek (negyed, nyolcadpár, negyed 
szünet); a félérték és szünet tudatosítása és gyakorlása; kétnegyedes ütem, 
ütemvonal. 

♦ Dallam 
– Hangjegyírás és olvasás: vonalrendszer, g-kulcs; a már tanult lá-

szó-mi-ré-dó hangokból jellegzetes pentaton fordulatok gyakorlása; új 
elemek: fá és felső dó.  

– A dallamanyag kerete a gyermekdalokra jellemző dúr-hexacord. 
A zenediktálás fokozatos bevezetése  a szó-mi-től kezdődően. 

 
♦ Dinamikai jelek és tempójelzések a kottaképben: 
halkan, középerősen, erősen, illetve lassan, mérsékelten, gyorsan; 

írásbeli és hallás utáni felismerésük és alkalmazásuk az éneklésben. 
♦ Többszólamú érzék fejlesztése ritmus- és dallamelemekkel: 
kánon, ritmus-osztinátó, orgonapont. 
 ♦ A formaérzék fejlesztése:  
– a zenei egységek elhatárolása: verssor = dallamsor;  
– az egységek összehasonlítása: azonos, hasonló, különböző 

(szolmizáció alapján is);  
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– a sorok közti viszonyok felismerése a dallam felépítésében: 
ismétlés, visszatérés, különbözők összefűzése. 

– Mint a II. o.-ban, továbbra is alkossanak rondóelvű dalcsokrokat 
(lásd ennek továbbfejlesztését a zenehallgatásban: B3.). 

 ♦ **Improvizáció (lásd függelék) 
 
3. A zenei élmény iránti fogékonyság és felfogóképesség 

fejlesztése 
– Zenehallgatás: karakterdarabok, kórusművek, rondók stb. 
– Az életkor szintjének megfelelő ismeretek a zeneszerzőről és a 

művekről. 
– Tavaszi és nyári népszokások eredeti felvételekről; dramatizálás, 

szereposztás. 
 
4. Dalkészletjavaslatok 
Anyám, édesanyám, A hajnali harangszónak, Ábécédé, A zöld fenyőfa, Árva 

Panna, Árok mellett, Cickom, cickom, Csömödéri falu végén, Egy boszorka van 
(kánonban), Egy gyenge kismadár, Erdő mellett, Este van már, Gólya, gólya, gilice, 
Haj, ide Bella, Hej, kora reggel, Hétfő, kedd (kánonban), Hol jártál, báránykám, 
Într-o zi de sărbătoare, Két szál pünkösdrózsa, Kedves napra ébredtünk, Láttál-e 
már valaha, La noi mai puţine, Még azt mondják, Moş Martine, Nyit már a 
gyöngyvirág (német nd., kánonban), Pál, Kata, Péter (kánon), Szállnak, 
szállnak (kánon), Széles az én kedvem ma, Vai săracul pui de cuc (kánon); 
George Enescu: Iat  câmpulă, Kodály Zoltán: Száll a madár. 

 
5. Zenehallgatási javaslatok 
Kodály: Esti dal; Pünkösdölő; Karakterdarabok: Mendelssohn, 

Schubert, Schumann; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei: A csibék tánca, Baba 
Jaga (ABA forma); Kodály Z.: Háry János, gyermekkórus (Ábécédé), 
Napóleon csatája, Bécsi harangjáték (rondóforma); Bartók: C-dúr rondo (téma: 
A zöld fenyőfán). Bartók B.: Cickom, cickom (Gyermekeknek, I. füzet); Enescu: 
II. rapszódia (lásd: Iată câmpul); Vivaldi: A négy évszak – Az ősz; Haendel: 
Győzelmi induló; Bizet: Carmen (gyermekkar – induló). 
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Függelék: kiegészítő módszerbeli javaslatok 
– A dallamanyag kerete a gyermekdalokra jellemző dúr-hexachord.  
– A zenediktálás fokozatos bevezetése, a szó-mi-től kezdődően. 
– A formaérzék fejlesztésnél továbbra is alkossanak rondóelvű 

dalcsokrokat. 
 **Improvizáció:  
– rögtönözzenek dallamfordulatokat az ismert hangokból, adott 

dallamrajzzal, adott ritmusra;  
– alkossanak eltérő  motívumpárokat: kérdés-felelet; 
– találjanak ki osztinátónak alkalmas egy vagy kétütemnyi 

ritmusképletet és a ritmushangszereken kísérjék saját éneküket. 
A zenehallgatások keretében:  
– ismerjék fel a régebben meghallgatott művek egy-egy részletét, 

idézzék fel, amit tudnak róla;  
– a meghallgatáskor a művet figyeljék a megadott szempontok 

szerint: karakterek, hangulatok; 
– figyeljenek a részek azonosságára és különbségére, visszatérésére;  
– figyeljenek a tempó és dinamikai különbségekre; 
– különböztessék meg az ismert és újonnan hallott fúvós és ütős 

hangszerek hangszínét;  
– ismerjenek fel tanult dallamot hangszeres rondóformában (lásd az 

audíciós  anyagot). 
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IV. OSZTÁLY 
 

 
A. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS TANÍTÁSI 

TEVÉKENYSÉGEK 
 

1. Az énekes és *hangszeres előadókészség fejlesztése  
 

Általános követelmények Tanítási tevékenység  
1.1. Énekeljenek kifejezően egy és 
két szólamban. 

Hangképző és intonációs gyakorla-
tok;éneklés egyénileg, kis- és 
nagycsoportokban 

1.2. Tanuljanak dalokat hallás után 
és kottából.  

Tudatos memorizálás: részekre 
bontás, a részek összekapcsolása  

1.3. Tudják ellenőrizni magukat 
egyéni éneklés közben, tudjanak 
alkalmazkodni a csoporthoz.  

Egyéni, kis- és nagycsoportos 
éneklés 

 
 
2. A zenei kifejezőeszközök megismerése és alkalmazása 
 
Általános követelmények Tanítási tevékenység 

2.1. Alkalmazzák az új zenei 
elemeket és ismereteket. 

Gyakorlatok: olvasás, írás, felis-
merés, reprodukálás  

2.2. Tudjanak két szólamban 
énekelni, illetve éneküket kísérni. 

Éneklés kánonban, ritmus- és 
dallamosztinátóval, orgonaponttal� 

2.3. Tudják elhatárolni és összeha-
sonlítani a zenei egységeket. 

Felismerő gyakorlatok: dallamsor, 
strófa és refrén; variáció 

2.4. **Használják a zenei kifejező-
eszközöket rögtönözve. 

Irányított improvizációs gyakor-
latok  
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3. A zenei élmény iránti fogékonyság és felfogóképesség 
fejlesztése 
 

Általános követelmények Tanítási tevékenység  
3.1. Hallgassák tudatosan a zenét.� Gyakorlatok megfigyelési szem-

pontokkal 
3.2. Különböztessék meg a 
hangszíneket. 

Felismerési gyakorlatok: a zenekar 
hangszercsoportjai 

3.3. Ismerkedjenek népszokásokkal, 
táncokkal. 

Audíció, szokásokat felelevenítő 
játékok, színpadi előadás 
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B. A TANÍTÁS TARTALMA 
 
 

1. Énekes és *hangszeres tevékenységek 
 

– A hangterjedelem növelése másfél oktávnyira; hangszín, hangerő 
tudatos alkalmazása az előadási követelményeknek megfelelően (egyéni 
éneklésben is). 

– Az egyéni előadói készség fejlesztése. 
– A tanítás anyaga: egy- és kétszólamú új dalok tanulása, részben 

hallás után, részben kottából (lásd a III. osztály B1. pontot is). 
 
2. A zenei kifejezőeszközök – készségfejlesztés és ismeretek 
♦ Ritmus 
– Új anyag: a háromnegyedes és négynegyedes ütem; hangértékek: 

értéknyújtó legato és pont, pontozott fél- és egészhang, szünetek, nyolcad 
és nyolcad szünet. 

♦ Dallam 
– Új hangmagasságok: alsó lá és szó, ti és alsó ti. 
– A gyermekdalok dúr hangsorrá bővült hexachordja és a pentatónia 

eolra (mollra) kiegészült hangsora képezik a dallamanyag keretét. 
– Dallami legato, ismétlőjel, prima volta – seconda volta. 
♦ Tempójelzések és dinamikai jelek: kiegészítés további 

árnyalatokkal. 
 – Többszólamú érzék fejlesztése:  
– a korábbi gyakorlatokon kívül (lásd III. oszt. B2.): dallami 

osztinátó,  valamint a dó – alsó szó hangon váltott orgonapont. 
♦ Formaérzék fejlesztése:  
– azonos és hasonló; a hasonló elemekben (variánsokban) a 

különbségek felfedezése (ritmuseltérés, dallami eltérés vagy mindkettő); 
– a dallami különbségnél: zárlati eltérés mint a kérdés-felelet egyik 

lehetősége; 
– a strófa (dallamszakasz) felépítése, refrénszöveg. 
♦ **Improvizáció: variálás, zárlati eltérés. 
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3. A zenei élmény iránti fogékonyság és felfogóképesség 
fejlesztése 

 Zenehallgatás: 
– nagy zeneszerzők egyszerű variációs tételei; 
– énekes és hangszeres zene szóló és együttes előadásban (élőzene, 

felvételek); 
– programzene és klasszikus táncok; 
– a szimfonikus zenekar legfontosabb hangszercsoportjai és ezeknek 

egy-egy jellegzetes hangszere; 
– népzenei felvételek: jellegzetes népi hangszerek (furulya, 

hüppögtető, ostorpattogtatás, kolompok, csengők, dobok); 
– dramatizált szokásjátékok színpadi bemutatása (hangszerek 

felhasználása, egyszerű hangszerek és színpadi kellékek, ruházat 
készítése). 

 
4. Dalkészletjavaslatok 
A bundának nincs gallérja, A juhásznak jól van dolga, Adjon az Úristen, 

Alunelu, hai la joc, Brum, brum, Brunó, Cifra palota, Csipkefa bimbója, Egyszer 
egy királyfi, Elmentem a piacra, Elvesztettem páromat, Én elmentem a vásárba, 
Esik eső karikára, Ettem szőlőt, Hopp Juliska, Hej, Vargáné, Házasodik a 
tücsök, Jertek, jertek (kánon), Kakukk, kakukk (német gyd.), Kolozsváros olyan 
város, Két krajcárom volt nékem, La cumătra sus pe casă, Megfogtam egy szúnyogot, 
Megismerni a kanászt, Ostoring, ostoring, Óra-kánon, Ó jertek (kánon), 
Porkahavak esedeznek, Sárga csikó, Szegény legény vagyok én, Szélről legeljetek, Şi-
am plecat să colindăm, Treci ploaie călătoare, Volt nekem egy kecském, Volt nekem 
egy kis szarkám. Brahms: Hűtlen madár, D. G. Kiriac: Ţara mea are; Kodály: 
Zöld erdőben, Volt nekem egy kecském (Biciniák, I. füzet), Vermesy: 
Pimpimpáré. 

5. Zenehallgatási javaslatok 
Kórusművek:  
Kodály: Gergelyjárás, Nagyszalontai köszöntő;  
Bartók: Elvesztettem páromat, Elvesztettem zsebkendőmet (Gyermekeknek, I. 

füzet).  
Mozart: Variációk zongorára (téma: Hull a pelyhes fehér hó); Mozart: Á-

dúr szonáta, III. tétel: Török induló (variációk).  
Bach: Menüett (Ana Magdalena füzetből);  
Brahms és Chopin valcerek; Delibes: Coppelia – valcer; Kodály: Háry 

János – Toborzó; Bach szvitekből tánctételek; Vivaldi: A négy évszak – A 
nyár.  
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Függelék: kiegészítő módszerbeli javaslatok 
– A könnyed éneklési készség és pontos intonáció fejlesztése 

érdekében a hangképző gyakorlatokba építsük be az újonnan tanult 
hangmagasságokat, használjunk nagy ugrásokat is (kvart, kvint, szeptim 
stb.). 

– A csoportos éneklésben kövessék a karvezető mozdulatait, és 
tudják megvalósítani a mozdulatok előadási jelentését (dinamikában és 
tempóban). 

– Szerezzenek minél nagyobb gyakorlatot a hangjegyolvasásban és 
írásban, a dallam felismerésében hallás és kotta alapján. 

– A memorizálási készség fejlesztésénél használjanak dallam-
kártyákat is. A memorizálás megkönnyítésére és tudatosítására használják 
fel a szerkezetre vonatkozó ismereteket: ismétlés, variált ismétlés, 
visszatérés, új rész. 

– **Improvizálásként is alkalmazzák a formaérzék fejlesztésekor 
említett variálást és  zárlati eltérést. 

 
 



 24

Könyvészet 
 
Boér M.: Marinca-Margitka-Grätchen, Zeneoktatási útmutató énekre és 

zongorára, 
I. kötet, Studium, Kolozsvár, 1995. 
Filip I.: Furulyaiskola. Furulyamuzsika (I–II. kötet), Erdélyi 

Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998. 
Fórika É.– Tomai Gy. – Kiss J.: Ének-zene, I–II.osztály. Kézikönyv 

tanítók és tanítójelöltek számára, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998. 
Ionescu N.: Luci, soare, luci. Din folclorul copiilor, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1981. 
László Bakk A.: Egyedem-begyedem, Kriterion, Bukarest, 1981. 
Nagy K. – Verestói I.: Ének-zene. Tankönyv a III-IV.osztály számára, 

Edit. Did. Ped, Bucureşti, 1997. 
Selmeczi M.: Csodakürt, Kriterion, Bukarest, 1984. 
  Szedem szép virágom, Kriterion, Bukarest, 1972. 
Vermesy – Szilágyi: Pimpimpáré, Kriterion, Bukarest, 1976. 
Voiculescu, D.: Cîntece pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976. 
Zoicaş, Toma L.: Antologie din folclorul copiilor destinată instruirii muzicale, 

Cons. de Muzică Gh. Dima, Cluj-Napoca, 1981.  


