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Ének-zene 
 

1–4. évfolyam 
 

Célok és feladatok 
 

Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, 

közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A 

gazdag érzelmi hatás a beleélés-átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a 

fantáziát, formálja az ízlést, és a közös kulturális élmény fogékonnyá teszi a 

gyermekeket más emberek, közösségek és kultúrák befogadására, a 

hagyományok tovább örökítésére, alapozza a nemzeti azonosságtudatot. 

A zene megszerettetéséhez a zeneművek élményt nyújtó megismerésén és 

megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör, a 

közös éneklés és zenehallgatás örömteli megélése, a játékosság, a zenei élményt 

gátló feszültségek feloldása, a jó iskolai környezet, valamint a tanulók pozitív 

viszonya tanítójukhoz, zenetanárukhoz. A sokszínű, igényes és céltudatos zenei 

élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási 

szokásokat. 

Az énekhang minden gyermek veleszületett „hangszere”. Ezért az énekes 

tevékenységek a zenei foglalkozások alapját képezik. 

Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés 

tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a 

közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig 

pótolható lehetőségét kínálja. 

A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez 

kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan halad, segíti az 

esztétikus, jól koordinált mozgás, a szép testtartás, a jó légzés, a jó fizikai 

állóképesség kialakítását, illetve erősödését. 

Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, 

karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. 

A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet 

kultúrájának fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv 

megismerésében. 
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A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása 

megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek csoport 

előtti éneklése, előadása módot ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a 

helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek 

fejlesztésére.  

A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet 

ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. 

A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a 

gyermeki élményvilág fontos része. 

Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Az énekhangra épülő tanítás első lépése a kifejező „saját hangszer” 

megformálása, vagyis az éneklési készség fejlesztése és az éneklési kultúra 

kialakítása. Fejlesztési követelménye a dalok élményből kiinduló, a 

szövegtartalmat kifejező megszólaltatása, a csoport egységes, szép közös éneklése 

helyes légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, pontos 

dalkezdéssel és zárással. Énekes játékok, táncos dallamok előadása mozgással, jó 

ritmusban, a dalok hangulatának megfelelően. Daléneklés könnyű osztinátó 

kísérettel emlékezetből és kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése. 

 

Improvizáció 

A kreativitás és a fantázia fejlesztése az önkifejezés sajátos formáinak 

megtapasztalása, kipróbálása a megismert zenei kifejező eszközök 

felhasználásával. A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi 

kifejezés összekapcsolása.   

 

Zeneértés 

A zeneértő és-érző képesség fejlesztésének eredményeképpen a többször 

meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajták, 

hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének, 

kifejező erejének felfedezése. A zenehallgatás élményének megtapasztalása.  
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A zenehallgatás élményének megtapasztalása. A fejlesztés során kialakuló 

zenei tudat lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást, 

és az ízlés formálódását. A cél az, hogy a zenehallgatás egyre inkább járuljon 

hozzá, a meglévő ismeretek alkalmazásához, az értelmi és érzelmi erők 

mozgósításához, ezzel is segítve a személyiség belső harmóniájának alakulását, az 

emocionális érzékenységet. 

 

Zenei hallás  

A zenei hallás fejlesztése a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és 

dinamikaérzék kialakítására irányul tanult dalokon. A hangszínhallás fejlesztése 

tegye képessé a gyerekeket hangszerek és énekkari szólamok felismerésére. A 

belső hallás megalapozása, a zenei memória fejlesztése, a zenei élmény szóbeli, 

vizuális és mozgásos megfogalmazása a fejlesztő tevékenységrendszer fontos 

eleme.  

A zenei olvasás-írás alapjainak elsajátítása ebben az életkori szakaszban: a tanult 

dallami és ritmikai elemek felismerésére irányul betűkottáról és kottaképről; 

ismert dalok szolmizált olvasására és felismerésére kottaképről, kézjelről; 

valamint a megismert szolmizált hangok éneklésére dalokban, motívumokban, 

írására a tanult dó-helyekkel. 

A tanulók fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban, 

és emlékezzenek meg az ezzel kapcsolatos világnapokról: a Víz, a Föld, a Madarak 

és fák, a Környezetvédelemmel, az állatok és a Takarékosság világnapjáról. 
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1. évfolyam 

 
Heti óraszám: 1 

 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

Dalos játékok mozgással egybekötött, csoportos  

előadása. 

Éneklés szöveggel emlékezetből. 

Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése a 

tanító irányításával. 

Dalok, mondókák ritmusának hangoztatása. 

Megfelelő tempóválasztás, tempótartás. 

Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása. 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

felismerése, átvétele. 

 

Magyar népi mondókák. 

Népi gyermekjátékok. 

Kis hangterjedelmű magyar népdalok. 

Ünnepkörök dalai (Anyák napja, mikulás, 

karácsony). 

Művészi értékű, komponált gyermekdalok (pl. 

gyermek és környezete: természeti és emberi 

környezet témákban). 

Improvizáció 

Énekes és ritmikus variációs játék, elemi 

ritmusértékek felhasználásával. 

Énekes párbeszéd – visszhangjáték (névéneklés). 

 

Dallammodellként: 

tanult mondókák, gyerekversek, énekes játékok, 

tanult dallami elemek. 

Zenehallgatás 

Különféle hangfajták megfigyelése. Dinamikai 

ellentétpárok (halk-hangos), alapvető 

tempókülönbségek (gyors-lassú) 

összehasonlítása. 

1-2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal 

feldolgozásának) figyelemmel kísérése. 

Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése. 

 

Tárgyi, környezeti zajok, zörejek. 

Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és 

hangszeres feldolgozások. 

Karakterdarabok. 

Zenei hallás és kottaismeret 

 Hangszínhallás fejlesztése:  

Emberi hangok hallás utáni megkülönböztetése (gyermek- női-férfi); 

Hangszerek hangjának felismerése (ritmushangszerek, metallofon, furulya, 

zongora). 

Tempóval és dinamikával kapcsolatos megfigyelések 

 Az egyenletes lüktetés érzékelése.  Tapasztalatok a motívum –és ütemsúlyról. 

A kettes ütem megfigyelése. Elemi ritmusértékek (negyed és szünetjelek, 

páros nyolcad), ütemvonal, záróvonal, megismerése. 

 Pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (szó-mi, lá-szó-mi) 

megismerése. 

 

 Tájékozódás a vonalrendszerben, a tanult pentaton dallamelemek körében a 

hang, kézjel, betűkotta, hangjegy kapcsolatának megerősítése. Hangok 

lejegyzése a vonalrendszerben a tanító útmutatásai szerint 

 

 Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá alaphanghoz viszonyított értelmezéssel).  

A metallofon csoport közreműködési a ritmikai és dallami elemek 

megfigyelésében, felismerésében. 
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2. évfolyam 

 
Heti óraszám: 1 

 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

Népi gyermekjátékok, népszokások előadása. 

Ritmusfelelgetős. 

Ritmuskánonok megszólaltatása csoportos 

osztásban. 

Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes 

előadásban. 

Pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről. 

 

Újabb népi mondókák. 

Népi gyermekjátékdalok, népszokások. 

Magyar és rokon népek dalai. 

Ünnepkörök dalai (farsang, húsvét, iskolai 

ünnepek). 

Műdalok (az életkornak megfelelően 

válogatva). 

Improvizáció 

Ritmusfelelgetős. 

Ritmusosztináto szerkesztése és előadása. 

Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet 

formájára. 

 

Dallammodellként: 

magyar gyermekdalok, 

népzenei – műzenei énekes anyag, 

olvasógyakorlatok. 

Zenehallgatás 

Újabb zenei együttesek és felismerésük hangzás 

alapján (gyermekkar; zenekar; szóló hangszer, 

hegedű) 

Különböző karakterek, hangmagasságok hallás 

utáni megfigyelése. 

 

 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó 

szemelvények (vokális, hangszeres). 

Magyar és rokon népek népzenei felvételei. 

Gyermekdalok és magyar népzene, 

feldolgozásokban. 

Cselekményes zenék. 

Zenei hallás és kottaírás 

 Félértékű ritmus és szünetjel és az ismétlőjel megismerése. Egyszerű 

ritmusfelelgetős /osztinátó, ritmuskánon; ritmushangszerek használatával 

egybekötött ritmus gyakorlatok. 

 Pentaton dallamhangok ( ré- dó- lá) megismerése (kézjel, betűkotta, 

hangjegy). 

 A tanult hangkészlet elhelyezése a vonalrendszerben, a pótvonal az 

ismétlőjel alkalmazása. Olvasógyakorlatok. 

 Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá hanghoz viszonyított értelmezéssel). 

Lá- és dó-pentaton, átmenő fá- és ti- hangkészletű dallamok. 

 A zenehallgatás tapasztalataira épülő hallási megfigyelések. 

Az osztály metallofon csoportjának közreműködési a ritmus képlettek és 

dallammotívumok, dallamok megfigyelésében, felismerésében. 

 



 

6 

A következő tanévi fejlesztés alapjai 
 

 

Népi mondókák, népi játékok, népdalok, műdalok tartalom kifejezésre 

törekvő, csoportos éneklése emlékezetből. 

Gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása csoportban Részvétel 

tanult népszokások dramatikus előadásában. Egyenletes lüktetéshez 

alkalmazkodó éneklés, járás. Dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs 

kézjelről. Játékos, egyszerű ritmikai és dallami improvizálás. 

Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. A zenekari előadás és a 

hangszerszóló megkülönböztetése 

Dalritmusok és pentaton relációk olvasása és írása a tanító irányításával a 

tanult ritmusértékek és hangkészlet körében. 

A metallofon csoport közreműködése a ritmikai és dallami elemek elsajátításában. 
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3. évfolyam 
 

Heti óraszám: 1 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes 

gyermekjátékokkal. 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. 

Több versszakból álló népdalok előadása 

emlékezetből. 

Népdalkánonok csoportos előadása. 

Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása. 

Ritmushangszerekkel kísért éneklés. 

Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök 

alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére. 

 

Szerepjátszó gyermekjátékok. 

Magyar népdalok, népszokások dalanyagának 

bővítése. 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai; 

európai gyermekdalok. 

Újabb műdalok. 

Ünnepkörök dalai (regölés, tavaszi 

népszokások). 

Iskolai ünnepek újabb dalai. 

Könnyű kétszólamúság (kánonok). 

A metallofon csoport kísérete egyes dalokhoz. 

Improvizáció 

Játékok a dinamikával, tempóval. 

Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, 

dallam kiegészítés. 

 

 

Dallammodellként: 

Olvasógyakorlatok, 

Magyar népzene, nemzetiségek és etnikumok 

zenéje, műzene, más népek dalai. 

Zenehallgatás 

Hangulatok, előadásmódok (pl. parlando), 

karakterisztikus elemek megállapítása. 

Tartalom és zenei kifejezőeszközök 

összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes 

zenék hallgatásában. 

Hangfajták (nőikar, férfikar), kórustípusok hallás 

utáni megnevezése. 

Hangszerek hallás utáni megfigyelése (fuvola, 

kürt, üstdob). 

 

Eredeti népzenei felvételek (magyar, 

kisebbségi és nemzetiségi). 

Cselekményes zenék. 

Nőikari, férfikari művek. 

Műzenei szemelvények. 

Zenei hallás és kottaismeret 

Egész értékű hang és szünetjele; önálló nyolcad 

és szünetjele megismerése. Tapasztalatok a 

négyes ütemről. 

Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, 

felismerése kottaképről. Új ritmusmotívumok és 

dallammotívumok leírása tanári irányítással.  

Kétszólamú ritmusgyakorlatok 

Felső dó, alsó szó megismerése, kézjele és 

elhelyezése a vonalrendszerben. 

Dallammotívumok leírása tanítói 

segítségadással. 

Utószolmizálás. Daltanulás kézjelről és 

betűkottáról. 

A metallofon csoport közreműködése a ritmikai 

és dallami elemek megfigyelésében, 

felismerésében. 

 

Olvasógyakorlatok. 

Magyar népdalok, nemzetiségek és etnikai 

csoportok 

dalai. 

Életkornak megfelelő műdalok. 
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A következő tanévi fejlesztés alapjai 
 

 

Dalok szövegtartalmat, érzelmeket kifejező közös éneklése emlékezetből, a 

tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával. Azonos dallamhoz 

(motivikus szerkezetű) befejezés rögtönzése. Beszámolás többször meghallgatott 

zeneműrészletek - szempontokkal irányított - megfigyeléséből származó 

tapasztalatokról. A megismert hangszerek és kórustípusok megnevezése 

hangzásuk felismerése alapján. 

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Megismert 

dallamrelációk felismerése, éneklése kottaképről. 
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4. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 

Belépő tevékenységek 

 

Tartalom 

 

Éneklés 

Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a 

zenei üzenet kifejezésére. 

Bicíniumok csoportos előadása. 

Szolmizált éneklés kézjelről, kottaképről. 

Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig 

tanult ritmusértékekkel és -képletekkel, a tanult 

ütemformákban (pl. variációk – 

szaporítás/ritkítás szerkesztése). 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes 

játékkal. 

Népdalok, népdalkánonok előadása csoportosan. 

Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a 

zenei üzenet kifejezésére.   

Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok, a 

helyes artikuláció kialakítása és fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése g-e” hangig. 

Nészokások dalai és játékai (jeles napok, 

ünnepkörök, betlehemes játék) 

 

 

Újabb magyar népdalok (eltérő stílusrétegből), 

nemzetiségek és etnikai csoportok dalai. 

Európai népdalok. 

Jeles napok, ünnepkörök dalai (betlehemes 

játékok). 

Iskolai ünnepek újabb dalai. 

Könnyű kétszólamúság (kánonok, bicíniumok). 

A magyar Himnusz. 

A metallofon csoport kísérete egyes dalokhoz. 

Improvizáció 

Variációs készség fejlesztése a megismert 

ritmikai, dallami elemekkel. 

Ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az 

újonnan tanult ritmusokkal. 

Mozgással kísért improvizáció (néptáncos 

elemekkel). 

Mozdulatrögtönzés a zenehallgatáshoz. 

 

Dallammodellként: 

tanult ritmikai, dallami elemek, 

olvasógyakorlatok, 

magyar népdalok és más dallamok, 

zenehallgatási szemelvények 

Zenehallgatás 

A vegyeskar szólamainak megfigyelése, 

megnevezése 

a zenehallgatási tapasztalatok megbeszélésekor. 

Hangszerismeret bővítése (klarinét, cselló). A 

zeneművekben felismert hangszerek 

megnevezése. 

Fokozatos erősítés, halkítás megfigyelése 

műzenei példákon, alkalmazása énekléskor. 

 

Zenei hallás és kottaismeret 

Pontozott félértékű kotta és szünetjel, a 3-as 

ütem megismerése. Tapasztalatok a váltakozó 

ütemről. 

A tanult ritmusképletek felismerése, 

megnevezése, olvasása kottaképről és írásuk. 

A fá és a ti hangok megismerése, kézjelük, 

 

Karművek (a tanult dalanyag énekkari 

feldolgozásaiból). 

Népdalfeldolgozások (giusto karakter) a 

szülőföld dalkincséből. 

Hangszeres karakterdarabok, műzenei 

szemelvények. 

 

 

 

 

Tanult dalanyag. 

Öt- és hétfokú olvasógyakorlatok. 

Zenehallgatási szemelvények. 

A metallofon csoport programja. 
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elhelyezésük a vonalrendszerben. 

Ismert hangkészletekben kottaolvasás a tanító 

irányításával. 

Dallamolvasás az ismert hangokkal. 

Hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése. 

Az ismert hangszerek hangjának felismerése 

zenehallgatás közben, szerepük megfigyelése a 

zenei kifejezésben, a tapasztalatok közös 

megbeszélése. 

A metallofon csoport közreműködése a ritmikai 

és dallami elemek megfigyelésében, 

felismerésében. 

A továbbhaladás feltételei 

 

 

Dalok élményből fakadó, érzelmeket kifejező egységes, szép, örömteli 

éneklése. A Himnusz éneklése pontos szöveggel, tiszteletadással. Ritmussor 

szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum nyolc ütem 

terjedelemben). 

A meghallgatott zenés mesék tartalmának felidézése, a tartalom és a zene 

összhangjának felismerése.  

Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. Tanult népdalok felismerése 

zeneművekben, feldolgozásokban. 

A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása 

kottaképről, hármas ütemben is. 

Dalrészletek olvasása és kottába írása tanítói segítséggel. 
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Metallofon (modul) 

1. osztály  

 

heti óraszám: 0, 5 óra 

Belépő tevékenységek 

1. A hangszer bemutatására, verőfogás; 

Egyenletes negyedek hangoztatása 

2. Ritmusok megszólaltatása a hangszeren az egyszerű ritmusképekkel: 

negyed, páros nyolcad, negyed szünet. 

3. A váltott kézzel való játék gyakorlása 

4. A szó-mi hangok megszólaltatása a hangszeren a relatív szolmizáció 

szabályai szerint, más-más kezdőhanggal. 

5. A tanult gyermekdal: Zsipp-zsupp elemeinek, majd a teljes dalnak a 

gyakorlása 

6. További dalok a tankönyv alapján a lá-szó-mi dallam körben, adott 

ritmikával, csoportokban és egyénileg. 

Fejlesztési követelmények 

Törekedjünk rá, hogy tudjon a csoport pontos ritmusban közepes hangerővel, 

mindkét kézzel azonos intenzitású billentéssel 15-20 gyermekdalt a hangszeren 

eljátszani 6 hang sorterjedelemben. 10 dalt a fenti kritériumok alapján önállóan 

is megszólaltatni. 

Bővítsük ki az ütemnyi ritmusfeladatokat motívumnyi emlékezetből 

megszólalandó ritmusgyakorlatra.  
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Tartalom: 

I. Óvodás dalok, az 1. osztályos tankönyv dalai  

 

Mondókák a medvéről, a kismadárról 

Mondókák a tananyag gyakorlatából 

Cin-cin muzsika 

Gyermekdalok: 

Kör-kör ki játszik 

Gólya viszi a fiát 

Hulla pelyhes  

Csön-csön gyűrű 

Ha én cica volnék 

Kék selyem kendő 

Ég a gyertya, ég 

Esik az eső 

Gyertek lányok 

Ispiláng 

Én kicsike vagyok 

Án tán tidijom 

 

 

A csoportos hangszertanítás során ügyeljünk a fokozatosságra. Kis lépésedben 

tanítunk meg ritmikai elemeket. Nagyon sokat ismételünk. Minden ismétlésnél 

több önállóságot követeljünk a csoporttól, fokozatosan vonjuk el a tanári 

segítséget, míg végül teljesen önállóan játssza a csoport a dalt. Ezután egyénileg 

is kérhetjük, önkéntes jelentkezés alapján. 

A csoport közreműködik az ének-zene órák ritmikai és dallami elemeinek 

megfigyelésében, felismerésében. 

Kacagó ötösökkel jutalmazzuk az egyéni teljesítményeket, sok dicséret és jó szó 

jár a hibátlan csoportjátékért. 
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2. osztály  

Heti óraszám: 0, 5 óra 

Fejlesztési követelmények 

A technikai biztonság megerősítése.  

A billentés lendületességének fokozása,  

A hanglapok fölötti teljes biztonság elérése 

A 2. osztály ének-zene óráin ritmikai anyagának felhasználása a 

hangszerjátékban, közreműködés ének-zene órákon. 

A pontos ritmikus és a tempótartás gyakorlása.  

A hangkészlet kitágítása fá és ti, valamint alsó lá és alsó szó hangokkal.  

A dalanyag az Énekeskönyv dalain kívül az ünnepkörök (karácsony, farsang, 

márc. 15. dalaival bővül.  

Törekedjünk arra, hogy tudjon a csoport pontos ritmusban jó tempótartással 

árnyalt dinamikával 8-10 hangterjedelemben 15-20 elsősorban magyar gyermek- 

és népdalt, egyszerűbb műdalokat emlékezetből eljátszani.  

Ezekről 10 dalt önállóan is megszólaltatni: 

Egyszerű kétszólamú kánont a hangszeren szólamváltással eljátszani.  

Tartalom 

Elvesztettem zsebkendőmet 

Ti csak esztek, isztok 

Jön a kocsi  

Suttog a fenyves 

A zöld fenyőfán  

Hull a hó  

Kirje-kirje 

Kis karácsony 

Cifra palota 

Száraz tónak  

Este van már, nyolc óra 

Egyél libán  
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Vörös bársony süvegem  

Még azt mondják  

Sándor napján, Bartók: Gyermektánc 

Virágéknál  

Neked csendül az ének 

Szívem, hogyha bokor volna 

 

Sok dicséretet adjunk, kis ötösöket, szerepléseket az iskolai ünnepélyeken, 

bemutatókon, és főleg énekórákon. A hibátlan játékukért külön jutalmat 

kapjanak. 
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3. osztály 

Évi óraszám: 18, 5 óra 

Fejlesztési követelmények  

Ebben az osztályban bátrabban használunk műzenei szemelvényeket.  

A többszólamú zenedarabok is előtérbe kerülnek. 

Nagyobb hangsúlyt kap a szinkópa, ritmusszaporítás.  

Esetenként a tizenhatod képei, a gyorsabb tempó, nehezebb dallamok is 

előfordulhatnak. 

Törekedjünk rá, hogy tudjon a csoport dúr és moll jellegű dallamokat, 

feldolgozásokat pontos ritmusban, a megfelelő tempóban és dinamikával 

emlékezetből eljátszani.  

Két és háromszólamú műveket, kánonokat jó tempótartással megszólaltatni.  

A zeneirodalom remekeiből a nehézségi fokuknak megfelelő szemelvényeket 

eljátszani, saját szólam megtanulásával, időnként az ének-zene órákon a 

megfelelő dalokat a hangszeren bemutatni.  

Tartalom: 

Láttál-e már valaha 

Kinyílt a rózsa 

Megismerni a kanászt 

Áll egy ifjú  

Ettem szőlőt 

Virágéknál 

Beethoven: Német tánc 

Bartók: Játszó gyermekek 

Mennyből az angyal 

Régi magyar tánc 

Mozart: keringő 

Úgy tetszik, hogy  

Gluck: Régi tánc  

A nap nyugodni tér 
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Kodály: Mély erdőn 

Citera verbunk 

 

A nehezebb darabokat két órán át tanuljuk, sok-sok ismétléssel biztosítva a stabil 

tudást. A tanulás folyamata változatlan. Kis lépésekben haladunk.  

Önkéntes alapon már azon az órán el lehet játszani jó pontért a darabokat.  

Minden órán ismétlünk régi darabokat is.  

Dicséretet szereplésekért szaktanári ill. igazgatói pecsétes dicséretet kapnak, 

buzdítást, esetenként tanulói segítés hozzárendelését javasoljuk. 

4. osztály 

évi óraszám: 18, 5 óra 

Fejlesztési követelmények 

A hármas ütemű dalok, zeneművek lüktetésének elsajátítása. 

A többszólamú művek biztonságos megszólaltatása, váltott szólamokkal.  

Az ünnepkörök újabb dalait tanuljuk énekléssel együtt. 

Törekedjünk rá, hogy tudjon a csoport két és háromszólamú feldolgozásokat, 

zeneműveket a barokk és a klasszikus kor zenek anyagából pontos ritmusban, 

esetenként, díszítésekkel helyes billentéssel a hangszeren megszólaltatni, 

hetenként az ének-zene órákon hangszerekkel közreműködni.  

Gyorsabb tempójú dalokat is hibátlanul eljátszani.  

Tartalom: 

Esik eső, zúg a gát 

Kossuth L. táborában 

Sárga csikó (Szőnyi E: 

Szívünk rég idevár 

Zölderdőben (Kodály feldolgozás) 

Nyílt már a gyöngyvirág 

Régi régi dal  

Dumcombe: Trombita menüett 
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Mozart: Keringő 

Liszt: Hajnalozó 

Dona nobis pacem 

Schubert: Bölcsődal 

Hej, a vándor 

A fák mögött (holland dal) 

Beethoven: Örömóda 

Schubert: Katonainduló 

Beethoven: A mormotás fiú dala 

Régi táncdal 

Hosszúlábú medve 

Már ébred a hajnal 

Lully: Andantino 

 

Ajánlott dalanyag (válogatásra) az 1-4. évfolyam ének-zene óráira. 

1.évfolyam 

Mondókák: 

Bibic Panna 

Kicsi csupor 

Bölömbika 

Cini cini muzsika 

Ecc pecc 

Erre kakas 

Réce ruca 

Árpis kerekes  

Egykem betykem 

Biri biri bárány 

Kár kár kányavár 

Egér egér kisegér 

Lementem a pincébe  

Mese, mese mátka 
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Gyermekdalok 

Tücsök koma 

An tán tidijom 

Kiugrott a gombóc 

Zöld asztalon 

Erdő mellett  

Csincsele bombola 

Rétes kerekes 

Ispiláng 

Pille pille 

Gyűrű, gyűrű 

Hátra ne nézz 

Pám pám paripám 

+ a tankönyv dalai 

 

Zenehallgatási anyag 

Bartók: Tréfa 

Mozart: D dúr koncertrondó 

Mozart: Dirertimento III. 

+ a tankönyv dalai 

2. évfolyam 

Mondókák: 

Nincs szebb madár 

Réce ruca 

Sánta kutya 

Sárga rózsa 

Vilivári 

Hipp hopp kalapács 

Mag mag búzamag 

Elment apám 

Kele kele fűzfa 
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Gyermekdalok: 

Egyszer egy királyfi  

Egy aranyat leltem 

Már tapsoljunk 

Hova megy  

+ a tankönyv dalai 

 

Ünnepkörök, iskolai ünnepek dalai: 

Kirje kirje 

A kis Jézus 

Betlehem kis falucskában 

Télapó itt van  

Ragyog a fenyő 

Itt a farsang  

Nosza gyertek  

Néked csendül az ének  

Vége a tanévnek  

 

Tréfás dallamok 

Ej haj, vadliba 

Kecske, kecske 

Száraz tónak  

Ez a csacsi 

S a te fejed 

3.évfolyam 

Gyermek-és népdalok (válogatásra) 

Két krajcárom  

Elmegyek én, elmegyek 

Szántogat a bátya 

Serkenj fel 
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Három szabó legények 

Gyerünk, menjünk vendégségbe 

Kács, domikács 

+ a tankönyv dalai  

 

Ünnepkörök, iskola ünnepélyek dalai 

Farsangvasárnap 

Ma van húsvét napja 

Betlehemezés  

Most szép lenni katonának 

Gábor Áron rézágyúja 

Föl föl vitézek 

Zászlódal 

Tavasz kánon 

 

Európai gyermekdalok (válogatásra) 

Dana dana dő 

Duda megnyikkan 

Táncoljunk diridom 

A fák mögött  

Jegenyefa 

Gyere táncolj 

Ha Tirolban jársz  

Tallér, tallér 

Hej, csipkerózsa 

 

Könnyű kétszólamúság 

Csöndes kánon 

A nap leszáll 

Pál Kata, Péter 

Zöld a fű 
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Zenehallgatás 

A tankönyv szemelvényei 

+ Bach Badinerie (fuvola+zenekar) 

Mozart: Varázsfuvola (részletek) 

Mező: March (kürt) 

Mozart:Kürt duó 

Beethoven: IX. Szimfónia részlet (üstdob) 

Zempléni: Allegro (ütők) 

+ a metallofon csoport műsora 

4. évfolyam 

Dalok 

Európai népdalok (válogatásra) 

Dercét adnak Remetén 

Ébredj már Boldizsár 

A lovamnak hét határban 

Aj, áll a lagzi már  

Ha citera pendül 

 

Jeles napok, ünnepkörök dalai (betlehemes játékok, válogatásra) 

Bárcsak régen  

Csordapásztorok 

Betlehem, Betlehem 

Nagykarácsony éjszakáján 

Pásztorok, keljünk fel 

Emlékezzünk Szent Balázsra 

Ez ki háza  

Talalaj vasárnap  

Kiszevice villő 

Sárdó gyűjjön 

Szívem, hogyha bokor volna 
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Iskolai ünnepélyek dalai: 

Esik eső, ázik a heveder 

Árpád apánk 

Most szép lenni katonának 

Nemzetőr dal 

Búcsú az iskolától 

Már végi lett az évnek  

Ó felvirradt a szép óra  

+ a tankönyv dalai 

Zenehallgatás 

Kodály Mátrai képek (részlet) 

Kodály Kállai kettős 

Mozart: klarinétötös (részlet) 

+a tankönyv ajánlásai  

+ a metallofon csoport műsora 

 

 

 

 


