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Ének-zene 

5–8. évfolyam 

Célok és feladatok 

 

A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő 

közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és 

egyetemes zenekultúra megismertetése, az igényes zene mindennapos 

szükségletté válásának alakítása.  

Az előadott, énekelt és meghallgatott zeneművek nyújtotta élmények 

fejlesztik, tudatosítják a zenei esztétikai érzéket és azt a meggyőződést, hogy a 

zene az emberi élet alapvető értéke. A zenei élmények és az ismeretszerzés 

eredményeként a zenei tudat állandóan alakul, formálódik. Fontos azonban, hogy 

a fejlettség bármely szintjén átfogó, teljes képbe rendeződjön a zenei valóság. 

Az iskolai énektanítás zenei anyaga többségében énekes zene. Így a zenei 

nevelés a dalok szövege révén jelentősen hozzájárulhat a történelmi, erkölcsi 

tudat fejlődéséhez is. 

Az éneklés és a hangszerjáték a zenei nevelés alaptevékenységei, mivel a 

zene megértésére, a zeneművek befogadására elsősorban az válik képessé, aki 

valamilyen mértékben részt tud venni zenei alkotótevékenységben is. Az aktív 

muzsikálás a zenei önkifejezés lehetőségével segít kialakítani a zenéhez fűződő 

pozitív attitűdöket. 

Az ismeretszerzés forrásai bővülnek ebben az életkori szakaszban: az éneklés 

mellett megnő a zenehallgatásból eredő ismeretek köre, és egyre nagyobb szerepet 

kap az ismeretszerzésben a tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló 

használata. 

A zenekultúrák sajátosságainak megismerése és elfogadása, a hazai 

zeneművészet alkotásai iránti érdeklődés fontos része a tanulók zenei 

világképének. 

A zene jelrendszerének megismerése és alkalmazása a zenei olvasás-írás 

tevékenységeiben nem öncélú: a zenei tartalmak, ismeretek fejlesztik a zenei 

fantáziát, segítik a zeneértővé válást. 
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A zene szeretete, a zenehallgatás szokásának kialakítása együtt jár az 

ízlésformálással, és elősegíti a tanórán kívüli zenei alkalmakba (énekkar, 

hangverseny látogatás) való bekapcsolódást. 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Éneklés 

Az éneklési készség fejlesztése az 5–8. évfolyamon az élményt adó, örömöt 

hozó, szép és kifejező éneklés formálására – mint a zenei önkifejezés egyik 

alapvető formájának kialakítására és az ismeretszerzés eszközének 

továbbfejlesztésére – irányul. Ezért követelménye az egyéni és közös éneklés 

természetes, szép hangzással, az arzis–tézis akusztikus kifejezésével. 

Oldottabb metrikájú parlando, szabadabb rubato és feszes giusto lüktetéssel 

történő éneklés. Magyar népdalok, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, a 

szomszéd és más népek dalainak éneklése. Kétszólamú művek csoportos 

éneklése, a zenei kifejezőeszközök és a zenei mondanivaló közvetítésével. 

Zenei hallás 

A zenei hallás fejlesztése lényegében a dallamhallás és tonalitásérzék, a 

hangszínhallás, a ritmus- és tempóérzék, a dinamika- és formaérzék 

fejlesztése. Dúr és moll tonalitás megfigyeltetése dallamokban. A belső hallás 

és a többszólamúság fejlesztése a műzene többszólamúságával, annak 

megfigyelésével. Zenei memória fejlesztése dalok és témák gyakorlásával és 

előadásával. 

Zenei olvasás-írás 

A zenei olvasás-írási készség fejlesztésének eredményeképpen a tanuló iránt 

támasztható követelmény az öt- és hétfokú dalok hangnemének felismerése 

kottaképről (2# és 2b előjegyzésig). Kottakép ritmusának megszólaltatása, 

ritmushangoztatás egy- és többszólamban. Rövid, könnyebb dallamok 

kottaolvasása közösen. Ismert öt- és hétfokú dallamok írása megadott 

kezdőhangról, betűkottáról. Az abc-s hangok ismerete G-kulcsban (G-é”) 

Zeneértés 

A zeneértő és –érző képesség fejlesztése: a tanult zenei korszakokhoz 

kapcsolódó zenei formák, műfajok felismerése. A zenemű gondolati 
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tartalmait közvetítő kifejezőeszközök – tempók, dinamika, tonalitás, 

karakterek, hangszerelés – megfigyelése. A meghallgatott zeneművekben 

előforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának 

felismerésére való képesség fejlesztése. 

 

 

Zenei alkotóképesség 

Interpretáció 

A zenének sokféle funkciója létezik, ezek között a megismerő, a szórakoztató, a 

gyógyító, a preventív szerep éppúgy megtalálható, mint a szocializáló. Ezért az 

éneklési készség fejlesztésekor nemcsak az életkornak megfelelő éneklés technikai 

képzésére, az éneklési kultúra kialakítására, az élményekből fakadó aktív zenélési 

kedv felkeltésére, továbbfejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, hanem az értelmi, 

érzelmi kifejezés gazdagságára, az éneklés vagy éppen a tánc, a hangszerjáték 

személyiségépítő, teljes embert nevelő, közösségépítő, katartikus élményt 

magában rejtő funkciójára is, valamint az éneklés egészségfejlesztő funkciójára is.  

5.-6. évfolyam: 

Az éneklési kultúra fejlesztése. A dallam és a szöveg kapcsolatára épülő 

megfelelő előadásmód kialakítása. Dalkarakterek összehasonlítása. 

A csoportos éneklés mellett a kiscsoportos és az egyéni éneklés továbbfejl A 

hangszert tanuló diákok aktivizálása a közös muzsikálásra. esztése. A zenei 

emlékezet aktivizálása. Népdaléneklés összekapcsolása a néptán alapelemeivel. A 

néphagyományok jellegzetességeinek megismertetése. Életkornak megfelelő 

magyar, európai és Európán kívüli nép- és műdalok megszólaltatása. Felkészítés 

a hangversenyekre, a művészeti tevékenységek megjelenítésére. 

7.-8. évfolyam: 

 A dalok zeneileg igényes megszólaltatása az érzelmi tartalmak megjelenítésével  
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(a megfelelő artikuláció kialakítása, törekvés a tiszta intonációra, a pontos 

ritmust, dinamikát, formát, előadásmódot figyelembe vevő megszólaltatás 

megközelítésére). Esztétikai élményszerzés biztosítása az énekelt dalanyaghoz 

kapcsolódóan. 

Életkori sajátosságokat figyelembe vevő (mutálás) fejlesztés az éneklési 

tevékenység során.  

A zenei emlékezet erősítése. A hangszert tanuló diákok bevonása a közös 

muzsikálásb Oldottabb metrikájú és kötött lüktetésű népdalok énekeltetése a A 

nemzeti önismeret fejlesztése. Eltérő műfajokat képviselő magyar és idegen 

népdalok, valamint műdalok előadása. Összefüggések keresése az énekelt 

dalanyag és a népművészet, illetve a zenetörténet rendszere közt A 

többszólamúság készségének fejlesztése, lehetőség szerint könnyű gyermekkari 

irodalom éneklése kórusban. 

Improvizáció 

A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a 

zenei fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és 

formai elemek képezik. A kreatív játékok a zene belső lényegének megértésén túl 

segítenek az oldott, örömteli muzsikálásban. 

5.-6. évfolyam: 

Gyermekversek ritmizálása, „megzenésítése”, szabad dallam- és 

ritmusrögtönzések segítése. Formaalkotás fejlesztése (népdalszerű sorszerkezetek 

létrehozása, egyszerű műzenei formák mintájára énekes és/vagy hangszeres 

improvizációk). Zenei karakterek megfigyeltetése, majd motorikus, akár táncos 

megjelenítése (csoportos/egyéni rögtönzések). 

7.-8. évfolyam: 

Kombinációs és asszociációs képességek fejlesztése a különféle zenei 

kifejezőeszközök felhasználásával (ritmikai, dallami, tempóbeli, dinamikai, formai, 

szövegből kiinduló variáló- és rögtönzőkészség fejlesztése A rögtönzés fejlesztése 

népdalszerű és egyszerű műzenei formák keretei között (ritmus- és 
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dallamhangszeres improvizációk) Dramatizálható zenei anyagok mozgásos 

megjelenítésének segítése 

Megismerő- és befogadóképesség 

Zenehallgatás 

A zenehallgatás értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség 

belső harmóniájához. A fejlesztés során kialakuló értékrend lehetővé teszi a 

művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást és az ízlés formálódását. A 

zenehallgatásban fontos az összefüggések megragadása, a morális, erkölcsi 

tartalmak felismerése, a zenei élmény átélése. 

5.-6. évfolyam: 

Hangzásbeli különbségek, hangszínek megismertetése, azonosítása. Az emberi 

hangfajták és hangszerek felismertetése, megnevezése hangzás és alak alapján. A 

zenei karakterek megfigyeltetése, azonosítása Eredeti népzenei – vokális és 

hangszeres – felvételek megismertetése. Többször hallott zenei szemelvények 

felismertetése Olyan műzenei szemelvények bemutatása, amelyek témái a 

korosztálynak megfelelően énekelhetők, vagy ritmikája megszólaltatható, vagy 

valamely zenei összetevője könnyen reprodukálható (akár hangszeren is). A 

zenetörténet nagy korszakainak átfogó ismertetése, az egyéb 

műveltségterületekhez tartozó kapcsolódások bemutatása (történelem, irodalom, 

társművészetek kapcsolata). A zenei korszakokhoz kapcsolódó alapvető stílusok, 

műfajok, formák, szerkezetek megismertetése. A zenemű üzenetének befogadása, 

értelmezése. Önálló véleményalkotás fejlesztése a zenei élmény szóbeli 

megfogalmazásával és nem verbális kommunikációval (más művészeti ág 

kifejezési eszközeinek használatáva Törekvés a verbális közlésre vagy más 

művészeti ág kifejezési eszközeibe való átkódolással a zenei mondanivaló 

kifejtésére vokális és hangszeres zenei szemelvények hallgatása után. A zenei 

korszakokhoz tartozó társművészeti kapcsolódások keresése, információk önálló 

gyűjtése a könyvtárhasználati ismeretek segítségével is.  

7.-8. évfolyam: 

Hangfajok, hangszerek, hangszercsoportok felismertetése, megnevezése hangzás 

alapján. A zenekarok fajtáinak megkülönböztetése. Népi hangszerek 
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felismertetése hangzás és kép alapján. Zeneművek felismertetése jellegzetes 

témáik alapjánJelentős zeneszerzők, előadóművészek életrajzi történeteinek 

megismertetése, feldolgozás önállóan vagy tanár segítségével elkészített 

kiselőadás formájában (egyéni felkészülés pl. könyvtárhasználat, in A különféle 

zenetörténeti korszakok, a kortárs zene legjelentősebb zeneirodalmi alkotásainak 

megismertetése.A különböző korok populáris zenéinek bemutatása A műelemző 

képesség fejlesztése. A zenei élmény érzelmi és intellektuális megragadásának 

segítése 

Zenei hallás és kottaismeret 

A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és 

a gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az 

önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a 

viszonyítás lehetőségét, a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az 

absztrakciót, az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene 

és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek 

alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás 

fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás a ritmikai és a 

dallamelemek megismerését, felismerését és csoportos megszólaltatását szolgálja.  

. 5.-6. évfolyam: 

A hangzó ritmikai elemek, valamint a dalok ritmikai összetevőinek felismertetése, 

egyszerű motívumok lejegyzése Ritmushangszerek használata (pl. osztinátó), a 

ritmikai többszólamúság fejlesztése. A tanultak kreatív zenei játékokkal történő 

elmélyítése.. A csoportos, szolmizált kottaolvasás fejlesztése.  

Tanult hangok elhelyezése a vonalrendszerben a relatív és az abszolút rendszer 

alapján A dallam, a hangmagasság, a tempó, a dinamika, a metrum, a hangerő, a 

hangszín, a hangzási színezetek, a zenei mozgásformák érzékeltetése, a 

hangközhallás fejlesztése, az azonosságok és a különbözőségek meghatározása, 

az összehasonlító képesség erősítése. A többszólamúság készségének 

továbbfejlesztése A belső hallás tudatos fejlesztése. Az egyszerűbb kottakép 

alapján történő csoportos éneklési készség fejlesztése (a fokozatosság elvét 
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követve a hangnemek és az előjegyzések tekin A zenei karakterek elkülönítése, 

verbális vagy nem verbális értelmezése 

7.-8. évfolyam: 

A dalanyagban előforduló valamennyi ritmusképlet hangoztatása csoportosan egy 

vagy több szólamban. Egyszerű ritmusképletek és dallamkapcsolatok lejegyzése 

tanári irányítással. A ritmushangszerek önálló használatának továbbfejlesztése  

(pl. dalkíséret).  

Egyszerű ritmusképletek és dallamsorok olvasása. A ritmus megfigyeltetése más 

művészeti ágakban. Egyszerű dallamsorok szolmizálása.  

Csoportos éneklés a zenei elemek abszolút nevének használatával is. A 

hangkarakterek felismertetése. A legfontosabb dallam- és harmóniai relációk 

felismertetése és megszólaltatása.  

A tanult előjegyzési kör alkalmazása a zenei olvasás-írás során. Bevezetés a 

többszólamú kiscsoportos éneklésbe A zenei emlékezet fejlesztése a belső hallás 

működtetésével. A csoportos és az egyéni kottaolvasási szint fejlesztése. A magyar 

népdalok zenei jelenségeinek felismertetése.  

Műzenei dallamszerkezetek és formák felismertetése, a műfaji, a formai és a 

szerkezeti azonosítási képesség fejlesztése 

 

5. évfolyam 

 

Belépő tevékenységek Tartalom 

Éneklés 
Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó 
ritmusban 
Műzenei szemelvények éneklése az előadási 
jeleknek megfelelően 
Gregorián dallamok éneklése 
Reneszánsz és barokk zeneművek 
témáinak/részleteinek éneklése 
Egyszerű többszólamúság (csoportos 
éneklés) 

 
Újabb magyar (régi – új stílus) és más 
népek dalai  
Ünnepkörök új dalai 
Régi magyar dallamok a középkorból 
Középkori gregorián dallamok 
Reneszánsz és barokk zenei szemelvények 
témái 
Quodlibetek (kánonok, bicíniumok)  
Szózat (Himnusz) 
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Zenehallgatás 
Reneszánsz és barokk művek 
meghallgatása, stílusjegyek megfigyelése 

A barokk zenekar hangszercsoportjainak 
megnevezése 

 
Népdalfeldolgozások, népszokások zenéje 
(magyar, kisebbségi és nemzetiségi 

népzene) 
Gregorián dallamok 
Reneszánsz/barokk zenei szemelvények 
Zeneszerzők  munkássága (reneszánsz, 
barokk)  
Rövid kortörténet (középkor, reneszánsz, 
barokk) 

Improvizáció 
Régi stílusú kvintváltó népdalforma 
rögtönzése (megadott kezdősorral). 
 

 
Dallammodellként: 
kvintváltó népdalok  
(A5 A5

v A Av és A5 B5 A B) 

Zenei olvasás-írás, zenei ismeret 
Új ritmusértékek és szüneteik olvasása-
írása 
Új dallami elemek olvasása-írása 
Abc-s hangok jelölése G-kulcsban (C’-C”) 
A tiszta hangközök ismerete, szolmizált  
 éneklése 

 
Megtanult dalok 
Olvasógyakorlatok 
A zenehallgatás énekelt szemelvényei 

Zenei ismeretek 

Dalismeret Népdalok, műdalok, zenetörténeti szemelvények (gregorián, 
reneszánsz, barokk) 

Műismeret Népzenei és műzenei alkotások (gregorián, reneszánsz, barokk) 

Népzene A magyar népdal stílusrétegződése: 
régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal, kvintválasz 
új stílus: visszatérő sorszerkezet, - kupolás dallamvonal; 
dudanóta; népi zenekar 
népi hangszerek: duda, tekerő, cimbalom, citera 

Zeneelmélet Ritmikai fogalmak-ismeretek: 
az alkalmazkodó ritmus; a tizenhatod és kombinációi, szünetjele; 
a kis éles és nyújtott ritmus 
Dallami ismeretek: 
a felső ré és mi hangok. Quodlibet 
Hangközök: egész- és félhang távolság; a tiszta hangközök: 1, 4, 

5, 8 
Hangnevek:  
abc-s hangnevek G-kulcsban (C-C”) 

Zeneirodalom Zenetörténeti korok:  
reneszánsz, barokk; stílusjegyek 
Zeneszerzők:  
 Palestrina;  
Vivaldi, J. S. Bach, Händel 
Együttesek:  
barokk zenekar 
Hangszerek:  
orgona, csembaló 
oboa, trombita 
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A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

Szemelvények csoportos éneklése emlékezetből. 

A Szózat éneklése emlékezetből. 

Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal. 

Zenehallgatás 

Többször hallgatott reneszánsz és barokk művek felismerése részleteik 

alapján. 

A népi hangszerek és a népi zenekar felismerése hallás után. 

Improvizáció 

Variációk szerkesztése 2-4 ütemes terjedelemben a tanult ritmusképletekkel. 

Kvintváltó dallam improvizálása (megadott formaképlet és kezdő sorok 

alapján). 

Zenei olvasás-írás 

ABC-s hangok megnevezése / leírása G-kulcsban (C’-C”). 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 

6. évfolyam 

 

Belépő tevékenységek Tartalom 

Éneklés 
A műzenei feldolgozásokban meghallgatott 
népdalok éneklése 
Történeti énekek előadása 
Klasszikus műdalok és témák énekes 
megszólaltatása kottaképből 
Klasszikus kánonok csoportos éneklése 
Az új hangközök/módosított hangok 
szolmizált éneklése 

 
Újabb magyar népdalok és 
népszokások dalai 
Nemzeti és etnikai kisebbségek újabb 
dalai 
Ünnepek dalai 
Más népek dalai (újabb európai 
országból) 
Történeti énekek (válogatva): históriás 
énekek, virágénekek, kuruc dalok 
Klasszikus műdalok  
Műzenei témák (énekelhető 

zenehallgatási szemelvények) 

Zenehallgatás 
A bécsi klasszicizmus műfajainak és 
formáinak megnevezése 
Zenei formák, műfajok, művek hallás 
utáni felismerése 
Dúr-moll színezet különbségének 
megfigyelése 

 
Népzenei és népzenei ihletésű művek 
(szülőföld és más földrész 
népzenéjéből) 
Szemelvények a XVI. –XVIII. század 
magyar történelmi zenéjéből 
A bécsi klasszicizmus alkotásai – 
klasszikus dalok 

Improvizáció 
Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os és 
6/8-os ütemformákban 
Dallamalkotás adott témára: nyitás – 
zárás 
 

 
Dallammodellként: 
tanult dalok és olvasógyakorlatok  
( ritmikai, dallami, formai elemeik) 
kérdés-felelet elvű dallamok 

Zenei olvasás-írás 
Tájékozódás 1#-1 b-s hangnemekben, 
Módosított hangok abc-s megnevezése, 
A szekund és terc hangközök felismerése 
kottaképről, beírása vonalrendszerbe. 

 
Énekes tananyag 
Olvasógyakorlatok 
Zenehallgatási anyag szemelvényei 
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Zenei ismeretek – fogalmak 
 

Dalismeret Népdalok, műdalok, zenetörténeti szemelvények (barokk, 

klasszikus) 

Műismeret Népzenei, népdalfeldolgozások 
Zeneirodalmi alkotások (klasszikus zene) 

Népzenei ismeret Új stílusú magyar népdal és sorszerkezetei, kvintváltás 

Zeneelmélet 
 

Ritmika: 
felütés, csonka ütem; triola 
Új dallami elemek:  
abc-s hangok a kis és egyvonalas oktávban; módosító jelek 
(#, b, feloldójel) és jelentésük; módosított hangok szolmizált 
(fi, szi, ta, ri) és abc-s nevei 
Hangközök:  
k2, n2, k3, n3 
Hangsorok:  
dúr és moll 
Forma:  
periódus, szimmetria 
Előadásmód:  
a tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan 

Zeneirodalom 
 
 
 

Magyar történeti műfajok:  
históriás ének 
Zenetörténeti kor:  
bécsi klasszicizmus; stílusjegyek 
Zeneszerzők:  
Haydn, Mozart, Beethoven. 
Zenei formák, szerkezetek:  
triós forma, menüett, szonáta forma,   
Művek pontos jelölése:  
opus; numero. 
Együttesek:  
a szimfonikus zenekar; trió; vonósnégyes 
Hangszerek:  
harsona; lant  

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

További 10, az énekes tananyag felsorolt új rétegeiből választott szemelvény 

átélt, kifejező előadása emlékezetből. 

Zenehallgatás 

Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. 

Többször meghallgatott klasszikus zeneművek felismerése, témáik alapján. 

A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése . 

A bécsi klasszicizmus zeneszerzői, néhány alkotásuk felsorolása. 
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Improvizáció 

 Zenei kérdés-felelet szerkesztése (2x2 ütemes terjedelemben). 

Zenei olvasás-írás ismeret 

Dúr és moll hangnemek kottaképről történő azonosítása 1# -1b-ig. 

A módosító jelek értelmezése kottakép alapján. 

Tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján. 

 

7. évfolyam 

 

Belépő tevékenységek Tartalom 

Éneklés 

  
Romantikus dalok énekes előadása 
Többszólamú kórusművek bemutatása 
 

 

Magyar népdalok (pl. Kodály Zoltán 
daljátékaiból), 
Nemzetiségi és etnikai kisebbség újabb 
népdalai  
Ünnepkörök újabb dalai 
A verbunkos dallamok 
Romantikus dalok és zeneművek 
könnyebb énekelhető témái, részletei 

Zenehallgatás 
A romantikus zene stílusjegyeinek és 
műfajainak megismerése európai 
zeneszerzők alkotásaiból 
A romantikus nagyzenekar hangzásának 
elemzése (hangszerek felismerése) 
   

 
Népdalfeldolgozások (meghallgatott kórus 
művekből) 
Ünnepek zenéje 
A nemzeti romantika Európában (pl. 
nemzeti operák) 
A XIX. sz. magyar zenéje, 
A XIX. sz. európai zeneművészetének 
alkotásai  

Improvizáció 
Új stílusú népdalforma rögtönzése megadott 
kezdősorral (kupolás visszatérő dallamok) 
 

 
Dallammodellek.: 
kupolás és visszatérő sorszerkezetű 
dallamok:  

A A5 A5V AV; A A5 B A ; A A B A; A B B A.  
 

Zenei olvasás-írás 
Előadási és dinamikai jelek értelmezése 
A szext és szeptim hangközök felismerése 
kottaképről 
2#–2b-s hangnemekben való tájékozódás 

 
Énekelt és meghallgatott zenei 
szemelvények ritmikai, melodikai, 
szerkezeti stb. anyagához kapcsolódó 
tartalmak 
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Zenei ismeretek 

Dalismeret Népdalok, műdalok, énekelt témák 

Népzene Meghallgatott más földrészről származó és énekelt európai / 

magyar népzenei anyaghoz kötődő fogalmak (parlando – rubato – 

tempo giusto) 

Zeneelmélet Hangközök: k6, n6, k7 és n7 
Hangsorok: dúr-moll hangnemek  
Előadási jelek, zenei szakkifejezések:  
dinamikai jelek: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo < , decrescendo >, 
tempójelzések: andante, moderato, allegro, vivace 

Műismeret Zeneművek és részletek a zenehallgatási anyagból (a XIX. századi 
romantika – a virtuozitás korából) 

Zeneirodalom/ 
zenetörténet 

Zenetörténeti kor:  
romantika 

Zeneszerzők – válogatva (legalább 3–- csak a meghallgatott 
művekhez köthetőekből): 
Erkel, Liszt 
Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Dvořak, Smetana, 
Csajkovszkij, Muszorgszkij, Verdi, Wagner 
Zenekar:  
a romantikus nagyzenekar 

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

Az énekes tananyag felsorolt rétegeiből választott szemelvény 

megszólaltatása emlékezetből. 

Zenehallgatás 

A Magyar nemzeti romantika az évfolyamon tanult zeneszerzőinek és 

műveinek vázlatos ismertetése. 

A XIX. századi zeneművek megnevezése (szerző, cím) többször hallott 

részleteik alapján. 

A romantika stílusjegyeinek szóbeli megfogalmazása. 

A romantika jellegzetes műfajainak felsorolása. 

Improvizáció 

Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam- és formaalkotási 

törvényszerűségei alapján. 

Zenei olvasás-írás 

Tájékozódás a kottában: zeneművek (témák, szólamok) követése kottából. 

Dúr és moll hangnemek azonosítása kottaképről 2 #–2b-ig. 
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8. évfolyam 

 

Tevékenységek Tartalom 

Éneklés 
Egy választott témakörhöz (pl. nemzeti 
ünnep, iskolai ünnepség, ballagás stb.)  
Az osztály által összeállított énekes műsor 
előadása. 

 
Magyar népdalok (minden stílusrétegből 
válogatva) 
Bartók, Kodály és Bárdos műveinek 
énekes szemelvényei 
A századforduló és a XX. század  
zeneirodalmának énekelhető 
szemelvényei. 

Zenehallgatás 
Rendszerező ismétlés (a magyar és európai 
zeneművészet századainak és műfajainak 
áttekintése jellemző zenei szemelvények 
segítségével) 
Bartók és Kodály énekkari, zenekari és 
színpadi műveinek felismerése és 
megnevezése a hangzó részletek alapján 
A XX. század zenei irányzatainak 
felismerése meghallgatott zeneművek 
részletei alapján 
A zenei műfajok áttekintése és 
összefüggések keresése a társművészetek és 
a zene között (tánc az ismert történeti 
tánczenékhez) 
A dzsessz műfaji ismereteinek kapcsolása a 
meghallgatott műzenei anyaghoz 

 
Ismétlés anyaga: 
A magyar és európai zeneművészet 
századai, 
A zenei műfajok 
A XX. század zenei irányzatainak 
kiemelkedő alkotásai, kortársművészet 
A dzsessz és jellegzetes műfajai 
A zene szórakoztató funkciói: táncok a 
zenetörténetben (a szvittől a rock and 
rollig) 
A könnyűzene ma 

Improvizáció 
A tanult népdal- és műzenei formákban és 
hangkészletekben önálló rögtönzés 

 
Dallammodellként: a tanult zenei anyag 
tartalmai 
 

Zenei olvasás-írás 
Minden eddigi feladattípus gyakorlása  
 

A tanult énekes és hangszeres 
szemelvények anyaga 
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Zenei ismeretek 

Dalismeret Dalok, énekes szemelvények (XX. század) 

 Műismeret Zeneművek, témák a zenehallgatási anyagból (XX. század) 

 Népzene Autentikus előadásmód a magyar, európai és világzenében 

Zeneelmélet Atonalitás, poliritmia 

Zeneirodalom/ 
zenetörténet 

A XX. század:  
Zeneszerzők – válogatva (legalább 5 – csak a meghallgatott 
művek/műrészletek szerzőiből):  
Bartók, Bárdos, Kodály, kortárs szerzők 
Gershwin; Debussy, Ravel, Stravinsky, Honegger, Prokofjev, 
Britten, Penderecki 
 
Irányzatok - válogatva (csak a hangzási élményhez köthetőekből): 
impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus 
Új kifejezési, megjelenési formák: elektronikus zene 
Könnyűzene: a Beatles; Webber, Szörényi 

A dzsessz és a könnyűzene műfajai 
A mai könnyűzene (aktualitások) 

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés 

Részvétel a csoportos éneklésben, előadásban. 

Dalanyag bővítése 13 énekes szemelvénnyel. 

Zenehallgatás 

Tudjon többször hallott zeneművet elhelyezni a megfelelő zenetörténeti 

korszakban. 

Improvizáció 

Rögtönzési feladatok a tanult nép- és műzenei formák felhasználásával 

Zenei olvasás-írás 

A leggyakoribb tempó- és dinamikai jelek alkalmazására való képesség a 

csoportos és egyéni éneklés során. 

A 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű dallamok, ritmusok olvasása-

írása. 
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Javasolt közös zenei anyag (válogatva): 

(5–8. évfolyam) 

Népdalok 

A citrusfa levelestől 

A csitári hegyek alatt 

A jó lovas katonának 

A Vidrócki híres nyája 

Ablakomba, ablakomba 

Által mennék 

Csillagok, csillagok 

Erdő, erdő de magas 

Erdő, erdő, erdő, marosszéki … 

Érik a szőlő 

Felülről fúj 

Hull a szilva 

Két tyúkom tavali 

Madárka, madárka 

Megyen már a hajnalcsillag 

Ősszel érik babám 

Sárgul már a … 

Sej, Nagyabonyban  

Szépen úszik a … 

Énekes anyag a magyar zenetörténetből 

Erkel–Kölcsey: Himnusz 

Egressy–Vörösmarty: Szózat 

Tinódi: Egri históriának summája 

Csínom Palkó 

Tyukodi nóta 

Ellopták szívemet – Pálóczi Horváth Ádám gyűjtéséből 

Kossuth Lajos azt üzente 

Esik eső karikára 

Most szép lenni katonának 
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Szerdahelyi: Magasan repül a daru 

Énekes műzenei szemelvények 

Bach: Már nyugosznak a völgyek (korál) 

Bach: Üdv rád és házad népére (Paraszt-kantáta) 

Haydn: Erdő mélyén (kánon) 

Mozart: Jöjj, drága május (dal) 

Mozart: Varázsfuvola (opera) - részletek 

Beethoven: Marmotte (dal) 

Schubert: A pisztráng (dal) 

Kodály: Háry (daljáték) – részletek 

Bárdos: Rétre-hívó (kánon) 

Erkel: Keserű bordal (Bánk Bán c. opera) 

           Meghalt a cselszövő (Hunyadi László c. opera) 

Zenehallgatási anyag 

Vivaldi: A négy évszak – É-dúr hegedűverseny (Tavasz) 

                                          F moll hegedűverseny (Tél) 

Bach: Már nyugosznak a völgyek (korálfeldolgozás vegyeskarra) 

Händel: Halleluja – kórus a Messiás c. oratóriumból  

Händel: Győzelmi dal – a Judás Makkabeus c. oratóriumból 

Haydn: G-dúr (Üstdob) szimfónia 

Mozart: Egy kis éji zene 

Mozart: Varázsfuvola - részletek 

Beethoven: VI. szimfónia - részlet 

Schubert: A pisztráng (dal) 

Schubert: A-dúr zongoraötös – IV. tétel 

Schumann: „Álmodozás” – a Gyermekjelenetek c. zongorasorozatból  

Chopin: g-moll mazurka (Op. 24. No. 1.) 

Liszt: XV. magyar rapszódia 

Verdi: Rabszolgák kórusa – a Nabucco c. operából  

Verdi: Radames románca – az Aida c. opera I. felvonásából 

Bevonulási induló – az Aida c. opera II. felvonásából 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

Smetana: Moldva 
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Dvořák: e-moll (Újvilág) szimfónia –IV. tétel 

Erkel:  Keserű bordal – a Bánk bán c. opera I. felvonásából 

 Bánk áriája – a II. felvonásból 

Erkel: Meghalt a cselszövő – zárókórus a Hunyadi László c. operából (I. 

felvonás)  

Palotás – a Hunyadi László c. operából 

Debussy: Children’s corner  

Kodály. Mátrai képek  

Kodály: Székelyfonó - részletek 

Kodály: Háry (daljáték)- részletek 

Kodály: Kállai kettős 

Kodály: Fölszállott a páva 

Kodály: Esti dal 

Bartók: Magyar képek -részlet 

Bartók: Gyermekeknek – I/18, II/31.  

Bartók: Divertimento 

Sravinsky: Petruska 

Britten: Változatok és fúga egy Purcell-témára  

Gershwin: Klára bölcsődala és Porgy dala – a Porgy és Bess c. operából (A 

szegény ember gazdagságáról) 

Szörényi–Bródy: István, a király – szabadon választott részletek 

 

 

 


