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Enek-zene 
Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése szempontjából 
kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a tanuló zenei anyanyelve, mely 
által hazájához, nemzetiségéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt kötődik. A pedagógus munkájának érdemi 
szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek hatással 
vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzetiségi 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 tanuló 
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 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. 

A szerb nemzetiségi zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas szerb dallamkincse, bőséges tartalmat kínál 
a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk megalapozásának és 
nemzetiségi azonosságtudatunknak fontos tényezője. 
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1-2. évfolyam 

Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely megelőzi az ismeretek 
tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. Tanulják meg a gyermekjáték-dalokat és 
játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón - ahol csak hely és alkalom adódik rá. Alapvető fontosságú az 
egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, és folyamatos gondozása. Ugyancsak folyamatos feladat az osztály 
hangzásának fejlesztése, egységessé tétele, és a tiszta intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás elsajátíttatása 
fokozatosan és folyamatosan történjen. A tanulók a megismert zeneműveket, átélt élményeiket szavakkal, 
rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval fejezzék ki. 

A szerb nemzetiségi zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a tanulók 
közös alkotó munkája. 
 
A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata 
 

Tematikus egység 
Fejlesztési cél 

Helyi tanterv 
órakeret 

Helyi tanterv 
órakeret  

1. évfolyam 

Helyi tanterv 
órakeret 

2. évfolyam 

Zeneművek / 
Énekes anyag 44 22 22 

Zeneművek / 
Zenehallgatás 

14 7 7 

Zenei ismeretek / 
Ritmikai fejlesztés 

6 3 3 

Zenei ismeretek / 
Hallásfejlesztés 6 3 3 

Zenei ismeretek / 
Zenei írás, olvasás 

4 2 2 

 74 37 37 

 

A NAT kerettanterve a témakörökre 74 óra megtartását irányozza elő. 
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1. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 37 óra 
 

 

 
TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK / ÉNEKES ANYAG  
ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zeneművek, melyek az 
életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak játékra, különböző mozgásformák 
kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe 
véve a gyermek hangterjedelmét is 

Zeneművek / Énekes anyag / Első osztály 
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok Кукавица, Сол 
ми дај, Коларићу Панићу, Јесен, Берем, берем грожђе, Пада снежак, Игра коло, Јеж, Сеје баба брашно, 
Мамино коло, Иде мачка око тебе, Мали пачићи, С оне стране Дунава, Ми идемо преко поља, Жута кућа, 
Дошло пролеће, Лазара мајка карала, Ја посејах лан 
Dalok alkalmakra, jeles napokra Божић, Божић, Химна Светом Сави   
Mondókák, kiszámolók Једна врана, Скаче врабац у колу 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
• csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, 
törekszik a tiszta intonációra; 
• különböző hangerővel tud énekelni; 
• a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 
• a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan 
részt vesz; 
• hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
• ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 
• kézjelről énekel; 
• belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
• emlékezetből énekel legalább 12 gyermekdalt; 
• jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ - d” hangterjedelemben; 
• elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 
• alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában; 
• a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 
• aktívan részt vesz az iskola vagy a nemzetiségi hagyományos ünnepein. 

Témakör neve Helyi tanterv órakeret 1. 
évfolyam 

Zeneművek/Énekes anyag 22 
Zeneművek/Zenehallgatás 7 
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 3 
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 3 
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 2 

Összes óraszám: 37 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• Szerb nemzetiségi gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése 
• A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, mint 
egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való éneklés. 
• Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül 
• A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán 
• A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban 
• Évfolyamonként legalább 22 szerb nemzetiségi gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete 
• A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása 
• Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció 
• A kézjel, mint jelrendszer ismerete 
• Szolmizációs kézjelről való éneklés 

FOGALMAK 
Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁS  
ÓRASZÁM:7 ÓRA 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 
meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb 
pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz 
kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről történő 
megtekintése. 

Zeneművek / Zenehallgatás / Első osztály 
„Копа цура виноград” - народна песма,  „Ој, Мораво” народна песма (Б. Дугић: Чаробна фрула), 
„Моравац” - коло, „Божић, Божић, благи дан” , „Химна Светом Сави” , „Додоле мили Боже” Врело,  
„Најбоља мама на свету” - А. Кораћ 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

• érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő világ hangjaiban, 
tanult dalokban, zeneművekben; 
• zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 
• megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 
• képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 
• megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő zenei 
részletet; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segítségével szóban 
beszámol; 
• a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 
• felismeri a zongora hangját; 
• felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 
• meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 
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• képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 
• képes az érzelmi azonosulásra; 
• egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 
• képes megérteni az zenék üzenetét; 
• szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval - egyénileg, párban vagy 
• csoportosan - kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és műfajú zenék 
hallgatása; 
• Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 
• Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 
• A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval; 
• Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 
• Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
• A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
• A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei anyagban. 

FOGALMAK 
Énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK/RITMIKAI FEJLESZTÉS  
ÓRASZÁM:3 ÓRA 

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

• érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 
• megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 
• a testét hangszerként is használja; 
• egyszerű ritmushangszereket használ. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 
• érzékeli az ütemhangsúlyt; 
• tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
• felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet, 
tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az ismétlőjelet; 
• mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben 
• Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója 
• Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, combütögetés, 
dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és párban: 

o a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
o mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 
o felelgetős ritmusjátékokkal, 
o ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére 



6 

 

• Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában; 
• Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos hangszínek 
használatával, testhangszer és különböző hangkeltő eszközök és ritmushangszerek segítségével. 
• Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök készítése; Játékkal oldott 
zenei tevékenységek alkalmazása 
• Egyenletes lüktetés, mérő 
• Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 
• 2/4-es ütem 
• Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang - záróhang 
• Ritmikai kétszólamúság - osztinátó, ritmuskánon  
 
FOGALMAK 
Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés; 
ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon 

TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK/HALLÁSFEJLESZTÉS  
ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

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

• érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, ezeket felismeri 
az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
• érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 
• rövid dallamsorokat rögtönöz; 
• örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 
• a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 
• a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 
• megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
• a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; 
• különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál. FEJLESZTÉSI  
 
FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környező világ 
hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
• Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 
• Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős játékokkal; 
• Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 
• A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 
• Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 
• Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 
• A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített hangkeltő 
eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó vagy érzelem kifejezésére; 
• A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 
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• A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 
• kánon éneklésmódjának elsajátítása. 
 
FOGALMAK 
halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 

TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS  
ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

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

• megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok) 
a kottában; 
• kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 
• érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
• tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 
• tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 
• képes egyszerű kottában tájékozódni; 
• megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző eszközökkel (pl. a 
dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 
• A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon; 
• A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal - vonalköz, 
pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 
• A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás - olvasási feladatok segítségével; 
• A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével; 
• Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 
• Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 
• A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, különböző 
hangmagasságokban. 
 

FOGALMAK : hangjegy 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 1. ÉVFOLYAM VÉGÉN: 

A tanulók 10 népdalt elő tudnak adni emlékezetből, valamint ismerik a hozzátartozó játékokat. Egyénileg és 
csoportosan bátran énekelnek. 
Kreatívan részt vesznek a különböző játékban, feladatokban. 

A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam), felismerik kottaképről, kézjeltől, betűkottáról. 
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2. évfolyam Heti óraszám: 1óra Éves óraszám:37 

 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zeneművek, melyek az 
életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak játékra, különböző mozgásformák 
kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe 
véve a gyermek hangterjedelmét is. 

 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK / ÉNEKES ANYAG  
ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

Zeneművek / Énekes anyag / Második osztály 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek; 
 
Dalok alkalmakra, jeles napokra 
  
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
• csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, 
törekszik a tiszta intonációra; 
• különböző hangerővel tud énekelni; 
• a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 
• a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan 
részt vesz; 
• hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
• ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 
• kézjelről énekel; 
• belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
• emlékezetből énekel legalább 15 gyermekdalt; 
• jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ - d” hangterjedelemben; 
• elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 
• alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában; 
• a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 
• aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein. 

 

Tematikai egység, fejlesztési cél 
Helyi tanterv 

órakeret 
Zeneművek/Énekes anyag 22 
Zeneművek/Zenehallgatás 7 
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 3 
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 3 
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 2 

Összes óraszám: 37 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• Szerb nemzetiségi  gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése 
• A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, mint egyenes 
testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való éneklés. 
• Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül 
• A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán 
• A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban 
• Évfolyamonként legalább 15 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete 
• A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása 
• Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció 
• A kézjel, mint jelrendszer ismerete 
• Szolmizációs kézjelről való éneklés 

FOGALMAK 
Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁS  
ÓRASZÁM:7 ÓRA 

Zeneművek / Zenehallgatás / Második osztály 
A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 
meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb pedagógiai 
eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz kapcsolódó 
táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről történő megtekintése. 

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

• érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő világ hangjaiban, 
tanult dalokban, zeneművekben; 
• zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 
• megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 
• képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 
• megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő zenei 
részletet; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segítségével szóban 
beszámol; 
• a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 
• felismeri a zongora hangját; 
• felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 
• meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 
• képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 
• képes az érzelmi azonosulásra; 
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• egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 
• képes megérteni az zenék üzenetét; 
• szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval - egyénileg, párban vagy csoportosan - 
kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és műfajú zenék 
hallgatása; 
• Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 
• Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 
• A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval; 
• Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 
• Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
• A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
• A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei anyagban. 

FOGALMAK 
énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

 

TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK/RITMIKAI FEJLESZTÉS 
 ÓRASZÁM:3 ÓRA 

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

• érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 
• megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 
• a testét hangszerként is használja; 
• egyszerű ritmushangszereket használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 
• érzékeli az ütemhangsúlyt; 
• tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
• felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet, 
tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az ismétlőjelet; 
• mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben 
• Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója 
• Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, combütögetés, 
dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és párban: 

o a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
o mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 
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o felelgetős ritmusjátékokkal, 
o ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére 

• Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában; 
• Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos hangszínek 
használatával, testhangszer és különböző hangkeltő eszközök és ritmushangszerek segítségével. 
• Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök készítése; Játékkal oldott 
zenei tevékenységek alkalmazása 
• Egyenletes lüktetés, mérő 
• Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 
• 2/4-es ütem 
• Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang - záróhang 

• Ritmikai kétszólamúság - osztinátó, ritmuskánon  

 

FOGALMAK 
Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés; 
ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon 

 

TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK/HALLÁSFEJLESZTÉS  
ÓRASZÁM: 3 Óra 

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

• Érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 
• ezeket felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
• érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 
• rövid dallamsorokat rögtönöz; 
• örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 
• a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 
• a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 
• megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
• a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; 

• különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál. FEJLESZTÉSI  

 

FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környező világ 
hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
• Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 
• Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős játékokkal; 
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• Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 
• A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 
• Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 
• Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 
• A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített hangkeltő 
eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó vagy érzelem kifejezésére; 
• A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 
• A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 
• kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

 
FOGALMAK 
halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 
TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS ÓRASZÁM: 2ÓRA 

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

• megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli 
viszonyok) a kottában; 
• kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 
• érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 
• tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 
• képes egyszerű kottában tájékozódni; 
• megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
• A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző eszközökkel (pl. a 
dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 
• A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon; 
• A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal - vonalköz, 
pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 
• A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás - olvasási feladatok segítségével; 
• A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével; 
• Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 
• Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 
• A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, különböző 
hangmagasságokban. 

FOGALMAK 
Hangjegy 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 2. ÉVFOLYAM VÉGÉN: 
A tanulók 10 népdalt, gyermekdalt elő tudnak adni emlékezetből és ismerik a hozzájuk tartozó játékokat is. 
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Kreatívan részt vesznek a különböző játékokban, feladatokban. 
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam), felismerik kottaképről, kézjelről, betűkottáról, ötvonalas 
kottarendszerből. 
Képesek társaikkal együtt csendben, figyelmesen zenét hallgatni. Szívesen és örömmel hallgatják a 
zeneműveket. 
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