
Ének-zene 5. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 1 37 

 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

3 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  7 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 5 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények ismerete. Az 
éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt 
zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével és 
bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 
(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 
éneklésre való törekvés kialakítása.  

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból 
(5 magyar népdal éneklése).  
Gregorián zenei szemelvények (1). 
Magyar történeti énekek: az 1848–49-es szabadságharc dalai (2). 
Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz, 
Egressy Béni–Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. 
Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

Magyar nyelv és irodalom: 
verbális kifejezőkészség 
fejlesztése. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
magyar történeti énekek és a 



megismerését segítve. 
Zongorakíséretes dalok: különböző zenei korokból. 
Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (2). 
A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 
előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

magyar történelem 
párhuzamai. 
 
Erkölcstan: mű (szöveg) 
értelmezése erkölcsi 
szempontok alapján. 
 
Dráma és tánc: Népdal-
néptánc, hangszeres népzene, 
a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, Himnusz, Szózat, kórusmű, társas 
ének. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus 

osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Visszatérő forma, rögtönzés fejlesztése, dúr-moll dallami fordulatok. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 
Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 
3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának 

megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 
Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi korok 

zenéjéhez. 
Dallami improvizáció: 
Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva. 
Zenei forma alkotás: 
Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és nyolcütemes 

egységekben. 
Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó). 
Változatos ritmusképletek használata. 
Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Dúr, moll, visszatérő forma, rondó. 

 
 



 
 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 
megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. A 
tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 
hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 
reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 
szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a felismerő 
kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az 
előkészítés - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 
Ritmikai elemek, metrum: 
triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok 
Dallami és harmóniaelemek: 
r’ és m’ hangok, dúr és moll hangsorok. 
Hangközök: 
kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 
Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 
tempójelzések és dinamikai jelek. 
Ütemfajták, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb 
ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
jelek és jelrendszerek 
ismerete. 
 
Vizuális kultúra: vizuális jelek 
és jelzések használata. 
 
Matematika: számsorok, 
törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, abszolút hangnevek 
(pontosítva), violinkulcs, allegro, andante, pianissimo. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 
az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált hallási 
készség és zenei memória által. 

 
 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 
Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 
énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 
basszus). 
Formaérzék fejlesztése: 
visszatéréses kéttagú forma, rondó forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a 
zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális 
adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a 
szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. 
zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 
megismert zeneművek műfaja és formája). 
A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 
szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 
népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera). 
Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 
Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 
életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés, értelmezés. 
 
Dráma és tánc: tánctételek a 
nép- és műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, rondó forma). 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. 
Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei 
kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  
válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 
remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 
meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 
előadóktól.  
Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink zenei 
hagyományainak megismerése. 
Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények. 
Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 
válogatva: 
vokális művek, 

Magyar nyelv és irodalom: 
magyar történelmi énekek, 
irodalmi párhuzamok. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelmi korok, korstílusok. 
 
Erkölcstan: zeneművek erkölcsi 



hangszeres művek – rondó forma,  
hangszeres művek – versenymű, 
daljáték/operarészletek. 
A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 
megismerése. 
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 
szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 
szerepének felhasználásával). 

tartalma, üzenete, viselkedési 
normák. 
 
Dráma és tánc: Reneszánsz 
táncok, táncformák, zenés 
játék. 
 
Vizuális kultúra: 
művészettörténeti 
stíluskorszakok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, menüett, szvit, 
concerto. 

 

Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

5 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 
versenyekre való felkészülés.  

 

A fejlesztés várt 
eredményei 

az 5. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 
2 katonadal 1848–49-ből, 2 kánon) és zenei szemelvényt emlékezetből 
énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a 
többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként 
továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami 
készségük. 
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 
megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 
hangszín, dinamika, formai megoldások). 
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 
A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott 
zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.  

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Magyar népzene. 

Gregorián énekek a magyar és európai gregorián hagyomány alapján. 

Henry Purcell: Artúr király 

Johann Sebastian Bach: János passió 

Georg Friedrich Händel: Tűzijáték szvit  

Georges Bizet: Carmen – „Az utcagyerekek kórusa” 

 

 

 

 

 

 



Az értékelés elvei 

Az értékelésnél kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a 

tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet 

leginkább az önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának 

megmutatásában. Az értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli (énekes és 

verbális) és/vagy írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak 

konkrét problémákra, egyúttal javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése 

pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az éneklés értékelésénél ügyelünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal 

vívódó vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a 

közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus 

és dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei 

fejlődését, további előmenetelét és lelkesedését. 

Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos 

szövegmondást, a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok 

elvégzését, a kezdeményezett gyűjtőmunka eredményét!  

 

Dolgozat esetén az értékelésnél általában a 40 - 55 - 70 - 85% - os határokhoz tartjuk magunkat. 

  



Ének-zene 6. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

6. évfolyam 1 37 

 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  3 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  7 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 5 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények ismerete. 
Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt 
zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével és 
bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 
(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 
éneklésre való törekvés kialakítása.  

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból 
(10 magyar népdal éneklése).  

Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, 
az 1848–49-es szabadságharc dalai. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 
megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 
Többszólamúság: kánonok. 

Magyar nyelv és irodalom: 
verbális kifejezőkészség 
fejlesztése. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
magyar történeti énekek és a 
magyar történelem 



A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 
előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

párhuzamai. 
 
Erkölcstan: mű (szöveg) 
értelmezése erkölcsi 
szempontok alapján. 
 
Dráma és tánc: Népdal-
néptánc, hangszeres népzene, 
a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, históriás ének, kuruc kori dal, kórusmű.  

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus 

osztinátó.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés fejlesztése 
a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-
moll dallami fordulatok, tercpárhuzam. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 
Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 
6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 
Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi korok 

zenéjéhez. 
Dallami improvizáció: 
Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva. 
Tercpárhuzamok szerkesztése  
Zenei forma alkotás: 
Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 
Változatos ritmusképletek használata. 
Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák alkalmazásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 
mondatszerkezetek: kérdés 
és felelet, versek ritmusa, 
szótagszáma, verssorok 
ritmizálása. 
 
Matematika: absztrakt 
gondolkodás fejlesztése. 
 
Vizuális kultúra: önkifejezés, 
érzelmek kifejezése többféle 
eszközzel. 
 
Dráma és tánc: stilizált 
tánclépések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, 

dallami variáció, szekvencia. 

 
 
 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 
hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 
reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 
szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a felismerő 
kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, csonka 
ütem, triola. 

Dallami és harmóniaelemek: fi, szi, dúr és moll hangsorok. 
Hangközök: kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 
Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések és dinamikai jelek. 
Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
jelek és jelrendszerek 
ismerete. 
 
Vizuális kultúra: vizuális jelek 
és jelzések használata. 
 
Matematika: számsorok, 
törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, dúr és moll hangsor, vezetőhang, kis és 
nagy szekund, kis és nagy terc, basszuskulcs, allegro, andante, mezzoforte, 
pianissimo. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 
az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált hallási 
készség és zenei memória által. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 
Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 
énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus), 

Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés, értelmezés. 
 
Dráma és tánc: tánctételek a 



Formaérzék fejlesztése: 
 visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondó forma, variációs 

forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a 

zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, 
lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, 
néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához 
kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz 
megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 
szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 
népi hangszer. 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 
Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

nép- és műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós 

forma és rondó forma). 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. 
Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei 
kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  
válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 
remekműveinek megismertetésére. 
Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 
meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 
előadóktól.  

Más népek zenéje. 
Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez 

– a bécsi klasszika zeneirodalmából. 
Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 
vokális művek, hangszeres művek – szerenád, divertimento, 

szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres művek 
(variáció, versenymű), daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 
megismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

Magyar nyelv és irodalom: 
magyar történelmi énekek, 
irodalmi párhuzamok. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelmi korok, korstílusok. 
 
Erkölcstan: zeneművek erkölcsi 
tartalma, üzenete, viselkedési 
normák. 
 
Dráma és tánc: Zenés játék, 
opera cselekménye. 



szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 
szerepének felhasználásával). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, daljáték, opera, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 

 
 

Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

5 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 
versenyekre való felkészülés.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 6. 
évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és 
zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően 
csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív 
készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 
formaérzékük és dallami készségük. 
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál 
könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 
megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, 
dinamika, formai megoldások). 
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 
A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott 
zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.  

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

Joseph Haydn szimfóniái közül: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia  

Wolfgang Amadeus Mozart: Egy kis éji zene (Eine kleine Nachtmusik), K. 525  

Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola (Die Zauberflöte), K. 620 – részletek 

Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61 IV. tétel 

Ludwig van Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel – Örömóda 

 

Az értékelés elvei 

Az értékelésnél kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót 

elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az 

önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az 

értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli (énekes és verbális) és/vagy írásos 

megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal 

javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az éneklés értékelésénél ügyelünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal vívódó 

vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a közösségi 

éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam 



egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további 

előmenetelét és lelkesedését. 

Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos szövegmondást, 

a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett 

gyűjtőmunka eredményét!  

 

Dolgozat esetén az értékelésnél általában a 40 - 55 - 70 - 85% - os határokhoz tartjuk magunkat. 

 

  



Ének-zene 7. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 1 37 

 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  10 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 5 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 
stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai. 
Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális 
fejlődésére (mutálás). 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 
Más népek dalai. 
Zongorakíséretes dalok. 
Többszólamúság. 
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészletek a 
romantika korából. 
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak megfelelő 
tiszta intonáció és helyes hangképzés, továbbá stílusos, kifejező éneklésre 
törekvés. 

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális 
kifejezőkészség 
fejlesztése. 
 
Idegen nyelvek: más 
népek dalai. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Verbunkos dal, romantikus dal. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 
reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 
különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  
ritmusimprovizáció, szinkópálás. 
Dallam: 
hétfokú hangsorok. 
Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 
egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. kérdés 
és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 
gondolkodás fejlesztése. 
 
Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 
elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának 
képessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű 
olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 
reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 
anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 
fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 



meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 
fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 
Ritmikai elemek, metrum: 
új ütemfajták:  
Dallami és harmóniaelemek: 
harmóniai változások megfigyelése. 
Hangközök: 
kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az átélt 

zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 
befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 
Klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.  
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 

történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 
formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 
kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 
bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

Magyar nyelv és 
irodalom: nemzeti 
romantika, romantikus 
vers, szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: zeneirodalmi 
alkotások történelmi 
kapcsolata. 
 
Erkölcstan: műalkotások 
erkölcsi üzenete. 
 



önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Műzene, népzenei feldolgozás, romantikus zene. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 
zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 
válogatva: 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, 
programzene, szimfonikus költemény. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése. 
A meghallgatott szemelvények felismerése.  
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs szerepének 
felhasználásával). 

Magyar nyelv és irodalom: 
romantikus költészet, 
szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi kapcsolata. 
 
Vizuális kultúra: 
művészettörténeti 
stíluskorszakok és 
stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szimfonikus költemény, kamarazene. 

 

Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

5 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 
versenyekre való felkészülés.  

 
 
 



A fejlesztés várt 
eredményei a 7. 
évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 
műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt 
emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. 
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 
ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, 
formaérzékük. 
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 
megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 
olvassák.  
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, 
stílusához, műfajához mérten. 
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 
zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 
részleteik alapján felismerik. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Európán kívüli kultúrák népzenéje  

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – dalciklus 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek 

Liszt Ferenc: Les Preludes 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

 

Az értékelés elvei 

Az értékelésnél kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót 

elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az 

önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az 

értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli (énekes és verbális) és/vagy írásos 

megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal 

javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az éneklés értékelésénél ügyelünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal vívódó 

vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a közösségi 

éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam 

egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további 

előmenetelét és lelkesedését. 

Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos szövegmondást, 

a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett 

gyűjtőmunka eredményét!  

 

Dolgozat esetén az értékelésnél általában a 40 - 55 - 70 - 85% - os határokhoz tartjuk magunkat. 

 

  



Ének- zene 8. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

8. évfolyam 1 37 

 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  10 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 5 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 
stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 
kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példával. 
Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődésére 
(mutálás). 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 
Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. 
Többszólamúság. 
Példák a populáris zenéből. 
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek. 
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 
egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 
törekvés. 

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális 
kifejezőkészség 
fejlesztése, 
versmegzenésítések 
irodalmi alapja. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.  

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 
reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 
különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  
ritmusimprovizáció, szinkópálás. 
Dallam: 
hétfokú hangsorok blues skála megismertetése. 
Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 
egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 
kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 
gondolkodás fejlesztése. 
 
Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 
 zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami elemek 
felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának képessége 
a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű olvasógyakorlatok 
énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció 
fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál könnyebb 
olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. Felismerő 
kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott zenemű 
kottaképének követése alapján.  



 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: a változó ütemmutató 
felismerése, fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és 
sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum. 
Dallami és harmóniaelemek: harmóniai változások megfigyelése. 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, hangnemi váltások 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az átélt 

zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 
befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 
Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztésmód, 
egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a barokk zenében, 
klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.  
Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 
szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, 
alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, improvizáció, 
dallami díszítés, különleges előadói megoldások. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 
történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 
formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 
kottakép).  
Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

Magyar nyelv és irodalom: 
középkori világi költészet, 
nemzeti romantika, 
romantikus vers, 
szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi kapcsolata. 
 
Idegen nyelvek: énekes 
művek eredeti nyelven. 
 
Erkölcstan: műalkotások 
erkölcsi üzenete. 
 
Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 



bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 
önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 
események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 
zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 
válogatva: 

a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, 
madrigál, 

barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso 
részletek, 

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, 
a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, 

programzene, szimfonikus költemény,  
a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése,  
kortárs zenei művek megismerése.  
A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése. 
A meghallgatott szemelvények felismerése.  
Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete. 
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 
szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és irodalom: 
romantikus és kortárs 
költészet, szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi kapcsolata. 
 
Vizuális kultúra: 
művészettörténeti 
stíluskorszakok és 
stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósnégyes, 
versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, jazz, rock. 

 
 
 



Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

5 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 
versenyekre való felkészülés.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 8. 
évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 
1 műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kifejezően 
csoportban. 
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 
ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, 
formaérzékük. 
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 
megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 
olvassák.  
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, 
stílusához, műfajához mérten. 
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 
zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 
részleteik alapján felismerik. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

Maurice Ravel: Bolero 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi–Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés 

színpadi művének részlete. 

 
Az értékelés elvei 

Az értékelésnél kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót 

elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az 

önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az 

értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli (énekes és verbális) és/vagy írásos 

megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal 

javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az éneklés értékelésénél ügyelünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal vívódó 

vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a közösségi 

éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam 

egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további 

előmenetelét és lelkesedését. 



Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos szövegmondást, 

a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett 

gyűjtőmunka eredményét!  

 

Dolgozat esetén az értékelésnél általában a 40 - 55 - 70 - 85% - os határokhoz tartjuk magunkat. 

 

  



Ének-zene 9. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 1 37 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  3 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  10 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 5 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), a 

következő kategóriák mindegyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, 

egy-egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

 gregorián, 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, dalok 

szövege, költői eszközök 

megfigyelése a zenei 

kifejezésben, magyar 



 reneszánsz, 

 barokk,  

 bécsi klasszikus.  

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi 

vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából 

válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából 

válogatva. 

Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő 

tematikus csoportokból válogatva):  

 régi rétegű és új stílusú népdalok,  

 életfordulók, jeles napok dalai, 

 búcsúzók, keservesek, pszalmodizáló, népdalok, balladák. 

népballadák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató; egyházzene (zsoltár, korál, népének); világi 

zene (trubadúrének), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz 

kórusdal). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 

ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző 

érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfejlesztés.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok 

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, 

metrum váltások. 

Dallam: 

Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusokra, 

dallamalkotás egyszerű szövegre. 

Harmónia: 

 Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegalkotás 

egyszerű dallamra, 

versmegzenésítés, 

szöveg hangsúlyok, 

prozódia. 

 

Matematika: absztrakt 



Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, 

variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és 

műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrázisa zenei 

és nem zenei eszközökkel: 

ritmus rondó,  

periódus,  

variáció. 

 Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez 

dallamalkotás. 

 Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: 

osztinátó, 

dudabasszus, 

orgonapont, 

T-D ingamozgás, 

tercelés. 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és harmóniai 

elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel szerkesztett 

kompozíciók megszólaltatásában. 

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában. 

gondolkodás fejlesztése 

a zenei formákon 

keresztül. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia). 

Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és szabálytalan 

hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a 

hagyományos klasszikus zenei notációról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése, 

rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további 

gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint elemi 

szintű kottaolvasás alkalmazásával. 

 

 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői. 

A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a kulcsok megismerése az 

ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra (információs szinten). 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai és 

ritmikai jellemzői szempontjából. 

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése. 

Vokális és hangszeres partitúrák megismerése a zenehallgatás kottakép 

követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az előadási mód 

megfigyelésével. 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Partitúra, notáció. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei 

emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, intellektuális, 

gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló feldolgozással a 

személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, 

forma, funkció): 

A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal, 

történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével (az 

egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri rezidenciákon 

és a nyilvános koncerttermekben, operaházakban). 

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés és 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műzene 

irodalmi kapcsolódásai, 

átköltés, humor. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-



előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – improvizáció), 

a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató zene, liturgia, 

önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás 

lehetőségei a számítógép és az internet segítségével. A felfedezés 

örömének kialakítása a folyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek). 

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás (művészi 

érték – giccs). 

Népzene és műzene kapcsolatai. 

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott témából 

választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, küzdelem, 

szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, szabadság, béke, 

vallás). 

tek: a zene történelmi 

kapcsolódásai, zene a 

főúri rezidenciákon, zene 

a liturgiában, polgároso-

dás és a nyilvános 

koncerttermek, 

operaházak. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Informatika: 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, komolyzene. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 

stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei 

részletek felismerése. 

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies műdal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

a műzene irodalmi 

kapcsolódásai, átköltés, 

humor. 

 

Történelem, társadalmi és 



Műzene:  

Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb 

stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 

Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a többszólamúság első 

virágkoráig (gregorián, reneszánsz műfajok: motetta, madrigál). 

Barokk hangszeres műfajok és az opera kialakulása (basso continuo, 

monódia, fúga, korál, passió, concerto)  

XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, 

Vietórisz-kódex anyagából). 

Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta elvű 

formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera buffa), Haydn, Mozart, 

Beethoven. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs szerepének 

felhasználásával. 

állampolgári ismeretek: a 

zene történelmi 

kapcsolódásai, zene a 

főúri rezidenciákon, zene 

a liturgiában, 

polgárosodás és a 

nyilvános koncerttermek, 

operaházak. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Informatika: zenei 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Stílusjegy, műfaj. 

 

 

Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

5 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 

versenyekre való felkészülés.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és műrészletet részben kottából, 

részben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor 

felidézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat 

csoportosan énekelnek.  

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felismerik a 

zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és 

értelmezik, tanári segítséggel reprodukálják. 



Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- és 

magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus 

tartalmukat megérteni. 

A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális 

sokszínűségében eligazodnak. 

A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 10 

alkotás). 

Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban. 

A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, 

választásaikat meg tudják indokolni. 

Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, 

alkalmazott zene, programzene között. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Gregorián ének. 

Johann Sebastian Bach: János-passió. 

Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565. 

Georg Friedrich Händel: Júdás Makkabeus – oratórium, részletek. 

Joseph Haydn: Vonósnégyesek. 

Wolfgang Amadeus Mozart egy választott operájának részletei 

Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125. – zárótétel. 

 

 

Az értékelés elvei 

Az értékelésnél kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót 

elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az 

önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az 

értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli (énekes és verbális) és/vagy írásos 

megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal 

javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az éneklés értékelésénél ügyelünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal vívódó 

vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a közösségi 

éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam 

egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további 

előmenetelét és lelkesedését. 



Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos szövegmondást, 

a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett 

gyűjtőmunka eredményét!  

 

Dolgozat esetén az értékelésnél általában a 40 - 55 - 70 - 85% - os határokhoz tartjuk magunkat 

  



Ének- zene 10. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

10. évfolyam 1 37 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  3 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  10 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 5 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult 

éneklési képességek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), a következő 

kategóriák mindegyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, egy-

egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

 gregorián, 

 reneszánsz, 

 barokk,  

 bécsi klasszikus,  

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, dalok 

szövege, költői eszközök 

megfigyelése a zenei 

kifejezésben, magyar 

népballadák, 

virágénekek, szimbolika. 



 romantikus,  

 XX. századi. 

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi 

vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva 

(lásd a magyar anyag a Zenehallgatási anyag megfelelő része). 

Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő 

tematikus csoportokból válogatva):  

 régi rétegű és új stílusú népdalok,  

 életfordulók, jeles napok dalai, 

 búcsúzók, keservesek, 

 pszalmodizáló népdalok, 

 balladák, 

 virágénekek, diákdalok, 

 verbunkos dallamok. 

Más népek dalai. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás; egyházzene 

(spirituálé); világi zene (ungaresca), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, 

romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 

ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző 

érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfejlesztés.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok 

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, 

metrum váltások. 

Dallam: 

Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusokra, 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegalkotás 

egyszerű dallamra, 

versmegzenésítés, 

szöveg hangsúlyok, 



dallamalkotás egyszerű szövegre. 

 Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a zenei 

kifejezőkészség eszközeinek emutatásával, klasszikus és populáris 

műfajokban egyaránt.  

Harmónia: 

 Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.  

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, 

variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és 

műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrázisa zenei 

és nem zenei eszközökkel: 

ritmus rondó,  

szekvencia,  

periódus,  

variáció,  

aranymetszés a zenében és a természetben. 

 Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez 

dallamalkotás. 

 Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: 

osztinátó, 

dudabasszus, 

orgonapont, 

T-D ingamozgás, 

tercelés. 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és harmóniai 

elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel szerkesztett 

kompozíciók megszólaltatásában. 

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában. 

prozódia. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése 

a zenei formákon 

keresztül. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia). 

Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és szabálytalan 

hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Zeneelméleti alapismeretek a hagyományos klasszikus zenei notációról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése, 



céljai rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további 

gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint elemi 

szintű kottaolvasás alkalmazásával. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jazz és popzenei akkordjelölés (csak információs szinten). 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai és 

ritmikai jellemzői szempontjából. 

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése. 

Vokális és hangszeres partitúrák megismerése a zenehallgatás kottakép 

követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az előadási mód 

megfigyelésével. 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Partitúra, notáció, tánctípus, beat, swing, ritmus. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei 

emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, intellektuális, 

gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló feldolgozással a 

személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, 

forma, funkció, abszolút zene – programzene): 

A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal, 

történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével (az 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műzene 

irodalmi kapcsolódásai, 

átköltés, humor. 



egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri rezidenciákon 

és a nyilvános koncerttermekben, operaházakban). 

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés és 

előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – improvizáció), 

a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató zene, liturgia, 

önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás 

lehetőségei a számítógép és az internet segítségével. A felfedezés 

örömének kialakítása a folyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek). 

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás (művészi 

érték – giccs). 

Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene műfajainak 

kapcsolódási pontjai. 

Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei humor, pl. 

komolyzenei témák megjelenése a médiában és a populáris 

műfajokban, világzenei példák zenei forrásai. 

Jazzhangszerek, zenekar: trombita, szaxofon, klarinét, nagybőgő, 

zongora, sokféle ütőhangszer, bigband. 

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott témából 

választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, küzdelem, 

szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, szabadság, béke, 

vallás). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a zene törté-

nelmi kapcsolódásai.  

 

Idegen nyelvek: 

zenehallgatási anyag 

idegen nyelven. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Informatika: 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – programzene, 

komolyzene – populáris zene, tánczene, alkalmazott zene. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 



stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies műdal. 

Műzene:  

Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb 

stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 

Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 

Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és 

zenedráma (nemzeti jelleg a zenében, hangszeres virtuozitás, az 

érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr kompozíciók és 

monumentalitás – formai és dallami jellemzők: szabad formák, 

kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység felbomlása, új 

zenei irányzatok (impresszionizmus, verizmus, dodekafónia, 

avantgárd, experimentális zene, expresszionizmus, elektronikus 

zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig. 

A jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig, 

a beat és a klasszikus rock, 

a világzene, 

a zenés színház – rockopera,  

a szórakoztató zene műfajai,  

filmzene és alkalmazott zene. 

A mai populáris zene irányzatai.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 

a műzene irodalmi 

kapcsolódásai.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

zene történelmi 

kapcsolódásai. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Informatika: zenei 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Stílusjegy, műfaj. 

 



Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

5 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 

versenyekre való felkészülés.  

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanulók az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: jeles napok, 

katonadalok; 3 műdal; 3 zenemű főtémája; 1 populáris) és műrészletet 

részben kottából, részben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor 

felidézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat 

csoportosan énekelnek.  

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felismerik a 

zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és 

értelmezik, tanári segítséggel reprodukálják. 

Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- és 

magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus 

tartalmukat megérteni. 

A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális 

sokszínűségében eligazodnak. 

A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 10 

alkotás). 

Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban. 

A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, 

választásaikat meg tudják indokolni. 

Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, 

alkalmazott zene, programzene között. 

A két év során az áttekintést segítő különböző szempontok alapján 

megismerik a zenei stílusok jellemzőit, kronologikus és műfaji rendszer alakul 

ki az eddig megszerzett és ebben az időszakban kiegészített zenei 

ismeretekben. 



Ajánlott zenehallgatási anyag 

Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom (Sommernachtstraum), Op. 21.  

Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek. 

Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa. 

Wagner, Richard: A nürnbergi mesterdalnokok 

Maurice Ravel: Bolero. 

Carl Orff: Carmina Burana. 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus. 

 

Az értékelés elvei 

Az értékelésnél kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót 

elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az 

önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az 

értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli (énekes és verbális) és/vagy írásos 

megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal 

javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az éneklés értékelésénél ügyelünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal vívódó 

vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a közösségi 

éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam 

egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további 

előmenetelét és lelkesedését. 

Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos szövegmondást, 

a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett 

gyűjtőmunka eredményét!  

 

Dolgozat esetén az értékelésnél általában a 40 - 55 - 70 - 85% - os határokhoz tartjuk magunkat. 

 

 

 


