
1. osztály 

 

Tudjon 20 dalt a törzsanyagból játékkal, mozgással. 

Tudja az egyenletes lüktetést, a negyedértékű hangot, páros nyolcadot, a negyedértékű 

szünetet, a dalok ritmusát. 

Tudjon ritmusmotívumot folyamatosan olvasva hangoztatni. 

Ismerje a különbséget az egyenletes lüktetés és a dal ritmusa között. 

Ismerje fel a tanult gyermekdalokat ritmus- és dallammotívumaikból. 

Ismerje a tanuló a szó, mi, lá dallamhangok nevét, kézlejét és viszonyított helyét a 

vonalrendszerben. 

Tudja a gyermek a szó-mi-lá hangokból álló motívumokat szolmizálni, korongokkal kirakni. 

Ismerje az ütemvonalat, ismétlővonalat, záróvonalat. 

Tudjon néhány percig figyelni a tanító énekére (2-3 perc) és a zenehallgatásra. 

Ismerje fel a gyermek, női és férfihangot, az énekkar és a zenekar hangzását, a zongora, 

furulya hangját.  

 

2. osztály 

 

Tudjon 20 dalt a törzsanyagból. 

Tudja a félértékű hangot és szünetet. 

Tudja a felismert ritmusmotívumot hangoztatni és lejegyezni. 

Ismert gyerekdal egy-két motívumnyi ritmusát legyen képes emlékezetből hangoztatni. 

Ismerje fel a tanult gyermekdalokat ritmus- és dallammotívumaikból. 

Ismerje a tanuló a dó, ré, alsó lá dallamhangok nevét, kézlejét és viszonyított helyét a 

vonalrendszerben. 

Legyen képes a dó, ré, alsó lá, a szó, mi, lá dallamhangokkal együtt motívumokban énekelni. 

Tudja a gyermek a dó-ré-alsó lá hangokból álló motívumokat különböző dó-hellyel a 

vonalrendszerben elhelyezni és visszaénekelni. 

Az ismert gyermekdalokat váltakozva hangos és belső énekléssel legyenek képesek 

megszólaltatni. 

Ismerje fel a bemutatott dalokban és művekben a tempó- és dinamikai különbségeket. 

Tudjon néhány percig figyelni a tanító énekére (2-3 perc) és a zenehallgatásra. 

Ismerje fel a vonós és fúvós együttes hangzását, a hegedű, fuvola, fagott hangját. 

 

3. osztály 

 

Tudjon 20 dalt a törzsanyagból. 

Tudja a szinkópát, az egészértékű hangot és –szünetet, nyolcad hangot, nyolcad szünetet. 

Ismerje fel a hallás utáni és kottaképről az önálló nyolcad hangot, nyolcad szünetet, szinkópát. 

Tudja a felismert ritmusmotívumot hangoztatni és lejegyezni. 

Tudja a négyes ütem hangsúlyait. 

Legyen képes egy-két ismeretlen motívum könnyű ritmusát visszatapsolni. 

Ismerje fel a tanult gyermekdalokat ritmus- és dallammotívumaikból. 

Tudjon ismert gyermekdal ritmusára visszaemlékezni, azt hangoztatni és lejegyezni. 

Ismerje a tanuló a felső és alsó dó dallamhangok nevét, kézjelét és viszonyított helyét a 

vonalrendszerben. 

Ismerje fel az osztály a nép- és műdalok, kórusművek hangulatát. 

Tudjon néhány percig figyelni a tanító énekére (3-5 perc) és a zenehallgatásra. 

Ismerje fel a férfi és női hangok hangzását kórusművekben, a bemutatott hangszerek 

hangszínét (kürt, üstdob). 



4. osztály 

 

Tudjon 20 dalt a törzsanyagból. 

Tudja az éles ritmust, nyújtott ritmust, pontozott félkottát. 

Ismerje fel a hallás utáni és kottaképről az önálló éles ritmust, nyújtott ritmust, pontozott 

félkottát. 

Tudja a felismert ritmusmotívumot hangoztatni és lejegyezni. 

Tudja a hármas ütem hangsúlyait. 

Legyen képes ismert népdal ritmusára visszaemlékezni és azt lejegyezni. 

Legyen képes ismeretlen dallam motívumának ritmusát visszatapsolni. 

Ismerje fel a tanult gyermekdalokat ritmus- és dallammotívumaikból. 

Ismerje fel az ismert dallamban a pentatóniát, ismert dalok dallamfordulataiban a fá, ti és alsó 

ti hangokat. 

Tudjon átmenő fá, ti és alsó ti hangokat dallamfordulatokban kottából szolmizálva énekelni és 

lejegyezni. 

Ismerje a vegyeskari művek szólamait. 

Ismerje a tanuló a fá, ti és alsó ti dallamhangok nevét, kézjelét és viszonyított helyét a 

vonalrendszerben. 

Ismerje fel az osztály a különböző jellegű nép- és műdalokat, kórusműveket, egyszerű 

műzenei szemelvények hangulatát és megfigyelés alapján tudja összehasonlítani. 

Tudjon néhány percig figyelni a tanító énekére (3-5 perc) és a zenehallgatásra. 

Ismerje fel az eddig megismert hangszerek hangszínét és különböztesse meg őket egymástól. 

5. évfolyam 

1. félév:  
Az első félévben tanult dalok közül a tanuló 5 dalt/zenei szemelvényt énekeljen el 

emlékezetből, kottából tudja szolmizálni azokat. A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta 

hangközöket (prím,oktáv, kvárt, kvint), ritmusértékeket (negyed, nyolcad, tizenhatod) .Tudja 

a régi és új stílusú magyar népdalok fő jellemzőit.  

Hallás után ismerje fel a népzenei részletekben a tanult népi hangszereket: cimbalom, citera, 

tekerőlant, duda.  

Himnusz, Szózat éneklése.  

2. félév:  
A második félévben tanult dalok közül a tanuló 5 dalt/zenei szemelvényt énekeljen el 

emlékezetből, kottából tudja szolmizálni azokat. Ismerje a zenei abc-t, a dúr és moll hangsort . 

A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta hangközöket (prím,oktáv, kvárt, kvint), 

ritmusértékeket (negyed, nyolcad, tizenhatod) és ritmusokat (nyújtott és éles, kis éles és kis 

nyújtott).  

Ismerje a tanult zenetörténeti korok legfontosabb jellegzetességeit, és azok híres zeneszerzőit 

(ókor, középkor, reneszánsz: Palestrina, Lassus; barokk: Vivaldi, Bach, Handel).  

Legyen képes egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat 

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneművek közül 5-öt ismerjen fel hallás után a tanult zenetörténeti 

korokon belül (középkor, reneszánsz, barokk).  

Ajánlott zenehallgatási anyag: Jacques Barbireau: Au traveil suis (Madrigál Mátyás 

udvarából); Purcell: Trombitafanfár; Lully: Bourrée, Bach: János passió; Bach: C-dúr 

prelúdium és fúga; Handel: Júdás Makkabeus; Handel: Tűzijáték szvit; Handel: Vízizene  

Megfelelt: A tanult dalok közül el tud énekelni legalább 2-t, az alap zeneelméleti ismeretekkel 

rendelkezik (zenei abc, violinkulcs, szolmizációs hangok), a tanult zenetörténeti korok közül 

kettőt ismer, felismer hallás alapján 2 zenei részletet a zenehallgatási anyagból. 65  

 



 

6. évfolyam 

1. félév:  
Az első félévben tanult dalok közül a tanuló 5 dalt énekeljen el emlékezetből, kottából tudja 

szolmizálni azokat. A tanult dalokban ismerje fel az új hangközöket (kis és nagy szekund, kis 

és nagy terc), ritmust (triola) és a tanult előadásmódokat.  

2. félév: 

A második félévben tanult dalok közül a tanuló 5 dalt énekeljen el kottából. A tanult dalokban 

ismerje fel a 6/8-os metrumot, adott zenei szemelvényben a különböző zenei formákat 

(visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondóforma). Legyen tájékozott a bécsi klasszika 

korával, a zeneszerző életével, a művek műfajával kapcsolatban. Legyen képes egy-egy 

zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. 

(tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). A többször meghallgatott 

zeneművek közül 5-öt ismerjen fel hallás után a tanult zenetörténeti koron belül (bécsi 

klasszicizmus).  

Ajánlott zenehallgatási anyag: Haydn: G-dúr, üstdob szimfónia; Haydn: Évszakok/Szüreti 

kórus (oratórium); Haydn: „Búcsú” szimfónia 1. Tétel; Haydn: „Oxford” szimfónia 1. tétel; 

Haydn: D-dúr bariton trió; Mozart: Egy kis éji zene 1. Tétel; Mozart: G-moll szimfónia; 

Mozart: Figaro házassága – nyitány; Beethoven: 5. „Sors” szimfónia 1. tétel; Beethoven: 

„Holdfény” szonáta 1. Tétel; Beethoven: Fidelio – Rabok kórusa; Beethoven: IX. szimfónia 4. 

Tétel – Örömóda. 

7. évfolyam 

1. félév:  
Az első félévben tanult dalok közül a tanuló 3 dalt énekeljen el emlékezetből, kottából tudja 

szolmizálni azokat. A tanult dalokban ismerje fel az új hangközöket (kis és nagy szext, kis és 

nagy szeptim), gyakorló feladatokban az új hangsorokat (D-dúr,B-dúr) és a váltakozó 

ütemmutatót.  

2. félév:  
A második félévben tanult dalok közül a tanuló 4 dalt énekeljen el kottából.  

Legyen tisztában a tanult zenetörténeti korszak (romantika) stílusjegyeivel, műfajaival, 

táncaival. Alapvető ismeretekkel rendelkezzen a zeneszerzők életéről, tanult műveik 

keletkezésének körülményeiről, a művek műfajáról és formájáról. A zenehallgatásra ajánlott 

zeneműveket (10 alkotás) jellemző részleteik alapján ismerje fel.  

Ajánlott zenehallgatási anyag: Schubert: 5. szimfónia 1. tétel (részlet);Schubert: Pisztráng 

című dal; Schubert: „Pisztráng ötös” 4. Tétel; Schubert: B-dúr impromptu; Schumann: 

Gyermekjelenetek; Schumann: Karnevál – Florestan; Mendelssohn: E-moll hegedűverseny 1. 

Tétel; Mendelssohn: Éliás; Chopin: Forradalmi etűd; Perc keringő; Brahms: 5. és 6. magyar 

tánc; D-dúr hegedűverseny; Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás; Bánk bán áriája; Liszt 

Ferenc: XV. magyar rapszódia; Mazeppa; Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek – 

Széchenyi István; Verdi: Nabucco; Wagner: A bolygó hollandi; Smetana: Moldva; Dvorak: 

IX. Új világ szimfónia; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei; Csajkovszkij: Diótörő  

 

 

8. évfolyam 

1. félév:  
Az első félévben tanult magyar és más népek dalai közül 3 dalt kifejezően énekeljen kottából. 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kottaképről. Zeneelméleti ismeretek 

alkalmazása (hangközök, alap hármashangzatok megismerés szintjén). 



2. félév:  

A második félévben tanult énekes anyagból 4 dalt kifejezően énekeljen kottából. A 

népdalfeldolgozás módjait ismerje Bartók és Kodály művészetében. Műzenét és népzenét 

tudja megkülönböztetni a hangszerek megfigyelésével. Alapvető ismeretekkel rendelkezzen a 

20. század zenéjéről, stílusairól, a tanult zeneszerzők életéről, tanult műveik keletkezésének 

körülményeiről, a művek műfajáról és formájáról. A zenehallgatásra ajánlott, korábban tanult 

stílusokból, zenei korszakokból kiválasztott zeneműveket (10 alkotás) ismerje fel a jellemző 

részleteik alapján.  

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Sain-Saens: Hattyú; Debussy: Children’ Corner – Golliwog’s Cakewalk; Puccini: Gianni 

Schicci – Lauretta áriája Mahler: 1. D-dúr szimfónia 2. és 3. Tétel; Ravel: Bolero; Honegger: 

Pacific 231; Schönberg: Egy varsói menekült részlet; Prokofjev: D-dúr „Klasszikus” 

szimfónia; Prokofjev: Rómeó és Júlia szvit – Állarcosbál; Sztravinszkij: Petruska – Orosz 

tánc, Ebony concerto; Orff: Carmina Burana Britten: Variációk egy Purcell témára; Britten: 

Noé bárkája – Noé, Shém, Khám, Jáfet ; Britten: Simple Symphony – Bartók Béla: Este a 

székelyeknél; Bartók Béla: Kontrasztok 3. tétel „Sebes” részlet; Kodály Zoltán: Felszállott a 

páva – zenekari változat; Kodály Zoltán: Háry János – Háry dala; Gershwin: Rhapsody in 

Blue  

 


