4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1.
www.ady-debr .sulinet.hu , ady@iskola.debrecen.hu
: 5 2 -5 2 0 - 2 2 0 , : 5 2 -5 2 0 -2 2 1
OM: 0 3 1 2 0 1

Az ének-zene tantárgy helyi tanterve

2013.
Készítette:

Ellenőrizte:

Bögös Attila
Kerekes Rita

Várhalmi Ilona

ÉNEK-ZENE
Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a
zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,
megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár.
Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás
során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük
lévő sokszínű zenei világban.
Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és
zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei
hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő
befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát.
A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és
más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris
műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában,
részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben
zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív
részvételre.
Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei
élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.
Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre,
tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát
jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének
fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a
befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző
ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.
A tantárgy fejlesztési céljai a következők:
Zenei reprodukció
Éneklés
– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az
elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét
énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el.
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt
képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos
területén megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti
összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése
hozzátartozóknak, ismerősöknek.)
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól
kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól
kezdve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel
– elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei
minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól
függetlenül értelmezhető.
Generatív és kreatív készségek fejlesztése
– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja,
hogy a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal
képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás
fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét,
zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és

–

magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét,
ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját.
A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és
fázisaihoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül.
A generatív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus,
dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó
zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen
keresztül.

Felismerő kottaolvasás
– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát
kaphatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei
tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő
kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az
önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.
– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket
még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével
egyre több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás
nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában.
– A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem
elvontan, hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A
népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami
elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék
fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji
meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai
szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése
rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs
gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak
akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti.
Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható
megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi
és intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói
kompetenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása,
akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei
tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább
különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása)
és a háttérzene fogyasztása között.
– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A
művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét
képes a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen
ezért részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé
irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes
leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az
éneklés szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is
lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei
készségek elmélyítésére is.
– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának,
üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására:

–

–

–

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl
alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a
sokrétű zenei élményből fejlődik ki.
Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az
adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz a hallgatott zene funkciójához,
stílusához és műfajához megfelelő közelítés. Lényeges, hogy a tanulók úgy
hallgassanak zenét, hogy a zene különböző megnyilvánulásaihoz a zenéhez
leginkább illeszkedő befogadói magatartással forduljanak.
A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő
gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének
képessége, másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-,
dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy
mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival
lehet kialakítani.
A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást
segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel
kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek
minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az
öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz
ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a
tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző
személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a
környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak
átéreztetése, és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges tartalom.
Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok,
helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez
érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a
szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez
kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket,
amelyekről szólnak.

Zenehallgatás
– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és
zenei ízlését formálja.
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni.
Lehetőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói
kompetenciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók
bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a
részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos
jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra,
hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének
élményszerű befogadásáról.
– Az első 6 osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a
tanulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos
figyelembevételével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei
stílusok és műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó
két osztályában sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az
ismeretközlés szintjén. A 6 és 8 osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok
tudatosítása csak a 9–10. osztály tantervének feladata.
– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére –
törekedjünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is.

–

–

Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei
műfaj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és
a zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó
zenei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók
életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az
értékes művek hallgatására.
Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra,
a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei
információk gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az
adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen
előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek
kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények
feldolgozását.

Tárgyi feltételek

Szaktanterem pianínóval vagy zongorával

Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz

Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához

Ötvonalas tábla

Ritmushangszerek

Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók

Számítógép internetkapcsolattal

Hangtár, hozzáférhető hanganyag

Kerettantervi megfelelés
Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII. 21.) számú
4. sz. melléklete alapján készült.
A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi elemekkel a témák nem
bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került megnövelésre.

A tanulók értékelése
 szóbeli felelet (egyéni éneklés, órán megoldott feladatok számonkérése, kiselőadás
felkészülés alapján, fogalmak definiálása)
 Hangszeren tanuló növendékek instrumentális megnyilvánulásainak értékelése.
• témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor);
• projektmunka és annak dokumentálása;
• versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.
A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a
tanulók
• motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
• tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, osztályzattal) értékelni, – ez
a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
• számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük;

• hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján;
• fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem
érdemjeggyel történik az értékelés, tudják hasznosítani a fejlesztő értékelési
megnyilvánulásokat.

Az ének-zene tantárgy óraszámai
képzések
Hatosztályos
NYEK nyelvi
Kéttannyelvű
NYEK emelt
drámai képzés
NYEK emelt énekzene képzés

7.
1

8.
1

9/Ny.

kötelező
9/Kny. 9.
1
1
1
1
3

10.
1
1
1
1

11.
1
1
1
2

12.

3

3

3

választható
11.
12.
2
2
1
2
2
1
2
2
1

2

Tantervi tartalmak részletesen:
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam

11. évfolyam (kötelező, 36 óra)
12. évfolyam (választható, 36 óra)
11. évfolyam (kötelező, 72 óra, emelt dráma)
12. évfolyam (kötelező, 64 óra, emelt dráma)
9-12. évfolyam (emelt ének-zenei képzés)
11-12. évfolyam (fakultáció)

7. évfolyam
Zenei reprodukció
Éneklés

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

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen
zeneelméleti alapismeretek

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

12 óra
4 óra

3 óra
3 óra
14 óra
36 óra

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés,
nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és
a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért és
önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében
az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen

nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló
tanulás kompetenciája fejlesztéséhez is hozzájárul.
Fejlesztési célok
Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés
örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban már
az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív
muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és más népek zenéje
továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik a
klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban a populáris zene szemelvényei
is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a
klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként hatnak alapvetően, meghatározóan e
művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív játékos és intellektuális
feladatokkal is gyakorolják.
Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző.
Elsődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai
megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. Kronologikus
áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos zenehallgatásra ajánlott
alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri meghallgatása és feldolgozása
sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli
meghallgatására is és más, az órai anyaghoz kapcsolódó zeneművek megismerésére.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
12 óra

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan.

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti
A tematikai egység stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai,
nevelési-fejlesztési kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány
példával. Az énekhang további képzése egy- és többszólamú
céljai
gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődésére (mutálás).
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. Magyar nyelv és
táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves).
irodalom: verbális
Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai
kifejezőkészség
feldolgozásai.
fejlesztése,
Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei. versmegzenésítések
Példák a populáris zenéből.
irodalmi alapja.
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és
témarészletek a barokk és a romantika korából.
Idegen nyelvek: más
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak
népek dalai eredeti
megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén
nyelven.
egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklés.
Kulcsfogalmak/ Társasdal, keserves, táncnóta.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

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

Órakeret
4 óra

Ritmus- és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő
formaérzék, többszólamú alapkészségek.

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés
A tematikai egység
komponálással, rögtönzött folytatással. Hallásfejlesztés harmóniai
nevelési-fejlesztési
példák szemléltetésével, egyszerűbb példák (harmóniai vázak)
céljai
alkotásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású
ritmusgyakorlatok alkotása és reprodukálása.
Skálák és hangzatok szerkesztése és hangzásának megfigyelése.
Ritmus, metrum:
 különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek
megfigyelése, reprodukciója (hangsúlyok, egyenetlen
nyolcadhangjai),
 ritmusimprovizáció
Dallam:
 hétfokú hangsorok megismertetése.

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

Kulcsfogalmak/ Rögtönzés, ritmusvariációk, szubdomináns funkció, augmentáció,
diminúció, aszimmetrikus ütem.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

Órakeret
3 óra

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.

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

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás –
Matematika: törtek.
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében:
— a változó ütemmutató felismerése,
— fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és
sebességében.
Ritmikai elemek, metrum:
— ütemfajták: 5/8,
Dallami és harmóniaelemek:
— harmóniai feszültség és oldás megfigyelése.
Hangközök:
— kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

5/8, harmóniai feszültség és oldás, kis és nagy szext, kis és nagy
szeptim.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
4 óra

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az
átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia.

A tematikai egység Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag
nevelési-fejlesztési befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok
Magyar nyelv és
Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon
irodalom: középkori
szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a
világi költészet, nemzeti
barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése.
romantika, romantikus
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében
vers, szövegelemzés.
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.
Konszonancia és disszonancia megfigyelése.
Történelem, társadalmi
A zenei forma és szerkezet azonosítása a hallgatott zeneművekben. és állampolgári
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek:
ismeretek: zeneirodalmi
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek alkotások történelmi
kapcsolata.
történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és
formájáról.
Idegen nyelvek: énekes
Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített
művek eredeti nyelven.
kottakép).
Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése,
bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, Erkölcstan:
műalkotások erkölcsi
önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag)
üzenete.
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi
események között, önálló gyűjtőmunka segítségével.
Vizuális kultúra:
művészettörténeti
stíluskorszakok és

stílusirányzatok.
Kulcsfogalmak/ Homofónia, polifónia, egytémájúság, szonátaforma, konszonancia,
disszonancia, , műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
13 óra

Zenei befogadás – Zenehallgatás

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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: oratórium részlet, vonósnégyes,
versenymű, szimfónia,
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 (pl. hangverseny-látogatás motivációs
szerepének felhasználásával).

Kapcsolódási pontok
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/ Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso,
vonósnégyes, versenymű,
fogalmak



A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Az énekes anyagból 30 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú és
többszólamú anyag) emlékezetből énekelnek kifejezően és
stílusosan 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. 20 alkotás) megismerték, a halott műveket
jellemző részleteik alapján felismerik.
Ajánlott zenehallgatási anyag
A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása
szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra
keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A
megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást.
Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei
Palestrina misék, motetták, madrigálok
Lassus misék, motetták , madrigálok
Bakfark Bálint: Lantfantázia
Tinódi Lantos Sebestyén: históriás énekek
Ungaresca, virágénekek
Monteverdi Orfeo
Vivaldi: Négy évszak
Corelli: Concerto Grosso,. La follia
Handel: Messiás, Vizizene, Tüzjáték-szvit
Johann Sebastian Bach: 2. Brandenburgi verseny,
Johann Sebastian Bach: János passió, szvitek, kantáták, concerto, orgonára komponált művek
Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus
Haydn: Szimfóniák, vonósnégyesek, Londoni szimfóniák, Teremtés oratórium
Mozart: Kis éji zene, szimfóniák, nagy g- moll szimfónia
Mozart operák: Figaró házassága, Don Giovanni, Varázsfuvola, Requiem
Ludwig van Beethoven: V., IX. szimfónia, zongoraszonáták, versenyművek

A továbbhaladás feltételei:
Éneklés
20 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei
részlet, könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más
feladatot oldanak meg)
Zenehallgatás
A gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus zenei stílusainak felismerése a
zeneművek hallgatása során
a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult
ütemformákban.
Zenei olvasás- írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről,
valamint lejegyzése emlékezetből 2#-2b-ig.

8. évfolyam
Zenei reprodukció

12 óra

Éneklés

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

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen
zeneelméleti alapismeretek

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

4 óra

3 óra
3 óra
14 óra
36 óra

Órakeret
12 óra

Zenei reprodukció – Éneklés

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan.

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti
A tematikai egység stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai,
nevelési-fejlesztési kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány
példával. Az énekhang további képzése egy- és többszólamú
céljai
gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődésére (mutálás).
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. Magyar nyelv és
táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves).
irodalom: verbális
Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, kifejezőkészség
más földrészek népzenéje, afroamerikai népzene).
fejlesztése,
Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai
versmegzenésítések
feldolgozásai..
irodalmi alapja.
Példák a populáris zenéből.
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és
Idegen nyelvek: más
témarészletek a romantika korából.
népek dalai eredeti
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak
nyelven.
megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén
egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklés.
Kulcsfogalmak/ Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

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

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás

Ritmus- és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő
formaérzék, többszólamú alapkészségek.

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés
A tematikai egység
komponálással, rögtönzött folytatással. Hallásfejlesztés harmóniai
nevelési-fejlesztési
példák szemléltetésével, egyszerűbb példák (harmóniai vázak)
céljai
alkotásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású
ritmusgyakorlatok alkotása és reprodukálása.
Skálák és hangzatok szerkesztése és hangzásának megfigyelése.
Ritmus, metrum:
 különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek
megfigyelése, reprodukciója (hangsúlyok, pl. keringő,
Dallam:
 hétfokú hangsorok, megismertetése.
Harmónia:
 szubdomináns funkció (IV. fok) megfigyeltetése dúrban
 különböző skálák hangjaiból szerkesztett hangzatok,
kipróbálása énekléssel, csoportosan.

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

Kulcsfogalmak/ Rögtönzés, ritmusvariációk, szubdomináns funkció, augmentáció,
diminúció, aszimmetrikus ütem.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

Órakeret
3 óra

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.

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

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás –
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében:
— a változó ütemmutató felismerése,
— fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és
sebességében.
Ritmikai elemek, metrum:
— ütemfajták: 5/8,

Kapcsolódási pontok
Matematika: törtek.

— Dallami és harmóniaelemek:

— harmóniai feszültség és oldás megfigyelése.
Hangközök:
— kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

5/8, harmóniai feszültség és oldás, kis és nagy szext, kis és nagy
szeptim.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
4 óra

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az
átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia.

A tematikai egység Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag
nevelési-fejlesztési befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok
Magyar nyelv és
Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon
irodalom: középkori
szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a
világi költészet, nemzeti
klasszikus szonáta forma megfigyelése.
romantika, romantikus
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek
vers, szövegelemzés.
népzenéje.
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében
Történelem, társadalmi
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével. és állampolgári
Konszonancia és disszonancia megfigyelése.
ismeretek: zeneirodalmi
Impresszionizmus a festészetben és a zenében.
alkotások történelmi
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő
kapcsolata.
szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami
jellemzők, tipikus harmóniai fordulatok, alapritmus és más érdekes Idegen nyelvek: énekes
ritmikai elemek, hangszerelés, improvizáció, dallami díszítés,
művek eredeti nyelven.
különleges előadói megoldások.
A zenei forma és szerkezet azonosítása a hallgatott zeneművekben. Erkölcstan:
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek:
műalkotások erkölcsi
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek üzenete.
történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és
Vizuális kultúra:
formájáról.
művészettörténeti
Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített
stíluskorszakok és
kottakép).

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése,
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.

stílusirányzatok.

Homofónia, polifónia, egytémájúság, szonátaforma, konszonancia,
Kulcsfogalmak/
disszonancia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás,
fogalmak
klasszikus zene, populáris zene.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
13 óra

Zenei befogadás – Zenehallgatás

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása,
zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából
válogatva:
 a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet,
zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény,
balett,
 a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték,
kamarazene, jazz és a rock születése,
 kortárs zene: 1960-tól napjainkig.
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 (pl. hangverseny-látogatás motivációs
szerepének felhasználásával).

Kapcsolódási pontok
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/ vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene,
jazz, rock.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus



Az énekes anyagból 30 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú és
többszólamú anyag) emlékezetből énekelnek kifejezően és

végén








stílusosan 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. 20 alkotás) megismerték, a halott műveket
jellemző részleteik alapján felismerik.

Ajánlott zenehallgatási anyag
A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása
szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra
keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A
megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást.
Franz Schubert: A rémkirály, h-moll befejezetlen szimfóniaDie Schöne müllerin – dalciklus
Frѐdѐric Chopin: a –moll mazurka, f-moll zongoraverseny, karakterdarabok, Forradalmi etűd
Erkel Ferenc: Hunyadi László, Bánk Bán szemelvényel
Liszt Ferenc: Les Prѐludes, Esz-dúr zongoraverseny, Haláltánc, Magyar Ünnepi dal, Krisztus
oratórium, orgaonaművek
Giuseppe Verdi: Aida, Don Carlo, Requiem– részletek
Muszorgszkij: Egy kiálítás képei, Boris Godunov
Brahms. Német Requiem, Magyar táncok, Szimfóniák
Csajkovszkij: VI. szimfónia, Hattyúk tava
Dvorak: Újvilág szimfónia
Claude Debussy: Tenger, Gyermekkuckó, Prelude, Egy Faun délutánja
Maurice Ravel: Bolero.
Gershwin: Porgy és Bess
Bartók Béla: Concerto, Cantata profana, Kékszakállú herceg vára - részletek
Kodály Zoltán: Marosszéki- , Galántai táncok, Psalmus Hungaricus,
Schönberg: Varsói menekült
Petrovics Emil: C’la guerre
Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima)
John Williams: Filmzenék – pl. Csillagok háborúja,
Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete
Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy
zenés színpadi művének részlete

A továbbhaladás feltételei:

Éneklés
20 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei
részlet, könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más
feladatot oldanak meg)
Zenehallgatás
A romantika, századforduló, 20.század zenei stílusainak felismerése a zeneművek
hallgatása során
a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult
ütemformákban.
Zenei olvasás- írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről,
valamint lejegyzése emlékezetből 4#-4b-ig.

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
A fejlesztés várt
eredményei a két magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus
évfolyamos ciklus tartalmukat megérteni.
A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális
végén
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.
Az 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.

ÉNEK-ZENE
9–10. évfolyam
A szabályozás szerint a gimnázium 9–10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene.
Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az
éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó
megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a
kiválasztott repertoár.
Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás
során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük
lévő sokszínű zenei világban.
Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és
zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei
hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő
befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát.
A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és
más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris
műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók iskolában, iskolán kívül
szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára
épülhet, amely ösztönözheti őket énekkarokban és házizenélésen való aktív részvételre.
Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei
élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.
Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok órakeretre, tananyagegységekre nem
válnak el élesen. Minden órán sor kerül éneklésre, fejlesztik a növendékek zenei generatív
készségét, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a
befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző
ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. A feltüntetett
tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése a közoktatás gyakorlatában
természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a
feltüntetett óraszámajánlások pedig az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak
tájékoztatást, illetve a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. A
kerettantervben feltüntetett ajánlott óraszám az összóraszám 90%-ára ad kötelező fejlesztési
tartalmat, míg a fennmaradó 10%-ra szabad felhasználást biztosít a tervezés során.

A tantárgy fejlesztési céljai a következők:
Zenei reprodukció
Éneklés
 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az
elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és
kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el.
 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel.
Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos
területén megoszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a
kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon).
 Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal, a 3. osztálytól kezdve a
klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a
jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói
hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység
fejlesztése céljából, amelyek műfaji határoktól függetlenül értelmezhetők.
Generatív és kreatív készségek fejlesztése
 A generatív - létrehozó, alkotó - készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a
tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják, és azokkal képesek
legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése
szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és
összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos
használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát,
kreativitását és zenei fantáziáját.
 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz
kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív
tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam,
polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei
jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.
Felismerő kottaolvasás
 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják
meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A
zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a
zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben
nélkülözhetetlen eszközzé válik.
 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még
nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több
zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem
eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában.
 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan,
hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett
zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására,
formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző
megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az
érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok
szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a
magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás
gyakorlópéldái. Csak akkor szolmizáltassák, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást
segíti.

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható
megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és
intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák
fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a
zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei
tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább
különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a
háttérzene fogyasztása között.
 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi
értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott
zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a
figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó
tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább az elmélyült
figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan
összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetőséget ad a zenei
jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is. A teljes
figyelem képességének kialakulását a Kokas-pedagógia szemlélete és módszerei is
hatékonyan segítik.
 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének
megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán
legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a
generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből
fejlődik ki.
 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát
befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal
forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás
megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, például
funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfogadását és pozitív
értékelését.
 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok,
karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége,
másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és
hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel
és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival alakíthatják.
 Zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik,
az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal
foglalkozzanak. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben
kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a
nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az
önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és
visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemutatása, művészi és emberi
élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak,
sorsfordulatainak átéreztetése és mindennek művészetére gyakorolt hatása az
elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok
(dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez
érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció

alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha
segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak.
Zenehallgatás
 A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és
zenei ízlését formálják.
 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg
teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját s
elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás
egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket.
Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében
fontos, fokozottan figyeljenek arra, hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók
figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról.
 Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertessék meg a tanulókat
a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevételével a
kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfajok teljes
spektrumából válogassanak. A nyolcosztályos iskolatípus utolsó két osztályában sor
kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén. A 6 és 8
osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 9–10. osztály
tantervének feladata.
 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjenek
DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. Használják ki az internet és a
digitális tábla lehetőségeit is.
 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű, s az összes zenei műfaj
megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a
zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei
érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük
folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az értékes művek
hallgatására.
 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő
zenehallgatásra, a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a
tanulókat a zenei információk gyűjtésére. A hangversenyek kifejezetten ahhoz
a korcsoporthoz szóljanak, akikkel a látogatást teszik. Rendkívül fontos, hogy
a hangverseny legyen előkészített, az órákon ismerjenek meg néhány zenei
témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel
segítsék az élmények feldolgozását. Használják ki a koncertpedagógia adta
lehetőségeket!
Ajánlott tankönyvek, szakirodalmi jegyzékek:
Lukin László- Ugrin Gábor (16123): Ének-zene
Kodály Zoltán :333 olvasógyakorlatok
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Tárgyi feltételek

Szaktanterem pianínóval vagy zongorával

Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz

Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához

Ötvonalas tábla

Ritmushangszerek





Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók
Számítógép internetkapcsolattal
Hangtár, hozzáférhető hanganyag

Kerettantervi megfelelés
Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII. 21.) számú
4. sz. melléklete alapján készült.A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a
megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi
elemekkel a témák nem bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került
megnövelésre.
9. évfolyam
Zenei reprodukció
Éneklés

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

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen
zeneelméleti alapismeretek

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

12 óra
4 óra

3 óra
3 óra
14 óra
36 óra

Az ének-zene tantárgy 9. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli hatékonyan:
erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség,
médiatudatosságra nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki
egészségre nevelés. A kulcskompetenciák fejlesztésében pedig a következőket képes
támogatni: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció,
idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, kezdeményezőképesség, vállalkozói
kompetencia, hatékony, önálló tanulás.
Ebben az életkorban a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív
muzikalitás továbbfejlesztése áll a középpontban. Érdemes kisebb alkalmi együtténeklő
csoportoknak is rendszeres funkcionális énekes feladatot adni (énekes néphagyomány
felelevenítése, projektnapok zenei elemei, bensőséges közösségi-egyházi ünnepeken való
aktív részvétel, osztályéneklési verseny, osztályindulók éneklése, „ki mit tud” stb.).
Az elsajátított népzenei anyag néptánc-élményekhez kapcsolódik. A táncházi
lehetőség felkínálása, esetleg rendszeres, projektszerű vagy tömbösített órák formájában
történő megvalósítása nagymértékben segíti a dalanyag funkcióba kerülését. Az énekes
anyagban a klasszikus és populáris zenei műfajok szemelvényei mellett nagy jelentősége van
a zenehallgatás anyagainak dúdoló, kísérő, csak a követés és a minél közelebbi megismerés,
és nem a teljesítményszerű reprodukció igényével történő éneklésének is. A tanulók az
énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s

felismerik kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodukálják, a zenei elemeket
improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják.
A zenehallgatásra ajánlott zeneirodalmi műalkotások többsége nagy lélegzetű, a
kerettantervben ajánlott művek közül inkább kevesebbet tanítunk, de a választott műveket
alaposan és sokféle részletre kiterjedően ismertetjük. A zenehallgatási anyag előkészítése és
tanítása során törekszünk az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag
médiatartalmak felhasználására (pl. letölthető multimédiás tartalmak, különböző
interpretációk összehasonlítása).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Éneklés

Órakeret
12 óra

A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények
elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek.
A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési
A tematikai egység készség fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és
nevelési-fejlesztési örömteli éneklés kialakítása.
céljai
Előzetes tudás

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.

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi
vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából
Idegen nyelvek: más
válogatva.
népek dalai eredeti
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából
szöveggel.
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,
Más népek dalai.
Kulcsfogalmak/ Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás;
fogalmak
egyházzene (zsoltár, korál, népének,); világi zene (trubadúrének,

ungaresca), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz kórusdal).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

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

Órakeret
4 óra

Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.

A tematikai egység A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek
nevelési-fejlesztési ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző
érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül
céljai
személyiségfejlesztés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ritmus, metrum:

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és
irodalom:
Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok
szövegalkotás egyszerű
tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, dallamra,
metrum váltások.
versmegzenésítés,
Dallam:
szöveg hangsúlyok,
Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusokra,
prozódia.
dallamalkotás egyszerű szövegre.
 Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a zenei
Idegen nyelvek: idegen
kifejezőkészség eszközeinek emutatásával, klasszikus és populáris
nyelvű szövegek és
műfajokban egyaránt.
fordításainak
Harmónia:
összehasonlítása a
 Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.
prozódia
Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás,
szempontjából.
variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és
műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrázisa zenei Matematika: absztrakt
és nem zenei eszközökkel:
gondolkodás
ritmus rondó,
fejlesztése a zenei
formákon keresztül.
szekvencia,
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
periódus,
kifejezése többféle
eszközzel.
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.
Kulcsfogalmak/ Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).
Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és
fogalmak
szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti
alapismeretek

Órakeret
3 óra

Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a
hagyományos klasszikus zenei notációról.

A tematikai egység Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése,
nevelési-fejlesztési rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további
gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint
céljai
elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői.
A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a kulcsok megismerése az
ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra, aleatorikus zene,
(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.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: vizuális
jelek és jelzések
használata.

Kulcsfogalmak/ Partitúra, notáció, tánctípus, ritmus.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
3 óra

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.

A tematikai egység A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai,
nevelési-fejlesztési intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és
céljai
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
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, kapcsolódási pontjai.
Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei humor.

Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi
kapcsolódásai, átköltés,
humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika:
infromációgyűjtés az
internet segítségével.

Kulcsfogalmak/ Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, programzene, komolyzene –
fogalmak
tánczene.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
14 óra

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei
céljai
stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés.
Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
Népzene:
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
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).
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje.
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.

Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi kapcsolódásai,
átköltés, humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika: zenei
infromációgyűjtés az
internet segítségével).

Kulcsfogalmak/ Stílusjegy, műfaj.
fogalmak

Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-

zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. (Szimfóniatétel, daljáték,
opera részlete.) A kiválasztáshoz a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást. A jazz és a populáris zenei műfajok megismerése a 7–8. évfolyam ajánlásaihoz
hasonlóan folytatódik, kiegészítve ajánlott magyar művekkel.
Népdalok, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal,
Gregorián ének (pl. Dies irae sequentia, Ave Maria himnusz).
Trubadúrénekek
Johann Sebastian Bach: János-passió.
Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565.h-moll szvit, h-moll mise
Johann Sebastian Bach: Das wohltemperiertes klavier, Brandenburgi versenyek
Couperin: Aratók
Georg Friedrich Händel: Júdás Makkabeus – oratórium, részletek., Orgonaversenyek,
Rinaldo,
Joseph Haydn: Vonósnégyesek, Op. 76, Hob. III:75–80., szimfóniák
Wolfgang Amadeus Mozart egy választott operájának részletei, szimfóniák,
zongoraversenyek, Requiem
Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125. – zárótétel.
Mormotás fiú dala, Karfantázia

A továbbhaladás feltételei:
Éneklés
20 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei
részlet, könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más
feladatot oldanak meg)
Zenehallgatás
A gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus zenei stílusainak felismerése a
zeneművek hallgatása során
a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult
ütemformákban.
Zenei olvasás- írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről,
valamint lejegyzése emlékezetből 2#-2b-ig.

10. évfolyam
Zenei reprodukció
Éneklés

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

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen
zeneelméleti alapismeretek

12 óra
4 óra

3 óra

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

3 óra
14 óra
36 óra

Az ének-zene tantárgy 10. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli
hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért,
önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és
lelki egészségre nevelés. A kulcskompetenciák fejlesztésében pedig a következőket képes
támogatni: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció,
idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, kezdeményezőképesség, vállalkozói
kompetencia, hatékony, önálló tanulás.
Ebben az életkorban a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív
muzikalitás továbbfejlesztése áll a középpontban. Érdemes kisebb alkalmi együtténeklő
csoportoknak is rendszeres funkcionális énekes feladatot adni (énekes néphagyomány
felelevenítése, projektnapok zenei elemei, bensőséges közösségi-egyházi ünnepeken való
aktív részvétel, osztályéneklési verseny, osztályindulók éneklése, „ki mit tud” stb.).
Az elsajátított népzenei anyag néptánc-élményekhez kapcsolódik. A táncházi
lehetőség felkínálása, esetleg rendszeres, projektszerű vagy tömbösített órák formájában
történő megvalósítása nagymértékben segíti a dalanyag funkcióba kerülését. Az énekes
anyagban a klasszikus és populáris zenei műfajok szemelvényei mellett nagy jelentősége van
a zenehallgatás anyagainak dúdoló, kísérő, csak a követés és a minél közelebbi megismerés,
és nem a teljesítményszerű reprodukció igényével történő éneklésének is. A tanulók az
énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s
felismerik kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodukálják, a zenei elemeket
improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják.
A zenehallgatásra ajánlott zeneirodalmi műalkotások többsége nagy lélegzetű, a
kerettantervben ajánlott művek közül inkább kevesebbet tanítunk, de a választott műveket
alaposan és sokféle részletre kiterjedően ismertetjük. A zenehallgatási anyag előkészítése és
tanítása során törekszünk az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag
médiatartalmak felhasználására (pl. letölthető multimédiás tartalmak, különböző
interpretációk összehasonlítása).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Éneklés

Órakeret
12 óra

A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények
elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek.
A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési
A tematikai egység készség fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és
nevelési-fejlesztési örömteli éneklés kialakítása.
céljai
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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,

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: verbális
kifejezőkészség
fejlesztése, dalok

egy-egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma:
 romantikus,
 XX. századi.

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.

szövege, költői
eszközök megfigyelése
a zenei kifejezésben,
magyar népballadák,
virágénekek,
szimbolika.
Idegen nyelvek: más
népek dalai eredeti
szöveggel.

Kulcsfogalmak/ Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás;
egyházzene (zsoltár, korál, népének, spirituálé); világi zene, dal (népdal,
fogalmak
műdal, egyházi és világi dal, , romantikus dal, szórakoztató zenei dal).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

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

Órakeret
4 óra

Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.

A tematikai egység A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek
nevelési-fejlesztési ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző
érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül
céljai
személyiségfejlesztés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ritmus, metrum:

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és
irodalom:
Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok
szövegalkotás egyszerű
tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, dallamra,
metrum váltások.
versmegzenésítés,
Dallam:
szöveg hangsúlyok,
Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusokra,
prozódia.
dallamalkotás egyszerű szövegre.
 Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a zenei
Idegen nyelvek: idegen
kifejezőkészség eszközeinek emutatásával, klasszikus és populáris
nyelvű szövegek és
műfajokban egyaránt.
fordításainak
Harmónia:
összehasonlítása a
 Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.
prozódia
Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás,
szempontjából.
variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és
műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrázisa zenei Matematika: absztrakt

és nem zenei eszközökkel:
ritmus rondó,
szekvencia,

gondolkodás
fejlesztése a zenei
formákon keresztül.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.

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.

Kulcsfogalmak/ Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).
Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és
fogalmak
szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti
alapismeretek

Órakeret
3 óra

Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a
hagyományos klasszikus zenei notációról.

A tematikai egység Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése,
nevelési-fejlesztési rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további
gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint
céljai
elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői.
A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a kulcsok megismerése az
ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra, aleatorikus zene,

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: vizuális
jelek és jelzések
használata.

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.

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

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
3 óra

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.

A tematikai egység A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai,
nevelési-fejlesztési intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és
céljai
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
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

Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi
kapcsolódásai, átköltés,
humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek

választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, küzdelem,
szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, szabadság, béke,
vallás).

kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika:
infromációgyűjtés az
internet segítségével.

Kulcsfogalmak/ Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene –
fogalmak
programzene, komolyzene – populáris zene, tánczene, alkalmazott zene.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
14 óra

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei
céljai
stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés.
Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
Népzene:
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
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).
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje.
Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta
elvű formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera buffa), Haydn,
Mozart, Beethoven.
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 klasszikus zenén túl, válogatás az alábbi anyagból:
a jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig,
a beat és a klasszikus rock,
a világzene,
a zenés színház – rockopera,
a szórakoztató zene műfajai,

Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi kapcsolódásai,
átköltés, humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika: zenei
infromációgyűjtés az
internet segítségével).

filmzene és alkalmazott zene.
A mai populáris zene irányzatai.
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás
szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs
szerepének felhasználásával.
Kulcsfogalmak/ Stílusjegy, műfaj.
fogalmak
Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az énekzene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. (Szimfóniatétel, daljáték,
opera részlete.) A kiválasztáshoz a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást. A jazz és a populáris zenei műfajok megismerése a 7–8. évfolyam ajánlásaihoz
hasonlóan folytatódik, kiegészítve ajánlott magyar művekkel.
Népdalok, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal, verbunkos zene.
Romantikus szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák).

Franz Schubert: Téli utazás (Winterreise) D. 911– részletek.
Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328.
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom (Sommernachtstraum), Op. 21.
Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek.
Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48. – részletek.
Liszt Ferenc: Velence és Nápoly (Venezia e Napoli), in: Vándorévek II. kötet (Années de
pélerinage II.).
Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa.
Wagner, Richard: A nürnbergi mesterdalnokok (Die Meistersinger von Nürnberg) – nyitány
Szergej Rahmanyinov: Vocalise, Op. 34, No. 14.
Claude Debussy: Clair de lune (Holdfény).
Maurice Ravel: Bolero.
Carl Orff: Carmina Burana.
Bartók Béla: Divertimento, BB 118, 1. tétel., A kékszakállú herceg vára, Concerto, Cantata
profana
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus.
Kurtág György: Négy dal Pilinszki János verseire
Arvo Pärt: Magnificat.
Petrovics Emil: C’est la guerre
Populáris zenei szemelvények
A 10. évfolyam énekes és a zenehallgatási anyagában megjelennek a klasszikus kompozíciós
műalkotásokon és a népzenén kívül eső műfajok is. A tanárok munkáját ezen a területen segíti
Gonda János: A populáris zene antológiája c. munkája és további írásai.
A külföldi anyagot elsősorban zenehallgatásra javasoljuk, míg a magyar anyagot éneklésre. A
dalokat a tanár vagy a növendékek kísérhetik gitárral és/vagy zongorán.

CÍM
A hetedik
Apám hitte
Az utcán
Azért vannak a jó barátok
Budapest
Európa
Felkelt a napunk…
Gyöngyhajú lány
Ha én rózsa volnék
Ha itt lennél velem
Ilyenek voltunk
Iskolatáska
Könnyű álmot hozzon az éj
Levél a távolból
Mama kérlek
Miénk itt a tér
Miért hagytuk, hogy így legyen
Mondd, hogy nem haragszol
Most múlik pontosan
Ne várd a májust
Nemzeti dal
Nézz az ég felé
Szállj fel magasra
Szólj rám, ha hangosan énekelek
Te majd kézen fogsz és
hazavezetsz
Ugye mi jó barátok vagyunk
Valaki mondja meg
Várj, míg felkel majd a nap
Zene nélkül mit érek én

SZERZŐ
Póka – József Attila

ELŐADÓ
Hobo Blues Band

Presser, Zorán – Dusán
Szörényi – Bródy
Máté Péter – S.Nagy István
Cseh Tamás – Másik János –
Bereményi Géza
Varga Miklós – Varga
Mihály
Szörényi – Bródy
Presser – Adamis
Szörényi – Bródy
Republic együttes
Kovács Ákos
Hajdú – Demjén
Várkonyi – Miklós
Szörényi – Bródy

Zorán
Illés együttes
Máté Péter

Bródy János
Presser – Adamis
Szörényi – Bródy
Szörényi – Bródy
Kiss Tibor
Bródy János
Tolcsvai László – Petőfi
Sándor
Lerch István – Horváth Attila
Gallai Péter – Köves Miklós

Koncz Zsuzsa
LGT
Illés együttes
Fonográf
Quimby
Zorán

Presser Gábor

LGT

Presser Gábor
Presser – Dusán
Presser – Adamis
Lerch – Demjén
Máté Péter

Presser Gábor
LGT, Zorán, Demjén
Presser Gábor
V'Moto-Rock
Máté Péter

Cseh Tamás
Varga Miklós
Illés együttes
Omega
Koncz Zsuzsa
Republic
Ákos
Bergendy együttes
Charlie
Fonográf

Tolcsvai László
Charlie
Piramis

A továbbhaladás feltételei:
Éneklés
20 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei
részlet, könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más
feladatot oldanak meg)
Zenehallgatás
A romantika, századforduló, 20.század zenei stílusainak felismerése a zeneművek
hallgatása során
a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása

Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult
ütemformákban.
Zenei olvasás- írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről,
valamint lejegyzése emlékezetből 4#-4b-ig.

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
A fejlesztés várt
eredményei a két magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus
évfolyamos ciklus tartalmukat megérteni.
A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális
végén
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.

11. évfolyam
Témakörök
Zenei reprodukció
Éneklés
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

24 óra
12 óra
36 óra

Az ének-zene tantárgy a 11. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli
hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért,
önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és
lelki egészségre nevelés. A kulcskompetenciák közül támogatja az esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció,
digitális kompetencia, kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia, hatékony, önálló
tanulás fejlesztését.
Ebben az életkorban a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív
muzikalitás továbbfejlesztése áll a középpontban. Érdemes kisebb alkalmi együtténeklő
csoportoknak is rendszeres funkcionális énekes feladatot adni (pl.: énekes néphagyomány
felelevenítése, projektnapok zenei elemei, bensőséges közösségi-egyházi ünnepeken való
aktív részvétel, osztályéneklési verseny, iskolai vetélkedők stb.).
Az elsajátított népzenei anyag néptánc élményekhez kapcsolódik. A táncházi lehetőség
felkínálása, esetleg rendszeres, projektszerű vagy tömbösített órák formájában történő
megvalósítása nagymértékben segíti a dalanyag funkcióba kerülését. Az énekes anyagban a
klasszikus és populáris zenei műfajok szemelvényei mellett nagy jelentősége van a
zenehallgatás anyagainak dúdoló, kísérő, csak a követés és a minél közelebbi megismerés és
nem a teljesítményszerű reprodukció igényével történő éneklésének is. A tanulók az énekelt
dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik
kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodukálják, a zenei elemeket improvizációs és
kreatív játékos feladatokkal gyakorolják.
A zenehallgatásra ajánlott zeneirodalmi műalkotások többsége nagy lélegzetű, a
kerettantervben ajánlott művek közül inkább kevesebbet tanítunk, de a választott műveket
alaposan és sokféle részletre kiterjedően ismertetjük. A zenehallgatási anyag előkészítése és
tanítása során törekszünk az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag
médiatartalmak felhasználására (pl. letölthető multimédiás tartalmak, különböző
interpretációk összehasonlítása).
Az ének-zene tantárgy keretében korábban megszerzett tapasztalatokat és zenei
ismereteket új szempontok szerint árnyaljuk (társművészetek, zenei műfajok kronologikus
fejlődése, zenei stílusirányzatok, történelmi és irodalmi párhuzamok stb.).
Építünk a tanulók informatikai tudására és az internetkorszak hatásaira. A tanítás
folyamatában az interaktivitás középpontba kerül, a tanítás-tanulás folyamatába javasoljuk a
nagyobb zenei tapasztalatokkal rendelkező diákok bevonását (kiselőadások, élő zenei
bemutató, aktuális zenei jelenségekhez, történésekhez, eseményekhez kapcsolódó vitafórum).
Nem szabad lemondani az osztályszintű éneklésről és a kóruséneklésről.
Az első 10 évfolyamon meghatározott 5 fejlesztési cél közül a 11. évfolyamon az
éneklés és a zenehallgatás a releváns. A 11. évfolyam órakerethez viszonyított gazdag
tárházat kínál, melynek mélységét, a más művészeti területekkel való kapcsolatrendszerét,
valamint komplexitásának összetettségét is a helyi tanterv határozza meg.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció
Éneklés

Órakeret
24 óra

Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények.

A tematikai egység A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség
nevelési-fejlesztési fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés
kialakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező,
céljai
élményt adó éneklés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes
hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség
esetén egyénre szabott kezdőhangról), a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan (vokális és hangszeres művek – tanévenként 15
szemelvény).
Az aktuális tevékenységhez kapcsolódó zenei anyag:
– ballagás, szerenád,
– táncház,
– koncert,
– névnapi köszöntő,
– iskolai ünnepélyek,
– évfordulók.
Szemelvények a többszólamú énekléshez:
– kánonok,
– reneszánsz kórusművek,
– népdalfeldolgozások,
– más népek zenéjének többszólamú feldolgozása.
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából
válogatva.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegelemzés, költői
képek, népdal
szimbólumok.
Idegen nyelvek: énekes
anyag eredeti nyelven.
Etika: dalanyag
tartalmának üzenete.

Kulcsfogalmak/ A választott dalanyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző
fogalmak.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
12 óra

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés,
céljai
szintetizálás véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
A zenehallgatási anyag feldolgozásának módja:
– a kiválasztott zenei példa meghallgatása,
– a legfontosabb zenei jellemzők kiemelése és egy részének
reprodukciója (ritmus, dallam, harmónia),
– a felvétel helye és ideje, az előadó(k), más kapcsolódó zenei
példák, stílus meghatározása.
Javasolt témakörök, melyek a rendelkezésre álló időkeret és tematika
alapján választhatóak:
1. Zene és színház
2. Az opera története Monteverditől Wagnerig
3. Singspiel/daljáték (ajánlott: Mozart, Kodály)
4. Operett (ajánlott: Offenbach, J. Strauss, Lehár, Kálmán)
5. Musical (ajánlott: Hegedűs a háztetőn, Az Operaház
fantomja)
A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai:
 történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,
 a zeneszerző jelentősége az adott műfaj fejlődéstörténetében,
 a kiválasztott mű zenei jellemzői,
 a librettó, szereplők és ábrázolásuk,
 a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése,
 különböző rendezői interpretációk.
Zene és történelem:
 görög és római mitológiai történetek a zenében,
 magyar történelmi események korszakonként,
 világtörténelmi események korszakonként,
 történelmi portrék.
Zene és irodalom:
 költészet (ajánlott: Kodály és magyar költők versei, francia
versek francia zeneszerzők megzenésítésében, Schubert –
Goethe),
 dráma (ajánlott Szentivánéji álom – Mendelssohn, Beaumarchais
– Mozart, Balázs Béla – Bartók Béla A kékszakállú herceg vára),

Művészetek;
mozgóképkultúra és
médiaismeret:
tantárgyak közötti
szintézis (a kortárs
zenei élet jelenségei, a
média szerepe a zenei
tevékenységek
megjelenítésében, az
alkalmazott
zeneszerzés és
zeneművészet és a
kortárs művészetek
kölcsönhatása).

 regény, elbeszélés (Dumas – Verdi, Thomas Mann – Vajda
János),
 mese (Hoffmann – Csajkovszkij).
Zene és előadó-művészet:
 alkotás, előadó-művészet és befogadás kapcsolata,
 egy-egy zeneszerző alkotó személyisége és életpályája (ajánlott:
J. S. Bach a Tamás templomban, Haydn és az Esterházy család
kapcsolata),
 a zeneszerzés és előadó-művészet kapcsolata (ajánlott: Chopin,
Liszt),
 előadó-művészi életpályák régen és ma (ajánlott: Maria Callas,
Glenn Gould, mai világhírű előadó-művészeink).
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás
szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs
szerepének felhasználásával).
Kulcsfogalmak/ A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak.
fogalmak
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 két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei,
kánonok éneklése csoportosan.
A 11. évfolyam végére a tanulók alapvető ismeretekkel rendelkeznek a
A fejlesztés várt zenetörténet (kronológia), a társművészetek és az ének-zene
eredményei a két kapcsolódásáról.
évfolyamos ciklus Zenei befogadóképességük fejlődik, a befogadás pályái szélesednek a
személyes – esztétikai, intellektuális, gyakorlati – zenei élmények
végén
szerzése, irányított és önálló feldolgozása által.
A cselekedtető zenei tevékenység mellett (éneklés) erőteljesebb hangsúlyt
kap a zenében való tájékozottság, az értékalkotás, az elemzés, a
szintetizálás és vitakultúra.
A tanulók értékazonosítási képessége fejlődik.
A zenei tevékenységük hatással van társas kapcsolatukra
(osztályközösségek, iskolai közösségek).

Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható, a megadott művek azonos stílusú és műfajú művekkel
kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei
között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A
megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást.
A középiskola záró szakasza az érettségire való felkészülés ideje. A zenehallgatás célja
elsősorban a tájékozódás az összefüggések, a zenei fejlődés láttatása, az önálló
gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. A zenehallgatási anyag módját és mértékét is
ez határozza meg.
Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal, cigányzene, verbunkos zene
XIX. századi szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák)
Claudio Monteverdi: Orfeo – opera
Johann Sebastian Bach: h-moll mise – részletek, BWV 232
Johann Sebastian Bach: C-dúr toccata adagio és fúga, BWV 582
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso-k, Op. 6
Joseph Haydn: B-dúr vonósnégyes, Op. 6. No. 4. Hob. III:78, „A hajnal”
Joseph Haydn: d-moll, „Nelson” mise, Glória tétel, Hob. XXII:11
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem, K 626
Ludwig van Beethoven: G-dúr zongoraverseny I. tétel, Op. 58.
Franz Schubert: A szép molnárlány (Die Schöne Müllerin), D. 795
Felix Mendelssohn-Bartholdy: e-moll hegedűverseny, Op. 64
Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek
Robert Schumann: Karnevál, Op. 9
Liszt Ferenc: Rigoletto parafrázis (Rigoletto Paraphrase de Concert), S.434
Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek (Historische ungarische Bildnisse), S. 205
Giuseppe Verdi: Aida – opera, részletek
Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (Die Meistersinger von Nürnberg) – nyitány
Hector Berlioz: Fantasztikus szimfónia (Symphonie fantastique), Op. 15
Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány, c-moll, Op. 80
Nyikolaj Rimszkij-Korszakov: Spanyol capriccio
Pjotr Iljics Csajkovszkij: Olasz capriccio
Giacomo Puccini: Bohémélet (La Bohème) – opera, részletek
Magyar populáris zenei szemelvények
A középiskolában az énekes és a zenehallgatási anyagban megjelennek a klasszikus
értelemben vett kompozícióktól és az autentikus népzenétől különböző műfajok,
stílusirányzatok is. A tanárok munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris zene
antológiája c. munkája és további írásai.
A magyar anyagot éneklésre is, míg a külföldi anyagot elsősorban zenehallgatásra
javasoljuk. Az alábbi válogatás a rendkívül gazdag magyar anyagnak csak egy kis részlete. A
felhasználható dalok köre bővíthető, alakítható. A dalokat a tanár vagy a növendékek
kísérhetik gitárral és/vagy zongorán.

A továbbhaladás feltételei:
Éneklés
20 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei részlet,
könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más feladatot
oldanak meg)
Zenehallgatás
A gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus zenei stílusainak felismerése a zeneművek
hallgatása során a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult ütemformákban.
Zenei olvasás- írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről.
12. évfolyam (választható)
Témakörök
Zenei reprodukció
Éneklés
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

22 óra
10 óra
32 óra

Zenei reprodukció
Éneklés

Órakeret
22 óra

Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények.

A tematikai egység A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség
nevelési-fejlesztési fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés
kialakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező,
céljai
élményt adó éneklés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes
hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség
esetén egyénre szabott kezdőhangról), a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan (vokális és hangszeres művek – tanévenként 15
szemelvény).
Az aktuális tevékenységhez kapcsolódó zenei anyag:
– ballagás, szerenád,
– táncház,
– koncert,
– névnapi köszöntő,
– iskolai ünnepélyek,
– évfordulók.
Szemelvények a többszólamú énekléshez:
– népdalfeldolgozások,
– más népek zenéjének többszólamú feldolgozása.
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegelemzés, költői
képek, népdal
szimbólumok.
Idegen nyelvek: énekes
anyag eredeti nyelven.
Etika: dalanyag
tartalmának üzenete.

válogatva.
Kulcsfogalmak/ A választott dalanyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző
fogalmak.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
10 óra

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés,
céljai
szintetizálás véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
A zenehallgatási anyag feldolgozásának módja:
– a kiválasztott zenei példa meghallgatása,
– a legfontosabb zenei jellemzők kiemelése és egy részének
reprodukciója (ritmus, dallam, harmónia),
– a felvétel helye és ideje, az előadó(k), más kapcsolódó zenei
példák, stílus meghatározása.
Javasolt témakörök, melyek a rendelkezésre álló időkeret és tematika
alapján választhatóak:
1. Zene és színház
2. Az opera története Monteverditől Wagnerig
3. Singspiel/daljáték (ajánlott: Mozart, Kodály)
4. Operett (ajánlott: Offenbach, J. Strauss, Lehár, Kálmán)
5. Musical (ajánlott: Hegedűs a háztetőn, Az Operaház fantomja)
6. Rockopera (ajánlott: István a király)
7. Balett (ajánlott: Stravinsky egy-egy műve)
8. Jazztörténeti szemelvények
9. A populáris zene világa
10. Népzene és világzene
A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai:
 történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,
 a zeneszerző jelentősége az adott műfaj fejlődéstörténetében,
 a kiválasztott mű zenei jellemzői,
 a librettó, szereplők és ábrázolásuk,
 a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése,
 különböző rendezői interpretációk.
Zene és történelem:
 görög és római mitológiai történetek a zenében,
 magyar történelmi események korszakonként,
 világtörténelmi események korszakonként,
 történelmi portrék.
Zene és irodalom:

Művészetek;
mozgóképkultúra és
médiaismeret:
tantárgyak közötti
szintézis (a kortárs
zenei élet jelenségei, a
média szerepe a zenei
tevékenységek
megjelenítésében, az
alkalmazott
zeneszerzés és
zeneművészet és a
kortárs művészetek
kölcsönhatása).

 költészet (ajánlott: Kodály és magyar költők versei, francia
versek francia zeneszerzők megzenésítésében, Schubert –
Goethe),
 dráma (ajánlott, Balázs Béla – Bartók Béla A kékszakállú herceg
vára),
 regény, elbeszélés (, Thomas Mann – Vajda János),
Zene és előadó-művészet:
 alkotás, előadó-művészet és befogadás kapcsolata,
 egy-egy zeneszerző alkotó személyisége és életpályája (ajánlott:
a zeneszerzés és előadó-művészet kapcsolata (előadó-művészi
életpályák régen és ma (ajánlott: Maria Callas, Glenn Gould, mai
világhírű előadó-művészeink).
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás
szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs
szerepének felhasználásával).
Kulcsfogalmak/ A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak.
fogalmak
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 két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei,
kánonok éneklése csoportosan.
A 11–12. évfolyam végére a tanulók alapvető ismeretekkel rendelkeznek a
A fejlesztés várt zenetörténet (kronológia), a társművészetek és az ének-zene
eredményei a két kapcsolódásáról.
évfolyamos ciklus Zenei befogadóképességük fejlődik, a befogadás pályái szélesednek a
személyes – esztétikai, intellektuális, gyakorlati – zenei élmények
végén
szerzése, irányított és önálló feldolgozása által.
A cselekedtető zenei tevékenység mellett (éneklés) erőteljesebb hangsúlyt
kap a zenében való tájékozottság, az értékalkotás, az elemzés, a
szintetizálás és vitakultúra.
A tanulók értékazonosítási képessége fejlődik.
A zenei tevékenységük hatással van társas kapcsolatukra
(osztályközösségek, iskolai közösségek).
Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható, a megadott művek azonos stílusú és műfajú művekkel
kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei
között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A
megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást.

A középiskola záró szakasza az érettségire való felkészülés ideje. A zenehallgatás célja
elsősorban a tájékozódás az összefüggések, a zenei fejlődés láttatása, az önálló
gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. A zenehallgatási anyag módját és mértékét is
ez határozza meg.
Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal, cigányzene, verbunkos zene
Szergej Rachmaninov: Nocturne
Claude Debussy: A tenger
Arnold Schönberg: Egy varsói menekült (ein Überlebender aus Warschau), Op. 46
Maurice Ravel: La Valse
Igor Stravinsky: Tűzmadár
Bartók Béla: III. zongoraverseny, BB 127.
Kodály Zoltán: Galántai táncok
Lajtha László: Op. 63. VII. szimfónia („Forradalom”, 1957). Eredeti címe „Mártírok siratója”
Anton Webern: Fünf Stücke (Öt darab) zenekarra, Op. 10
Kurtág György: Négy dal Pilinszky János verseire (1975)
Pierre Boulez: Notations I–IV.
Eötvös Péter: Három nővér – opera
Magyar populáris zenei szemelvények
A középiskolában az énekes és a zenehallgatási anyagban megjelennek a klasszikus
értelemben vett kompozícióktól és az autentikus népzenétől különböző műfajok,
stílusirányzatok is. A tanárok munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris zene
antológiája c. munkája és további írásai.
A magyar anyagot éneklésre is, míg a külföldi anyagot elsősorban zenehallgatásra
javasoljuk. Az alábbi válogatás a rendkívül gazdag magyar anyagnak csak egy kis részlete. A
felhasználható dalok köre bővíthető, alakítható. A dalokat a tanár vagy a növendékek
kísérhetik gitárral és/vagy zongorán.
A továbbhaladás feltételei:
Éneklés
20 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei részlet,
könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más feladatot
oldanak meg)
Zenehallgatás
A Romantika és a 20.század zenei stílusainak felismerése a zeneművek hallgatása során a
zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult ütemformákban.
Zenei olvasás - írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről.

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű drámai képzés
11-12. évfolyam
Az ének-zene tantárgy a 11-12. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit
képviseli hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás
másokért, önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, az önismeret és a társas kultúra
fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés. A kulcskompetenciák közül támogatja az
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen
nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, kezdeményezőképesség, vállalkozói
kompetencia, hatékony, önálló tanulás fejlesztését.
Ebben az életkorban a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív
muzikalitás továbbfejlesztése áll a középpontban. Érdemes kisebb alkalmi együtténeklő
csoportoknak is rendszeres funkcionális énekes feladatot adni (pl.: énekes néphagyomány
felelevenítése, projektnapok zenei elemei, bensőséges közösségi-egyházi ünnepeken való
aktív részvétel, osztályéneklési verseny, iskolai vetélkedők stb.).
Az elsajátított népzenei anyag néptánc élményekhez kapcsolódik. A táncházi lehetőség
felkínálása, esetleg rendszeres, projektszerű vagy tömbösített órák formájában történő
megvalósítása nagymértékben segíti a dalanyag funkcióba kerülését. Az énekes anyagban a
klasszikus és populáris zenei műfajok szemelvényei mellett nagy jelentősége van a
zenehallgatás anyagainak dúdoló, kísérő, csak a követés és a minél közelebbi megismerés és
nem a teljesítményszerű reprodukció igényével történő éneklésének is. A tanulók az énekelt
dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik
kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodukálják, a zenei elemeket improvizációs és
kreatív játékos feladatokkal gyakorolják.
A zenehallgatásra ajánlott zeneirodalmi műalkotások többsége nagy lélegzetű, a
kerettantervben ajánlott művek közül inkább kevesebbet tanítunk, de a választott műveket
alaposan és sokféle részletre kiterjedően ismertetjük. A zenehallgatási anyag előkészítése és
tanítása során törekszünk az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag
médiatartalmak felhasználására (pl. letölthető multimédiás tartalmak, különböző
interpretációk összehasonlítása).
Az ének-zene tantárgy keretében korábban megszerzett tapasztalatokat és zenei
ismereteket új szempontok szerint árnyaljuk (társművészetek, zenei műfajok kronologikus
fejlődése, zenei stílusirányzatok, történelmi és irodalmi párhuzamok stb.).
Építünk a tanulók informatikai tudására és az internetkorszak hatásaira. A tanítás
folyamatában az interaktivitás középpontba kerül, a tanítás-tanulás folyamatába javasoljuk a
nagyobb zenei tapasztalatokkal rendelkező diákok bevonását (kiselőadások, élő zenei
bemutató, aktuális zenei jelenségekhez, történésekhez, eseményekhez kapcsolódó vitafórum).
Nem szabad lemondani az osztályszintű éneklésről és a kóruséneklésről.
Az első 10 évfolyamon meghatározott 5 fejlesztési cél közül a 11-12. évfolyamon az
éneklés és a zenehallgatás a releváns. A 11-12. évfolyam órakerethez viszonyított gazdag
tárházat kínál, melynek mélységét, a más művészeti területekkel való kapcsolatrendszerét,
valamint komplexitásának összetettségét is a helyi tanterv határozza meg.
A tanulók értékelése
• szóbeli felelet (egyéni éneklés, órán megoldott feladatok számonkérése, kiselőadás
felkészülés alapján, fogalmak definiálása)
•hangszeren tanuló növendékek instrumentális megnyilvánulásainak értékelése.
• témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor);

• projektmunka és annak dokumentálása;
• versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.
A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a
tanulók
• motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
• tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, osztályzattal) értékelni, – eza tanár
részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
• számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük;
• hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján;
• fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem érdemjeggyel
történik az értékelés, tudják hasznosítani a fejlesztő értékelési megnyilvánulásokat.
Ajánlott tankönyvek, szakirodalmi jegyzékek:
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Lukin László- Ugrin Gábor (16123): Ének-zene
Kodály Zoltán :333 olvasógyakorlatok
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Tárgyi feltételek

Szaktanterem pianínóval vagy zongorával

Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz

Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához

Ötvonalas tábla

Ritmushangszerek

Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók

Számítógép internetkapcsolattal

Hangtár, hozzáférhető hanganyag
Kerettantervi megfelelés
Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII. 21.) számú 4. sz. melléklete alapján készült.
A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi elemekkel a témák nem
bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került megnövelésre.
A tantárgy óraszámai
Emelt szintű drámai képzés

11. évfolyam

12.évfolyam

2 óra

2 óra

11. évfolyam
12. évfolyam
11. évfolyam
Témakörök
Zenei reprodukció
Éneklés, színpadi ének

60 óra

Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

12 óra
72 óra
Zenei reprodukció
Éneklés, színpadi ének

Órakeret
60 óra

Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények.
A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség
fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés
kialakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező,
élményt adó éneklés.

A tematikai egység
A tanuló egyedi képességeinek, készségeinek aktí figyelembevételével
nevelési-fejlesztési
történő egyéni és csoprtos fejlesztés a magyar populáris zene,
céljai
musicalek, sanzonok, couplék, operettrészletek, illetve a klasszikus
énekiskolák szemelvényeinek éneklésével.
Kamaraegyüttesek, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus
kórusművek kifejező, stílusos előadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes
hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség
esetén egyénre szabott kezdőhangról), a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan (vokális és hangszeres művek – tanévenként 15
szemelvény).
Az aktuális tevékenységhez kapcsolódó zenei anyag:
–
ballagás, szerenád,
–
táncház,
–
koncert,
–
névnapi köszöntő,
–
iskolai ünnepélyek,
–
évfordulók.
Szemelvények a többszólamú énekléshez:
–
kánonok,
–
reneszánsz kórusművek,
–
népdalfeldolgozások,
–
más népek zenéjének többszólamú feldolgozása.
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából
válogatva.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegelemzés, költői
képek, népdal
szimbólumok.
Idegen nyelvek: énekes
anyag eredeti nyelven.
Etika: dalanyag
tartalmának üzenete.

Kulcsfogalmak/ A választott dalanyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző
fogalmak.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
12 óra

Előzetes tudás

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés,
céljai
szintetizálás véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
A zenehallgatási anyag feldolgozásának módja:
–
a kiválasztott zenei példa meghallgatása,
–
a legfontosabb zenei jellemzők kiemelése és egy részének
reprodukciója (ritmus, dallam, harmónia),
–
a felvétel helye és ideje, az előadó(k), más kapcsolódó
zenei példák, stílus meghatározása.
Javasolt témakörök, melyek a rendelkezésre álló időkeret és
tematika alapján választhatóak:
1. Zene és színház
2. Az opera története Monteverditől Wagnerig
3. Singspiel/daljáték (ajánlott: Mozart, Kodály)
4. Operett (ajánlott: Offenbach, J. Strauss, Lehár, Kálmán)
5. Musical (ajánlott: Hegedűs a háztetőn, Az Operaház fantomja)
A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai:
 történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,
 a zeneszerző jelentősége az adott műfaj fejlődéstörténetében,
 a kiválasztott mű zenei jellemzői,
 a librettó, szereplők és ábrázolásuk,
 a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése,
 különböző rendezői interpretációk.
Zene és történelem:
 görög és római mitológiai történetek a zenében,
 magyar történelmi események korszakonként,
 világtörténelmi események korszakonként,
 történelmi portrék.
Zene és irodalom:
 költészet (ajánlott: Kodály és magyar költők versei, francia
versek francia zeneszerzők megzenésítésében, Schubert –
Goethe),
 dráma (ajánlott Szentivánéji álom – Mendelssohn,
Beaumarchais – Mozart, Balázs Béla – Bartók Béla A
kékszakállú herceg vára),
 regény, elbeszélés (Dumas – Verdi, Thomas Mann – Vajda
János),
 mese (Hoffmann – Csajkovszkij).
Zene és előadó-művészet:
 alkotás, előadó-művészet és befogadás kapcsolata,
 egy-egy zeneszerző alkotó személyisége és életpályája (ajánlott:

Művészetek;
mozgóképkultúra és
médiaismeret: tantárgyak
közötti szintézis (a
kortárs zenei élet
jelenségei, a média
szerepe a zenei
tevékenységek
megjelenítésében, az
alkalmazott zeneszerzés
és zeneművészet és a
kortárs művészetek
kölcsönhatása).

J. S. Bach a Tamás templomban, Haydn és az Esterházy család
kapcsolata),
 a zeneszerzés és előadó-művészet kapcsolata (ajánlott: Chopin,
Liszt),
 előadó-művészi életpályák régen és ma (ajánlott: Maria Callas,
Glenn Gould, mai világhírű előadó-művészeink).
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás
szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs
szerepének felhasználásával).
A továbbhaladás feltételei:
Éneklés
20 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei részlet,
könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más feladatot
oldanak meg)
Zenehallgatás
A gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus zenei stílusainak felismerése a zeneművek
hallgatása során a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult ütemformákban.
Zenei olvasás- írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről.
Nyelvi előkészítővel induló emelt drámai képzés
12. évfolyam
Témakörök
Zenei reprodukció
Éneklés, színpadi ének
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

52 óra
12 óra
64 óra

Zenei reprodukció
Éneklés, színpadi ének

Órakeret
52 óra

Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények.

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség
fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés
kialakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező,
A tematikai egység élményt adó éneklés.
nevelési-fejlesztési
A tanuló egyedi képességeinek, készségeinek aktí figyelembevételével
céljai
történő egyéni és csoprtos fejlesztés a magyar populáris zene,
musicalek, sanzonok, couplék, operettrészletek, illetve a klasszikus
énekiskolák szemelvényeinek éneklésével.
Kamaraegyüttesek, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus

kórusművek kifejező, stílusos előadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes
hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség
esetén egyénre szabott kezdőhangról), a zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódóan (vokális és hangszeres művek – tanévenként 15
szemelvény).
Az aktuális tevékenységhez kapcsolódó zenei anyag:
– ballagás, szerenád,
– táncház,
– koncert,
– névnapi köszöntő,
– iskolai ünnepélyek,
– évfordulók.
Szemelvények a többszólamú énekléshez:
– népdalfeldolgozások,
– más népek zenéjének többszólamú feldolgozása.
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából
válogatva.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegelemzés, költői
képek, népdal
szimbólumok.
Idegen nyelvek: énekes
anyag eredeti nyelven.
Etika: dalanyag
tartalmának üzenete.

Kulcsfogalmak/ A választott dalanyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző
fogalmak.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
12 óra

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés,
céljai
szintetizálás véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
A zenehallgatási anyag feldolgozásának módja:
– a kiválasztott zenei példa meghallgatása,
– a legfontosabb zenei jellemzők kiemelése és egy részének
reprodukciója (ritmus, dallam, harmónia),
– a felvétel helye és ideje, az előadó(k), más kapcsolódó zenei
példák, stílus meghatározása.
Javasolt témakörök, melyek a rendelkezésre álló időkeret és tematika
alapján választhatóak:
1. Zene és színház
2. Az opera története Monteverditől Wagnerig
3. Singspiel/daljáték (ajánlott: Mozart, Kodály)
4. Operett (ajánlott: Offenbach, J. Strauss, Lehár, Kálmán)
5. Musical (ajánlott: Hegedűs a háztetőn, Az Operaház fantomja)
6. Rockopera (ajánlott: István a király)
7. Balett (ajánlott: Stravinsky egy-egy műve)
8. Jazztörténeti szemelvények
9. A populáris zene világa
10. Népzene és világzene
A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai:
 történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,
 a zeneszerző jelentősége az adott műfaj fejlődéstörténetében,
 a kiválasztott mű zenei jellemzői,
 a librettó, szereplők és ábrázolásuk,
 a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése,
 különböző rendezői interpretációk.
Zene és történelem:
 görög és római mitológiai történetek a zenében,
 magyar történelmi események korszakonként,
 világtörténelmi események korszakonként,
 történelmi portrék.
Zene és irodalom:
 költészet (ajánlott: Kodály és magyar költők versei, francia
versek francia zeneszerzők megzenésítésében, Schubert –
Goethe),
 dráma (ajánlott, Balázs Béla – Bartók Béla A kékszakállú herceg
vára),
 regény, elbeszélés (, Thomas Mann – Vajda János),
Zene és előadó-művészet:
 alkotás, előadó-művészet és befogadás kapcsolata,
 egy-egy zeneszerző alkotó személyisége és életpályája (ajánlott:
a zeneszerzés és előadó-művészet kapcsolata (előadó-művészi
életpályák régen és ma (ajánlott: Maria Callas, Glenn Gould, mai
világhírű előadó-művészeink).
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás
szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs

Művészetek;
mozgóképkultúra és
médiaismeret:
tantárgyak közötti
szintézis (a kortárs
zenei élet jelenségei, a
média szerepe a zenei
tevékenységek
megjelenítésében, az
alkalmazott
zeneszerzés és
zeneművészet és a
kortárs művészetek
kölcsönhatása).

szerepének felhasználásával).
Kulcsfogalmak/ A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak.
fogalmak
Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható, a megadott művek azonos stílusú és műfajú művekkel
kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei
között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A
megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást.
A középiskola záró szakasza az érettségire való felkészülés ideje. A zenehallgatás célja
elsősorban a tájékozódás az összefüggések, a zenei fejlődés láttatása, az önálló
gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. A zenehallgatási anyag módját és mértékét is
ez határozza meg.
Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal, cigányzene, verbunkos zene
Szergej Rachmaninov: Nocturne
Claude Debussy: A tenger
Arnold Schönberg: Egy varsói menekült (ein Überlebender aus Warschau), Op. 46
Maurice Ravel: La Valse
Igor Stravinsky: Tűzmadár
Bartók Béla: III. zongoraverseny, BB 127.
Kodály Zoltán: Galántai táncok
Lajtha László: Op. 63. VII. szimfónia („Forradalom”, 1957). Eredeti címe „Mártírok siratója”
Anton Webern: Fünf Stücke (Öt darab) zenekarra, Op. 10
Kurtág György: Négy dal Pilinszky János verseire (1975)
Pierre Boulez: Notations I–IV.
Eötvös Péter: Három nővér – opera
Magyar populáris zenei szemelvények
A középiskolában az énekes és a zenehallgatási anyagban megjelennek a klasszikus
értelemben vett kompozícióktól és az autentikus népzenétől különböző műfajok,
stílusirányzatok is. A tanárok munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris zene
antológiája c. munkája és további írásai.
A magyar anyagot éneklésre is, míg a külföldi anyagot elsősorban zenehallgatásra
javasoljuk. Az alábbi válogatás a rendkívül gazdag magyar anyagnak csak egy kis részlete. A
felhasználható dalok köre bővíthető, alakítható. A dalokat a tanár vagy a növendékek
kísérhetik gitárral és/vagy zongorán.
Kulcsfogalmak/ A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak.
fogalmak
Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható, a megadott művek azonos stílusú és műfajú művekkel
kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei
között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A
megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást.
A középiskola záró szakasza az érettségire való felkészülés ideje. A zenehallgatás célja
elsősorban a tájékozódás az összefüggések, a zenei fejlődés láttatása, az önálló
gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. A zenehallgatási anyag módját és mértékét is
ez határozza meg.
Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal, cigányzene, verbunkos zene
XIX. századi szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák)
Claudio Monteverdi: Orfeo – opera
Johann Sebastian Bach: h-moll mise – részletek, BWV 232
Johann Sebastian Bach: C-dúr toccata adagio és fúga, BWV 582
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso-k, Op. 6
Joseph Haydn: B-dúr vonósnégyes, Op. 6. No. 4. Hob. III:78, „A hajnal”
Joseph Haydn: d-moll, „Nelson” mise, Glória tétel, Hob. XXII:11
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem, K 626
Ludwig van Beethoven: G-dúr zongoraverseny I. tétel, Op. 58.
Franz Schubert: A szép molnárlány (Die Schöne Müllerin), D. 795
Felix Mendelssohn-Bartholdy: e-moll hegedűverseny, Op. 64
Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek
Robert Schumann: Karnevál, Op. 9
Liszt Ferenc: Rigoletto parafrázis (Rigoletto Paraphrase de Concert), S.434
Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek (Historische ungarische Bildnisse), S. 205
Giuseppe Verdi: Aida – opera, részletek
Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (Die Meistersinger von Nürnberg) – nyitány
Hector Berlioz: Fantasztikus szimfónia (Symphonie fantastique), Op. 15
Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány, c-moll, Op. 80
Nyikolaj Rimszkij-Korszakov: Spanyol capriccio
Pjotr Iljics Csajkovszkij: Olasz capriccio
Giacomo Puccini: Bohémélet (La Bohème) – opera, részletek
Magyar populáris zenei szemelvények
A középiskolában az énekes és a zenehallgatási anyagban megjelennek a klasszikus
értelemben vett kompozícióktól és az autentikus népzenétől különböző műfajok,
stílusirányzatok is. A tanárok munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris zene
antológiája c. munkája és további írásai.
A magyar anyagot éneklésre is, míg a külföldi anyagot elsősorban zenehallgatásra
javasoljuk. Az alábbi válogatás a rendkívül gazdag magyar anyagnak csak egy kis részlete. A
felhasználható dalok köre bővíthető, alakítható. A dalokat a tanár vagy a növendékek
kísérhetik gitárral és/vagy zongorán.
A továbbhaladás feltételei
Éneklés

20 újabb - a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei részlet,
könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más feladatot
oldanak meg)
Zenehallgatás
A gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus zenei stílusainak felismerése a zeneművek
hallgatása során a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása
Improvizáció
Ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult ütemformákban.
Zenei olvasás- írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről.
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 két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei, kánonok
éneklése csoportosan.
A 11. évfolyam végére a tanulók alapvető ismeretekkel rendelkeznek a
A fejlesztés várt zenetörténet (kronológia), a társművészetek és az ének-zene
eredményei a két kapcsolódásáról.
évfolyamos ciklus Zenei befogadóképességük fejlődik, a befogadás pályái szélesednek a
személyes – esztétikai, intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzése,
végén
irányított és önálló feldolgozása által.
A cselekedtető zenei tevékenység mellett (éneklés) erőteljesebb hangsúlyt
kap a zenében való tájékozottság, az értékalkotás, az elemzés, a szintetizálás
és vitakultúra.
A tanulók értékazonosítási képessége fejlődik.
A zenei tevékenységük hatással van társas kapcsolatukra
(osztályközösségek, iskolai közösségek).

Ének-zene
Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű ének-zenei képzés tanterve
9-10-11-12. évfolyam
Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az
éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó
megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a
kiválasztott repertoár.
Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás
során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük
lévő sokszínű zenei világban.
Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és
zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei
hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő
befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát.
A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és
más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris
műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók iskolában, iskolán kívül
szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára
épülhet, amely ösztönözheti őket énekkarokban és házizenélésen való aktív részvételre.
Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei
élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.
Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok órakeretre, tananyagegységekre nem
válnak el élesen. Minden órán sor kerül éneklésre, fejlesztik a növendékek zenei generatív
készségét, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a
befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző
ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. A feltüntetett
tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése a közoktatás gyakorlatában
természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a
feltüntetett óraszámajánlások pedig az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak
tájékoztatást, illetve a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. A
kerettantervben feltüntetett ajánlott óraszám az összóraszám 90%-ára ad kötelező fejlesztési
tartalmat, míg a fennmaradó 10%-ra szabad felhasználást biztosít a tervezés során.
A tantárgy fejlesztési céljai a következők:
Zenei reprodukció
Éneklés
 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az
elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és
kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el.
 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel.
Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos
területén megoszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a
kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon).
Generatív és kreatív készségek fejlesztése
 A generatív - létrehozó, alkotó - készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a
tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják, és azokkal képesek

legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése
szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és
összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos
használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát,
kreativitását és zenei fantáziáját.
 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz
kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív
tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam,
polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei
jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.
Felismerő kottaolvasás
 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják
meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A
zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a
zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben
nélkülözhetetlen eszközzé válik.
 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még
nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több
zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem
eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában.
 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan,
hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett
zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására,
formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző
megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az
érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok
szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a
magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás
gyakorlópéldái. Csak akkor szolmizáltassák, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást
segíti.
Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható
megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és
intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák
fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a
zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei
tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább
különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a
háttérzene fogyasztása között.
 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi
értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott
zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a
figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó
tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább az elmélyült
figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan
összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetőséget ad a zenei
jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is. A teljes

figyelem képességének kialakulását a Kokas-pedagógia szemlélete és módszerei is
hatékonyan segítik.
 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének
megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán
legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a
generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből
fejlődik ki.
 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát
befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal
forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás
megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, például
funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfogadását és pozitív
értékelését.
 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok,
karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége,
másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és
hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel
és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival alakíthatják.
 Zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik,
az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal
foglalkozzanak. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben
kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a
nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az
önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és
visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemutatása, művészi és emberi
élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak,
sorsfordulatainak átéreztetése és mindennek művészetére gyakorolt hatása az
elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok
(dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez
érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció
alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha
segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak.
Zenehallgatás
 A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és
zenei ízlését formálják.
 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg
teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját s
elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás
egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket.
Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében
fontos, fokozottan figyeljenek arra, hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók
figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról.
 Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertessék meg a tanulókat
a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevételével a
kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfajok teljes
spektrumából válogassanak. A nyolcosztályos iskolatípus utolsó két osztályában sor
kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén. A 6 és 8
osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 9–10. osztály
tantervének feladata.

 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjenek
DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. Használják ki az internet és a
digitális tábla lehetőségeit is.
 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű, s az összes zenei műfaj
megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a
zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei
érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük
folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az értékes művek
hallgatására.
 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a
rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk
gyűjtésére. A hangversenyek kifejezetten ahhoz a korcsoporthoz szóljanak, akikkel a
látogatást teszik. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon
ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő
alkalommal beszélgetéssel segítsék az élmények feldolgozását. Használják ki a
koncertpedagógia adta lehetőségeket!
A tanulók értékelése:
 szóbeli felelet (egyéni éneklés, órán megoldott feladatok számonkérése, kiselőadás
felkészülés alapján, fogalmak definiálása)
 Hangszeren tanuló növendékek instrumentális megnyilvánulásainak értékelése.
• témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor);
• projektmunka és annak dokumentálása;
• versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.
A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a
tanulók
• motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
• tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, osztályzattal) értékelni, – ez
a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
• számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük;
• hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján;
• fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem
érdemjeggyel történik az értékelés, tudják hasznosítani a fejlesztő értékelési
megnyilvánulásokat.

Tárgyi feltételek

Szaktanterem pianínóval vagy zongorával

Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz

Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához

Ötvonalas tábla

Ritmushangszerek

Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók

Számítógép internetkapcsolattal

Hangtár, hozzáférhető hanganyag

Tankönyvek kiválasztásának elvei:





















Kodály: 333 olvasó gyakorlat;
Bicinia Hungarica I–IV;
15, 44, 55, 66 kétszólamú énekgyakorlat;
Epigrammák;
Tricinia;
Bertalotti: Solfeggio;
Bach: Példatár I, Korálok;
Ádám Jenő: A dal mesterei;
Schubert: Dalok;
Bartha Dénes: Antológia;
Dobszay László: A magyar dal könyve;
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. stb.
Kelemen Imre: A zene története 1750-ig
Dobák Pál: A romantikus zene története
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan
Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet
Győrffy István: Összhangzattan
Legányné Hegyi Erzsébet: stílusismeret II-III.
Simonné Sármási Ágnes – Szigeti Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő
feladatgyűjtemény
Modusz Novusz – XX.századi gyakorlatok

A lapról olvasás felkészüléséhez ajánlott szakirodalom:
- Kodály pedagógiai művei – Editio Musica, Bp 1945.
- Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I. – II. - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1995.
- J. S. Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak – Editio Musica, Bp. 1945.
- Németh – Nógrádi - Pusker: Szolfézs antológia – Zenemű Kiadó Bp. 1984
 Zenei antológia (szerk. Kerényi Eszter) - Nemzeti Tk. Kiadó Rt. 1997.
Zenetörténethez és zeneelmélethez
A jegyzék a vizsgára készülő diákok önálló ismeretszerzési és ismeretfeldolgozási,
könyvtárhasználati munkáját kívánja segíteni. Természetesen az önálló szakkönyvhasználat
nemcsak a vizsgára készüléssel kezdődik.
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon, Kossuth Kiadó, 1996
Alan Blackwood: A világ zenéje, Origo Könyvek, Bp., 1994
Balassa - Gál: Operakalauz, Zmk, 1956
Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza, Gondolat, 1989
Barangolás a művészetek világában Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 1999
Böhm László: Zenei műszótár Zmk, 1961
Brockhaus - Riemann: Zenei Lexikon I. - II. - III., Zmk, 1985
Cesaro Orselli: A madrigál és a velencei iskola, Zmk, 1986
Darvas Gábor: A zene anatómiája, Zmk, 1974
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei Zmk, 1975
Falvy Zoltán: A magyar zene története Ntvk, 1999
Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei alapismeretek, Calibra Kiadó, 1994
Hangszerek enciklopédiája Gemini Kiadó 1996
John Henry Van Der Meer: Hangszerek, Zmk, 1988

Kerényi György: Magyar énekes népszokások, Gondolat, 1982
Kodály - Vargyas: A magyar népzene, EMB, 1994
Körber Tivadar:Zeneirodalom I-II. Műszaki Könyvkiadó Budapest 2000
Oratóriumok Könyve Zmk, 1975
Orfeusz Hangzó Zenetörténet Mágus Kiadó, 1999
Pándi Mariann: Hangversenykalauz Zmk, 1972
Peter Gammond: Az opera, Kossuth Könyvkiadó, 1994
Peter Gammond: Klasszikus zene - Képes enciklopédia, Kossuth Könyvkiadó, 1994
Sárosi Bálint: Magyar népi hangszerek Tkvk, 1977
Stéphane Gris: A hangszerek csodálatos világa Zmk, 1984
Till Géza: Opera - kézikönyv Zmk. 1967
Szabolcsi Bence-Tóth Aladár: Zenei lexikon I-III Zmk 1965
Tátrai Zsuzsa – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
Planétás Kiadó 1997
Varga Marianna: Néprajz mindenkinek - magyar népviseletek Tkvk. 198

Kerettantervi megfelelés
Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII. 21.) számú
4. sz. melléklete alapján készült.A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a
megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi
elemekkel a témák nem bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került
megnövelésre.
Emelt szintű
ének- zenei
képzés

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12.évfolyam

3

3

3

3

9.évfolyam
10.évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

A nyelvi előkészítővel induló emelt szintű ének-zenei képzés kiegészítései
Az ének-zene tanulásának célja az emelt szintű ének-, zeneoktatásban megegyezik az
általános gimnáziumi képzésével: “a zene a tanulók életmódjának szerves részévé váljék”. E
gimnáziumi szakaszban az általános iskolában szerzett alapismeretek összegzése,
rendszerezése, valamint azok magasabb szintre történő emelése folyik. Ez egyrészt az előző
nyolc évre való visszatekintő ismétlést, másrészt a tanultak magasabb szintre emelését jelenti,
hiszen bizonyos zenei ismeretek, jelenségek megértésére csak ebben az életkorban válik éretté
a gyermek.
A követelmények magasabb szintre emelése a következőket jelenti:

kóruséneklés esetében a korosztály lehetőségeinek kihasználását, az együttes
összetételéhez mérten még az egyneműkari és a vegyeskari hangzás megteremtésének
eshetőségét is;
- a többszólamú kis- és nagycsoportos, valamint az egyéni éneklési készség művészi
fokra emelését;
- e korosztály zenei repertoárjának bővítését;
- az értékes zene iránti igény erősítését, szelektáló képesség kialakulását;
- a zenei készségfejlesztés minőségibb fokozását, alapkészségként a relatív
szolmizációt;
- a zenei ismeretek képesség szintre történő emelését;
- a zeneirodalmi ismeretek rendszerezését;
- a kor- és stílusismeret, zeneműismeret elmélyítését;
- a zenei intelligencia megalapozását;
- a pályaorientációt (emelt szintű ének – zenei érettségire történő felkészítést).
Mindezzel előkészíthetjük a szakirányú pályaorientációt, a zenei pályák irányába mutató
felsőfokú beiskolázás lehetőségét a tagozatos tanulók számára.
A középiskolai szakaszban változnak az ismeretátadási technikák, kialakul az önálló tanulási
képesség. A korábbi évek fejlesztő munkája során kialakultak a zenei automatizmusok, így a
feladatokat már egyénre szabottan lehet adni. Ebben az iskolatípusban különösen fontos a
személyre szabott tehetséggondozás.
A Kodály-koncepcióra alapozott ének-zenei nevelésben továbbra is kiemelten fontos az
énekes alapú képzés, amelyben rendkívül fontos szerepet játszik az egyéni és a csoportos
kórushangképzés, az aktív kóruséneklés. A kórus aktív szerepet vállal a régió, valamint
országos és nemzetközi rendezvényeken, kórusversenyeken való szereplésekben. A
kórustevékenység minden évfolyamon (9.10. 11. 12.) heti 2 óra.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. § (7)
Az iskolában az emelt szintû ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az
énekkari vagy a kórusfoglalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámítható.
-

Az éneklési készséget ebben az életszakaszban művészi szintre lehet és kell emelni. Mindez
feltételezi az életkornak és hangfajtáknak megfelelő rendszeres és szisztematikus
hangképzést, intonációs gyakorlatok alkalmazását.
A zenehallgatás tartalmában a már tanultak kiteljesedését jelentik. Fontos, hogy hallási
élmény alapján tudjon a tanuló stílusbeli, hangszerelési, szerkezeti, harmóniai felismeréseket
tenni. Legyen jártas a zene és a társművészetek koronkénti kapcsolódásában is!
A zenei olvasás-írás továbbra is kiemelt területe az emelt szintű képzésnek. Az értő-érző
értelmes zenei befogadáshoz és reprodukáláshoz csak automatizált kottaolvasási és írási
képességgel juthat el a gyermek. Végső cél az eszközként való alkalmazás (pl. partitúrák
olvasása).
A tanuló a korábban megszerzett zenei ismeretek birtokában (ritmikai, dallami, formai,
harmóniai) legyen képes értelmezni a zenei folyamatokat, stílusokat, műfajokat.
Az improvizáció valójában ebben a speciális tantervű képzésben válhat művészi
színvonalúvá, hiszen a felhalmozott ismeretek, készségek ebben az életkorban teszik
legközvetlenebbé a felhasználást.
Tartalmak
Az emelt szintű képzésben a kerettantervi tartalmakra s azok bővítésére, valamint az általános
követelmények magasabb szintre emelésére négy évfolyamnyi idő áll rendelkezésre.
Módszertani útmutatónk csak a gimnáziumi kerettantervben közölt tartalmak négy
évfolyamra történő elosztására és továbbfejlesztésére tesz javaslatot.

A zenei tevékenységek fokozatos felépítése és a hozzájuk rendelt tartalmak (igazodva a
kerettantervi mintához) a tanári képességektől és az egyes iskolák helyi tantervi tervezésétől
is függnek. Mindenféleképpen cél a magasabban kvalifikált, éneklési, zenehallgatási, zenei
olvasás-írási, improvizációs készségben automatikusan tevékenykedő diákság kiművelése.
Ennek alárendelten kell kiválasztani azokat a taneszközöket és segédleteket, melyek a kívánt
fejlesztési cél elérését mihamarább elősegítik, melyek a napi gyakorlatot könnyítik.

9. évfolyam

Zenei reprodukció
Éneklés

48 óra

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

12 óra

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen
zeneelméleti alapismeretek
Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Éneklés

9 óra
9 óra
30 óra
108 óra

Órakeret
48 óra

A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények
elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek.
A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség
A tematikai egység fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés
nevelési-fejlesztési kialakítása.
céljai
Előzetes tudás

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,

Magyar nyelv és
irodalom: verbális
kifejezőkészség
fejlesztése, dalok
szövege, költői
eszközök megfigyelése
a zenei kifejezésben,
magyar népballadák,
Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi virágénekek,
vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából
szimbolika.
válogatva.
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő
Idegen nyelvek: más
tematikus csoportokból válogatva):
népek dalai eredeti
szöveggel.
 régi rétegű és új stílusú népdalok,
 életfordulók, jeles napok dalai,
 búcsúzók, keservesek,
 pszalmodizáló népdalok,
 balladák,
 virágénekek, diákdalok,
Más népek dalai.
Magyar népzene:
Ismerkedés élő népzenei felvételekkel. Stílusos éneklés,
tájegységenként való csokrok tanulása.
Zenetörténet:
Gregorián dallamkincs bővebb ismerete
Reneszánsz a capella kultúra magas szintű ismerete, zeneelméleti
, harmóniai fordulatainak megismerése, elemzése

Kulcsfogalmak/ Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, , csárdás; egyházzene (zsoltár, korál,
népének,); világi zene (trubadúrének, ungaresca), dal (népdal, műdal,
fogalmak
egyházi és világi dal, reneszánsz kórusdal).
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

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

Órakeret
12óra

Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.

A tematikai egység A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek
nevelési-fejlesztési ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző
érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül
céljai
személyiségfejlesztés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ritmus, metrum:

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok
tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás,
metrum váltások.
Dallam:
Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusokra,
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:
Modális hangsorok, moduszok
szekvencia, mint műfaj és mint dallamalkotó elem
plagális és autentikus lépések ismerete
periódus,

 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.

Zenei ismeretek
A tanulók egyéni hangérzetének kialakítása; a negyed
mértékegységű ütemek; hétfokú hangsorok moduszai; tiszta,
nagy és kis hangközök, 4# és 4b; homofónia–polifónia; dúr–
moll hangsorok és hármashangzatok

irodalom:
szövegalkotás egyszerű
dallamra,
versmegzenésítés,
szöveg hangsúlyok,
prozódia.
Idegen nyelvek: idegen
nyelvű szövegek és
fordításainak
összehasonlítása a
prozódia
szempontjából.
Matematika: absztrakt
gondolkodás
fejlesztése a zenei
formákon keresztül.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.

Kulcsfogalmak/ Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).
Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és
fogalmak
szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti
alapismeretek

Órakeret
9 óra

Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a
hagyományos klasszikus zenei notációról.

A tematikai egység Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése,
nevelési-fejlesztési rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további
gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint
céljai
elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői.
A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a kulcsok megismerése az
ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra, aleatorikus zene,
(csak információs szinten).
Ritmikai elemek, metrum, tempó:

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
vizuális jelek és
jelzések használata.

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.
A neuma és a kulcsok megismerése az ötvonalas rendszertől eltérő
notációk: tabulatúra
Kulcsfogalmak/ Partitúra, notáció, tánctípus, ritmus.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
9 óra

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.

A tematikai egység A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai,
nevelési-fejlesztési intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és
céljai
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
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, kapcsolódási pontjai.
Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei humor.

Korszakok
Magyar népzene: zsoltározó és sirató típus, magyar
népszokások; etnikai és kisebbségi népzene, ókor és középkor;
reneszánsz: mise, motetta, madrigál; magyar műzene a XI–
XVII. századig: magyar középkor, reneszánsz, Tinódi, Balassi,
Bakfark művészete.

Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi
kapcsolódásai, átköltés,
humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika:
infromációgyűjtés az
internet segítségével.

Kulcsfogalmak/ Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, programzene, komolyzene –
fogalmak
tánczene.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
30 óra

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei
céljai
stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
Népzene:
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
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).
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás
szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs
szerepének felhasználásával.
Zenei Ismeretek:
Tonalitásérzék mélyítése: hétfokú hangsorok (dúr-, moll-,
modális hangsorok ) elméleti ismerete, felismerése,
reprodukciója.
Hármashangzatok és megfordításaik felismerése, építése,
éneklése tonalitásban, és azonos alapról. Hangközelmélet T1T8-ig. Hangnemek ismerete , és azokban való tájékozódás 7# -7
b-ig.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi kapcsolódásai,
átköltés, humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika: zenei
infromációgyűjtés az
internet segítségével).

Kulcsfogalmak/ Stílusjegy, műfaj.
fogalmak
Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az énekzene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. (Szimfóniatétel, daljáték,
opera részlete.) A kiválasztáshoz a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást. A jazz és a populáris zenei műfajok megismerése a 7–8. évfolyam ajánlásaihoz
hasonlóan folytatódik, kiegészítve ajánlott magyar művekkel.
Népdalok, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal,
Aquincumi orgona hangja
Gregorián ének (pl. Dies irae sequentia, Gloria Patri, Szent János Himnusz Ave Maria
himnusz).
Trubadúrénekek
Tinódi Egri históriás ének

Bakfark: Lantfantázia
Dufay: Kyrie L’Homme arme
Josquien: Ave vera Virginitas
Palestrina: Nigra sum
Lassus Visszhang
Reneszánsz kórusfelvételek
Élő népzenei felvételek Bodza Klára Népi énekiskola című könyvéhez készült CD melléklete
alapján
Népdalfeldolgozások Kodály és Bárdos Lajos kórusművészetében
A 9. évfolyam biztosítja annak a lehetőségét, hogy a különböző intézményekből érkező
diákok ismereteit, készségeit azonos szintre hozzuk.
.
A továbbhaladás feltételei:


Népzene: A régi stílusú népdalok 3 típusának ismerete
20 népdal kifejező, stílusos előadása emlékezetből, valamint ezen népdalok elemzése
megadott szempontok szerint.




Zenetörténet: Az évfolyam tananyagának megfelelő zenetörténeti jártasság.
Zenelméleti ismeretek:
Hétfokú hangsorok, hármashangzatok, hangközök felismerése, éneklése, szerkesztése
megadott hangra tonalitásban, és azonos alaphangra.
Domináns, illetve szűkített négyeshangzatok és azok megfordításainak, oldásainak
ismerete hallás, szerkesztés, és reprodukció útján.
Autentikus és plagális funkciós rend ismerete

Az évfolyam értékelése a számonkérések érdemjegyeiből adódik össze.
Szempontok a tanulók teljesítményének az értékeléséhez
Évközi értékelési rendszerünkről
Éneklés: a megvalósulás szintjét kérjük számon (átélés, éneklési technika, intonáció,
többszólamúságnál a kamarahangzás).
Zenehallgatás: a zenei folyamat követését ellenőrizzük, s annak szóbeli megfogalmazását
követeljük meg. Ösztönözzük a tanulókat önálló zenetörténeti előadások, írások,
hangverseny-látogatás után zenekritikák megfogalmazására.
Zenei ismeretek: zenei jelenség felismerését, megnevezését, valamint az alkalmazás
zeneiségét jelentse.
Improvizáció: értékelésbe beszámító számonkérését még emelt szinten sem javaslom, ám
gyakori, játékos alkalmazását annál inkább.
Záróvizsga
A 13. évfolyamon az érettségi vizsgaszabályzat szerint szervezhető (100/1997. (VI.13.)
Kormányrendelet). Ezen vizsga alkalmával a tanuló számot ad a központilag előírt NATkövetelményekhez igazodó zenei műveltségéről, valamint az adott intézmény pedagógiai
programja szerint elfogadott, a diák által elsajátított helyi, speciális tananyag elsajátításáról
és követelményszintjének teljesítéséről. (Az érettségi vizsgára felkészülésben segítenek a
törvényes keretek közt megszervezhető fakultációs órák. Ennek tartalmai nagy mértékben
kell hogy igazodjanak a jelenleg átalakulóban lévő érettségi vizsgaszabályzathoz.)

Innen – a gimnáziuméhoz hasonlóan – tantervi formájú közlés segíti a 11–13. évfolyamon a
tárgyat tanítók munkáját az emelt szintű érettségire, illetve továbbtanulásra felkészítésben. A
gimnáziumi kerettanterv folytatásaként – tagozatok számára – tantervként töltheti be a
tartalmi szabályzó szerepét.
10. évfolyam

Zenei reprodukció
Éneklés

48 óra

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

12 óra

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen
zeneelméleti alapismeretek
Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

9 óra
9 óra
30 óra
108 óra

Zenei reprodukció
Éneklés

Órakeret
48óra

A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények
elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek.
A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség
A tematikai egység fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés
nevelési-fejlesztési kialakítása.
céljai
Előzetes tudás

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:
- Barokk
- Bécsi klasszika
tematikus csoportokból válogatva):
 régi rétegű és új stílusú népdalok,
 életfordulók, jeles napok dalai,
 búcsúzók, keservesek,

Magyar nyelv és
irodalom: verbális
kifejezőkészség
fejlesztése, dalok
szövege, költői
eszközök megfigyelése
a zenei kifejezésben,
magyar népballadák,
virágénekek,
szimbolika.

 pszalmodizáló népdalok,
 balladák,
 virágénekek, diákdalok,

Idegen nyelvek: más
népek dalai eredeti
szöveggel.

.
Más népek dalai.
Kulcsfogalmak/ Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, , csárdás; egyházzene
(zsoltár, korál, népének,); világi zene, dal (népdal, műdal, egyházi és világi
fogalmak
dal, ,szonáta vonósnégyes, jellegzetes barokk és bécsi klaszzikus műfajok).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

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

Órakeret
12 óra

Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.

A tematikai egység A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek
nevelési-fejlesztési ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző
érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül
céljai
személyiségfejlesztés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ritmus, metrum:

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és
irodalom:
Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok
szövegalkotás egyszerű
tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, dallamra,
metrum váltások.
versmegzenésítés,
Dallam:
szöveg hangsúlyok,
Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusokra,
prozódia.
dallamalkotás egyszerű szövegre.
 Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a zenei
Idegen nyelvek: idegen
kifejezőkészség eszközeinek emutatásával, klasszikus és populáris
nyelvű szövegek és
műfajokban egyaránt.
fordításainak
Harmónia:
összehasonlítása a
 Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.
prozódia
Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás,
szempontjából.
variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és
műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrázisa zenei Matematika: absztrakt
és nem zenei eszközökkel:
gondolkodás
ritmus rondó,
fejlesztése a zenei
formákon keresztül.
szekvencia,
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
periódus,
kifejezése többféle
eszközzel.
zenei mondat
szonátaforma
rondó
variáció,

 Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez
dallamalkotás.
 Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása:
osztinátó,
dudabasszus,
orgonapont,
T-D ingamozgás,
Autentikus kadencia
Funkciójelző basszus
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.
Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).
Kulcsfogalmak/ Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és
fogalmak
szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. Összhangzattani
alapok

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti
alapismeretek

Órakeret
9 óra

Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a
hagyományos klasszikus zenei notációról.

A tematikai egység Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése,
nevelési-fejlesztési rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további
gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint
céljai
elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői.
A zenei lejegyzés változásai. Összhangzattani jelölések, színek, és
megfordítások, szerkezetek jelölései .
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

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
vizuális jelek és
jelzések használata.

kottakép követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az
előadási mód megfigyelésével.
Kulcsfogalmak/ Partitúra tánctípus, , ritmus.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
9 óra

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.

A tematikai egység A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai,
nevelési-fejlesztési intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és
céljai
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
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. Átköltés, átdolgozás, feldolgozás,
stílusok keveredése, zenei humor, pl. komolyzenei témák
megjelenése a médiában és a populáris műfajokban, világzenei
példák zenei forrásai.
zenekar: trombita, klarinét, nagybőgő, zongora, sokféle ütőhangszer,
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).

Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi
kapcsolódásai, átköltés,
humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika:
infromációgyűjtés az
internet segítségével.

Kulcsfogalmak/ Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, , komolyzene –tánczene,.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
30 óra

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

A tematikai egység A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai
nevelési-fejlesztési rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei
céljai
stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés.
Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei
részletek felismerése.
Népzene:
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
Műzene:
Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb
stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők.
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).
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje.
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.

Magyar nyelv és
irodalom: a műzene
irodalmi kapcsolódásai,
átköltés, humor.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a zene
történelmi
kapcsolódásai, zene a
főúri rezidenciákon,
zene a liturgiában,
polgárosodás és a
nyilvános
koncerttermek,
operaházak.
Idegen nyelvek:
zenehallgatási anyag
idegen nyelven.
Vizuális kultúra:
önkifejezés, érzelmek
kifejezése többféle
eszközzel.
Informatika: zenei
infromációgyűjtés az
internet segítségével).

Kulcsfogalmak/ Stílusjegy, műfaj.
fogalmak

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 fejlesztés várt
eredményei a két A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni,
évfolyamos ciklus választásaikat meg tudják indokolni.
Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene,
végén
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.
Korszakok
Új stílusú magyar népdalok, más népek dalai, világzenék, bécsi
klasszicizmus: szonáta, vonósnégyes, versenymű, szimfónia, dal,
kánon, oratórikus művek, opera¸
Zenei ismeretek
Periódus, dalformák, szonáta-forma, triós forma, rondó (szonáta
rondó); a klasszikus és romantikus zenekar hangszerei; az
ismétlés és visszatérés formaalkotó szerepe, a klasszikus
autentikus funkciós rend (T- S – D – T), a domináns szeptim
négyes hangzat és fordításai; kromatika és enharmonia; minore –
maggiore; a bécsi zenekar hangszerei.
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Ajánlott zenehallgatási anyag
Klasszikus zenei anyag
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni
választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az énekzene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. (Szimfóniatétel, daljáték,
opera részlete.) A kiválasztáshoz a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak
iránymutatást. A jazz és a populáris zenei műfajok megismerése a 7–8. évfolyam ajánlásaihoz
hasonlóan folytatódik, kiegészítve ajánlott magyar művekkel.
Népdalok, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal, verbunkos zene.
Corelli: La folli
Vivaldi: Négy évszak
Couperin: Aratók
Johann Sebastian Bach: János-passió.
Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565.h-moll szvit, h-moll mise
Johann Sebastian Bach: Das wohltemperiertes klavier, Brandenburgi versenyek
Couperin: Aratók
Georg Friedrich Händel: Messiás Júdás Makkabeus – oratórium, részletek., Orgonaversenyek,
Rinaldo, Vizizene, Tűzijáték
Esterházy: Harmónia Caelestis,
Joseph Haydn: Vonósnégyesek, Op. 76, Hob. III:75–80., szimfóniák
Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága, Don Giovanni, Varázsfuvola operáinak
részletei, szimfóniák, zongoraversenyek, Requiem
Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125. – zárótétel.
Beethoven: D-dúr pPastorales zongoraszonáta, III., V., VII. szimfóniák
Mormotás fiú dala, Karfantázia
A továbbhaladás feltételei:
 Népzene: Az új stílusú népdalok jellegzetességeinek ismerete
20 népdal kifejező, stílusos előadása emlékezetből, valamint ezen népdalok elemzése
megadott szempontok szerint.



Zenetörténet: Az évfolyam tananyagának megfelelő zenetörténeti jártasság.
Zeneelméleti ismeretek: autentikus és plagális funkciós rend elmélyült ismerete,
műelemzés megadott szempontok alapján.
Az évfolyam értékelése a számonkérések érdemjegyeiből adódik össze.

11. évfolyam
Zenei reprodukció
Éneklés
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Improvizáció

48 óra
30 óra
9 óra
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Zenei Írás-olvasás
Zenetörténet
Összesen
Belépő tevékenységek
1. Éneklés Órakeret:48
Többszólamú művek kamaraéneklése
(szólamonként párban, majd egy – egy
énekes) kíséret nélkül és kísérettel.
Magyar és nem magyar népdalok éneklése.
2. Zenehallgatás Órakeret :30 óra
Az opera műfaja és dramaturgiai alkotóelemei
fejlődésének megfigyelése.
A szonáta és szimfónia történeti fejlődésének
a megfigyelése, a különböző korokban
megjelenő formák összehasonlítása.
Szépirodalmi és mitológiai témákat
feldolgozó zeneművek tartalmi elemzése,
forrásaikkal való egybevetése.
A zene a társadalmi folyamatokban betöltött
szerepének a vizsgálata (szabadságvágy,
szabadságharc, felvilágosodás).
Könyvtári munka a bonyolultabb
összefüggések feltárásához. Zeneművek és
zeneművekről szóló szakirodalmak, történeti
munkák kikeresése címszavak alapján, PChasználat bevonásával.
Franz Schubert: Téli utazás (Winterreise) D.
911– részletek.
Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328.
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji
álom (Sommernachtstraum), Op. 21.
Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek.
Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48. –
részletek.
Liszt Ferenc: Velence és Nápoly (Venezia e
Napoli), in: Vándorévek II. kötet (Années de
pélerinage II.).
Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák
kórusa.
Wagner, Richard: A nürnbergi
mesterdalnokok (Die Meistersinger von
Nürnberg) – nyitány
Szergej Rahmanyinov: Vocalise, Op. 34, No.
14.

9 óra
12 óra
108 óra

Tartalom
A 9. évfolyam tananyagának ismétlése és
folyamatos kiegészítése.
Többszólamúságot is tartalmazó népzenei
anyagok (magyar és nem magyar népdalok).
Operák, operarészletek a XVII–XX. századig.
Az opera műfajának művek és szerzők
szerinti főbb képviselői. Nemzeti operák.
Szövegkönyvek és forrásaik. Balett.
Szonáták a XVII–XX. századig.
Szimfóniák a XVII–XIX. században. Kórus a
szimfóniában, kísérőzenében.
Programzenék és programmatikus művek.
Keleti és verbunkos elemek, gyermekdalok és
népdalok a XVIII–XX. századi hangszeres
(zenekari) művekben.
Musicalek.
Populáris zenei műfajok, zeneművek.
A zene, mint eszmei tartalmak hordozója.
A protestáns korál.
Marseailles. Szabadító opera. Forradalmi
zenék. Háborúk zenéje. Zenék a békéről.
Az Orfeusz-téma különböző zenei
műfajokban.
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3. Improvizáció Órakeret: 9 óra
4. Zenei olvasás-írás: Órakeret: 9.óra
Lapról olvasás első látásra a régebbi korok és
korábban tanultak könnyű anyagából 4 #-4big.
Hangközök és fordításaik.
Hármashangzatok és fordításaik.
Rövid, egyszerű periódusok írása (dallam és
ritmus együtt) diktálás után.
5. Zenetörténet: Órakeret:12 óra
Törszanyagként a 19.század zenéje, a
romantika dominál.

Dallammodellek
A tanult stiláris elemek felhasználásával
Az évfolyam éneklési és zenehallgatási
anyagának könnyű részletei.

Schubert, Sshumann, Brahms, Liszt, Chopin,
Mendelssohn, Csajkovszkij, Muszorgszkij,
Erkel, Dvorak, Verdi, Wagner, Puccini
művészetének jellegzetességei
Az opera jegyei zenetörténeti korszakonként.
Zárt ária, da Capo-s formák. Átkomponáltság.
– Singspiel. Szabadító opera. Intonáció. –
Zenedráma. Összművészet. Vezérmotívum.
Kétrészes és háromrészes szonátaforma.
Barokk szonáta, bécsi és romantikus szonáta.
Monotematika. Téma-transzformáció.
Zeneszerzők Purcelltól Ötvösig.

A továbbhaladás feltételei:
 20 népdal kifejező, stílusos előadása emlékezetből, valamint ezen népdalok elemzése
megadott szempontok szerint.
 Zenetörténet: Az évfolyam tananyagának megfelelő zenetörténeti jártasság.
 Zeneelméleti ismeretek: autentikus és plagális funkciós rend elmélyült ismerete,
műelemzés megadott szempontok alapján. Formatani és harmóniai összefüggések
ismerete.
Az évfolyam értékelése a számonkérések érdemjegyeiből adódik össze.
12. évfolyam
Zenei reprodukció
Éneklés
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Improvizáció
Zenei Írás-olvasás
Zenetörténet
Összesen
Belépő tevékenységek
1. Éneklés Órakeret : 48óra

48 óra
22 óra
7 óra
7 óra
12 óra
96 óra

Tartalom
Az impresszionista és a XX. századi
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Az eddigi éneklési módok gyakorlása az
énekes anyag kiegészítésével.
Korábbi évfolyamok anyagának ismétlése és
folyamatos kiegészítése.
2. Zenehallgatás Órakeret: 22 óra
Partitúrahasználat gyakorlása.

zeneművek könnyen énekelhető témái.
Eddig tanult népdalok és műdalok, műzenei
szemelvények, énekelhető témák.

Rangos oratóriumok, kantáták, passiók,
misék, requiemek (részletei) a XVII–XX.
Zenei eszközök használatának megfigyelése a század zeneirodalmában.
Négy évszázad híres versenyművei, szvitjei,
szórakoztató zenében. Értékek színvonal
táncai.
szerinti elkülönítése.
Dalok, dalciklusok négy évszázad
Az oratórium, a kantáta és (gyász)mise
zenetörténetéből válogatva.
műfaja és dramaturgiai alkotóelemei
A XX. században megújuló műfajok: drámai
fejlődésének megfigyelése, áttekintése.
A concerto (versenymű) és szvit, azon belüli oratórium, szcenikus oratórium, operaoratórium.
és kívüli táncok történeti fejlődésének a
A zenei eszköztár további bővítése: szeriális
megfigyelése, a különböző korokban
zene, aleatória, egyéb rendezőelvek.
megjelenő formák összehasonlítása.
A XX. század magyar zenéjének nemzetközi
Lírikus, bibliai és képzőművészeti témákat
rangú alkotásai.
feldolgozó zeneművek tartalmi elemzése,
A dzsessz műfaji sokféleségét bemutató
forrásaikkal való egybevetése.
szemelvények.
A természet és emberi viszonylatok
kifejezésének, ábrázolásának a megfigyelése, A zene szórakozató funkciói a XX.
században. A szórakoztató zene műfaji
egybevetése a zene és különböző művészeti
sokfélesége. Szórakoztató zenei aktualitások.
ágak között.
Zeneszerzők Schütztől Bartókon, Kodályon,
A tanult zeneművek esztétikai, morális,
Pendereckin át Balassáig, Durkóig.
közösségi üzeneteinek megfejtése.
A népdal szerepének megfigyelése a XX.
Claude Debussy: Clair de lune (Holdfény).
század zenéjében.
Maurice Ravel: Bolero.
Tájékozódás a XX. századi zene legújabb
Carl Orff: Carmina Burana.
megjelenési, kifejezési formáiban.
Schönberg: A Varsói menekült
A szórakoztató zene hangzásvilágának
Bartók Béla: Divertimento, BB 118, 1. tétel.,
elemzése.
A kékszakállú herceg vára, Concerto, Cantata
Könyvtári munka a bonyolultabb
profana
összefüggések feltárásához. Zeneművek és
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus,
zeneművekről, társművészeti alkotásokról
Kórusművek, Galántai táncok, Marosszéki
szóló szakirodalmak, történeti munkák
táncok, Versmegzenésítések
kikeresése címszavak alapján, PC-használat
Kurtág György: Négy dal Pilinszki János
bevonásával.
Az elsajátított készségek, ismeretek összegező verseire
Arvo Pärt: Magnificat.
felhasználása zeneművekben.
Petrovics Emil: C’est la guerre
3. Improvizáció Órakeret: 7óra
4. Zenei olvasás-írás Órakeret: 7 óra
A lapról éneklés folyamatos gyakorlása.
Könnyebb moduláló dallamok éneklése –
szolmizáció választással.
Zenei ismeretek-fogalmak

Dallammodellek:
Az előforduló stílusok fordulatainak
alkalmazása
Az évfolyamon újonnan belépő éneklési és
zenehallgatási anyag.
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5.Zenetörténet Órakeret: 12 Óra
Törzsanyagát a századforduló és a 20.század
kiemelkedő alkotásai és szerzői adják.

A mise, a requiem és tételei.
Passiók dramaturgiája.
Oratóriumok dramaturgiai rétegződése,
oratóriumok a XX. században (drámai
oratórium, szcenikus oratórium, operaoratórium).
Versenyművek: szóló, tutti; rondo, ritornell;
átkomponált, egytételes, monotematikus;
egy, két és több szólóhangszerre.
A tonalitás felbomlása: bitonalitás,
politonalitás, atonalitás; aszimmetriák,
poliritmia.
Szerializmus, Reihe, aleatória, cluster.
Szórakoztató zenei műfajok és specifikumaik.
Korábban tanult zenei ismeretek, fogalmak.

A továbbhaladás feltételei:
 20 népdal kifejező, stílusos előadása emlékezetből, valamint ezen népdalok elemzése
megadott szempontok szerint.
 Zenetörténet: Az évfolyam tananyagának megfelelő zenetörténeti jártasság.
 Zeneelméleti ismeretek: autentikus és plagális funkciós rend elmélyült ismerete,
műelemzés megadott szempontok alapján. Formatani és harmóniai összefüggések
ismerete. Jellegzetes 20.századi akkordok ismerete, szerkesztése, felismerése.
Az évfolyam értékelése a számonkérések érdemjegyeiből adódik össze.
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Az ének-zene fakultáció célrendszere és funkciói
A művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében
folyó zenei nevelés alkalmat az érdeklődő, fogékony növendékek
képességeinek
fejlesztésére,
biztosítja
a
zeneirodalom,
zenetörténet, és a szolfézs-zeneelmélet területén való jártasságok
megszerzését, és gyakorlását.
Az ének-zenei fakultációs képzés figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
ki készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a
nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés
formáinak kialakítására.
Az ének-zene fakultáció lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység
– nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene
megszólaltatásához szükséges énektechnikai készségek megszerzésére,
a zenei ismeretek átadására és a zenei tevékenység tudatosítására.
Az ének-zene fakultáció a különböző műfajok sajátosságait, a művészi
megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az
is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene
alkalmazására, befogadására készítsen fel.

Az ének-zene fakultáció általános követelményei,
feladatai















A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs
érzékenység,
fogékonyság
a
dinamika
és
a
hangszín
különbözőségeire, a zenei memória és fantázia, előadói készség,
a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása)
A
zenei
írás-olvasás
alapfokot
meghaladó
készségeinek
megalapozása és fejlesztése.
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az
alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása.
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség
átadása. Zenei műszavak és jelentésük megismertetése
A
zene
logikájának,
a
harmóniai
szerkezet
és
forma
összefüggéseinek megismertetése.
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy
korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a
zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
A kortárs zene befogadására nevelés.
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. Az érékes zene
megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása.
A
tanulók
életkorának
megfelelő
zenei
tárgyú
könyvek,
ismeretterjesztő
művek
olvasására
való
ösztönzés.
A
társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve
részvétel a zenei életben.
Tehetséggondozás.
A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú
továbbtanulásra.
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A tanuló ének-zene középszintű, és emeltszintű érettségire való
felkészítése.
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony
gyakorlásra nevelése.
Amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő
aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés.

Az ének-zene fakultáció képzési rendszerében
területek kapnak kiemelt szerepet:
1. Szolfézs- zeneelmélet
2. Zenei reprodukció - Éneklés
3. Zeneirodalom, zenetörténet
4. Zenehallgatás

a

következő

zenei

A tanulók értékelése:


szóbeli felelet (egyéni éneklés, órán megoldott feladatok
számonkérése, kiselőadás
felkészülés alapján, fogalmak definiálása)
 Hangszeren tanuló növendékek instrumentális megnyilvánulásainak
értékelése.
• témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör
együttes zárásakor);
• projektmunka és annak dokumentálása;
• versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.
A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán
történik. Fontos, hogy a
tanulók
• motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
• tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban,
osztályzattal) értékelni, – ez
a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
• számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is
kell végezniük;
• hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján;
• fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor
is, ha nem
érdemjeggyel történik az értékelés, tudják hasznosítani a fejlesztő
értékelési
megnyilvánulásokat.

Tárgyi feltételek

Szaktanterem pianínóval vagy zongorával

Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz

Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához

Ötvonalas tábla

Ritmushangszerek

Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók

Számítógép internetkapcsolattal
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Hangtár, hozzáférhető hanganyag

Tankönyvek kiválasztásának elvei:





















Kodály: 333 olvasó gyakorlat;
Bicinia Hungarica I–IV;
15, 44, 55, 66 kétszólamú énekgyakorlat;
Epigrammák;
Tricinia;
Bertalotti: Solfeggio;
Bach: Példatár I, Korálok;
Ádám Jenő: A dal mesterei;
Schubert: Dalok;
Bartha Dénes: Antológia;
Dobszay László: A magyar dal könyve;
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. stb.
Kelemen Imre: A zene története 1750-ig
Dobák Pál: A romantikus zene története
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan
Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet
Győrffy István: Összhangzattan
Legányné Hegyi Erzsébet: stílusismeret II-III.
Simonné
Sármási
Ágnes
–
Szigeti
Horváth
készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Modusz Novusz – XX.századi gyakorlatok

Ének-zene
fakultáció
11. évfolyam
12. évfolyam

11. évfolyam
2 óra

Zsuzsa:

12.évfolyam
2 óra

11. évfolyam
Zenei reprodukció
Éneklés
Zenei reprodukció
Szolfézs-zeneelmélet
Zeneirodalom
zenetörténet
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen
Zenei reprodukció
Éneklés

15 óra
25 óra
20 óra
12 óra
72 óra

Középkor egyszólamú egyházi
és világi zenéjével gregorián
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Zenei

15 óra

ének
1.
Zsoltár, himnusz, antifóna, szekvencia, tropus, responzórium
stb.
2.
gregorián mise főbb állandó és változó részeinek zenéje:
a.
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus+Benedictus – Agnus
Dei,
b.
Introitus – Graduale,
Alleluia, Tractus, Sequentia
– Offerto rium –
Communio.
Trubadúr, trouvčre és Minnesang dalköltészet.

1.Ismerkedés a középkor többszólamú zenéjével
Az ars antiqua, az ars nova illetve trecento idején:
 organum, clausula, motet, conductus, hymnus, gymel,
rota,
 motet, mise, ballade, virelai, rondeau, illetve ballata,
madrigale, caccia, lauda.
Ismerkedés a reneszánsz zene különböző műfajaival



Németalföldi mesterek: Gombert, Willaert, Clemens
non Papa, Verdelot, rcadelt, de Rore, Lassus, de Wert,
Regnart.
Olasz mesterek: Festa, A. Gabrieli, Scandelli, Palestrina,
Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce,
Gesualdo, Viadana, Banchieri.

Szemelvények a barokk zene különböző műfajaiból
Kantáták, oratóriumok, passiók ária részletei, kórusbetétei
 Monteverdi és Schütz zenéje.
Az előzőekben felsorolt műfajok közül az idevonatkozóak és a
korai barokk drámai műfajok közül az opera, passió és oratórium.
 barokk concertáló stílus használata az énekes és
hangszeres szólisztikus csoportok között.
 Az angol barokk
Válogatás Purcell műveiből (recitativók, áriák, duettek, kórusés zenekari tömbök, közjátékok).
Szemelvények a bécsi klasszika különböző műfajaiból
Vokális zene: dalok, áriák, duettek, kórusok.
Haydn – angol canzonetták
Mozart- operarészletek,
Beethoven: dalok
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Elméleti ismeretek
Forma
Ismerje a tanuló a periódust, a két- és háromtagú kisformákat.
Hangsor
Ismerje fel hallás után a dúr és moll (természetes,
összhangzatos és dallamos), pentaton és modális hangsorokat,
tudja énekelni azokat szolmizálva, hangnévvel lehetőség szerint 7
#, 7 b előjegyzésig.

Hangköz
Ismerje fel a tanuló a zongorán játszott hangközöket, tudja
énekelni azokat hangnévvel is mindkét irányban decima
hangterjedelemig (tiszta, kis és nagy hangközök, szűkített szeptim,
kvart, kvint, valamint bővített szekund, kvart, kvint).
Zenei Reprodukció
Szolfézs- Zeneelmélet
25 óra

Hangzat
Ismerje fel hallás után a dúr, moll, szűkített és bővített
alaphármasokat, szext és kvartszext fordításokat, a domináns- és
szűkített szeptim hangzatokat, tudja énekelni azokat 4 #, 4 b
előjegyzésig hangnévvel is (a disszonánsokat feloldással együtt).
Összhangzattani alapok:
I – IV-V-I – Autentikus kadencia
VI: álzárlat
Főszextek kettőzése

Ismerje meg a tárgyalt korszakok legfontosabb stílusjegyeit és
néhány tipikus műfaját. Ismerje meg a szükséges mennyiségű
funkciós anyagot a zeneelmélet kiegészítéseként. Legyen képes
violin- és basszuskulcsban fölényesen írni, olvasni és
transzponálni.
C-kulcsok ismerete a tájékozódás szintjén.
Legyen képes a tanévben szerzett ismereteket és készségeket alkalmazni
olvasásban, írásban, elemzésben és hallásfejlesztési feladatokban,

különös tekintettel a bécsi klasszikus anyagra

Zeneirodalom,
Zenetörténet
20 óra

A tanult zenetörténeti korszakok
sajátosságainak, a zeneirodalom
nagy
korszakainak,
népünk
zenéjének, a zene történetének és
a
zeneirodalom
nagy
egyéniségeinek megismertetése.
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A gregorián, madrigál, mise
Trubadúr dallamkincsek
A reneszánsz vokális alkotói:
Palestrina
Lassus,
Josquien,
Arcadelt, Byrd, Tallis,
Homofónia, polifónia
Bach:
hegedűverseny,
Wohltemperiertes
Klavier,
Prelúdium és fúga,
Handel:Messiás, Júdás Makkabeus,
Tüzijáték szvit,
Vivaldi: Hegedűversenyek
Corelli:
Concerto
grosso,
La
Follia
Purcell: Dido és Aeneas
Bécsi klasszika
Haydn:
Teremtés,
Évszakok,
Londoni szimfóniák, canzonetták
Mozart:
Varázsfuvola,
Figaro
házassága, Requiem
Beethoven
:IX:szimfónia,
zongoraszonáta, dalok

Palestrina
Lassus,
Josquien,
Arcadelt, Byrd, Tallis,
Homofónia, polifónia

Zenei befogadás
Zenehallgatás
12 óra

Bach:
hegedűverseny,
Wohltemperiertes
Klavier,
Prelúdium és fúga,
Handel:Messiás, Júdás Makkabeus,
Tüzijáték szvit,
Vivaldi: Hegedűversenyek
Corelli:
Concerto
grosso,
La
Follia
Purcell: Dido és Aeneas
Bécsi klasszika
Haydn:
Teremtés,
Évszakok,
Londoni szimfóniák, canzonetták
Mozart:
Varázsfuvola,
Figaro
házassága, Requiem
Beethoven
:IX:szimfónia,
zongoraszonáta, dalok

Továbbhaladás feltétele:
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Tudjon a tanuló
10-15 darabot a régi európai műzene különböző vokális műfajaiból (a gregoriántól a XIV.
századig),
10-15 darabot a bécsi klasszikus zene vokális, hangszeres és szimfonikus idézeteiből,
5 darabot Bertalotti solfeggióiból vagy más c-kulcsos darabokból15,
5 darabot Bach koráljaiból,
10 darabot Kodály pedagógiai műveiből.
felsorolt műveket tudja a tanuló énekelve és lehetőség szerint minél többet énekzongorával
megszólaltatni, stílusos előadásban (néhányat fejből is).
Ismerje meg a tárgyalt korszakok legfontosabb stílusjegyeit és néhány tipikus műfaját.
Ismerje meg a szükséges mennyiségű funkciós anyagot a zeneelmélet kiegészítéseként.
Legyen képes violin- és basszuskulcsban fölényesen írni, olvasni és transzponálni.
Legyen képes a tanévben szerzett ismereteket és készségeket alkalmazni olvasásban, írásban,
elemzésben és hallásfejlesztési feladatokban, különös tekintettel a bécsi klasszikus anyagra.

12. évfolyam
Zenei reprodukció
Éneklés
Zenei reprodukció
Szolfézs-zeneelmélet
Zeneirodalom
zenetörténet
Zenei befogadás
Zenehallgatás
Összesen

Zenei reprodukció
Éneklés
15 óra

Zenei Reprodukció
Szolfézs- Zeneelmélet

15 óra
25 óra
20 óra
12 óra
72 óra

Ismerkedés a korai romantika világával
Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, és Chopin művei
(dalok, dalciklusok, duettek, kórusok, századi nagy romantikus
zene egyes stílusjegyei, néhány jellegzetes szerzője és műfaja.
XIX.
század zenéjének főbb stílusjegyei, jelentős alakjai.
Kodály-Bartók: 20 Magyar népdal
Bartók: A kékszakállú herceg vára – témarészletek éneklése
Kodály: Kállai kettős, Székelyfonó szemelvényei

Neomodalitás, modulációs elemek elsajátítása a megismerés szintjén
Négyeshangzatok és megfordításaik: dominás 7, szűkítet7 oldásai
88

25 óra

dúrban, mollban
Pentaton7, hiperdúr 7,hipermoll7, hiperbővített 7 , szubmoll 7
Jellegzetes 20. századi akkordok, kvártakkordok, kvintakkordok
Modusz Novusz fejlesztő gyakorlatai

Ismerkedés
és műfajokkal

a romantika mestereivel,

Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, és
Chopin művei (dalok, dalciklusok, duettek,
kórusok, zongoraművek ± noktürn, prelűd,
mazurka, keringő, polonéz, szonáta, ±
kamaraművek, versenyművek és szimfonikus
műfajok részletei).

Zeneirodalom,
Zenetörténet
20 óra

Berlioz, Liszt, Wagner, Verdi, Muszorgszkij,
Csajkovszkij, Grieg, César Franck, SaintSaëns, Dvořák, Smetana, Brahms, Bruckner
művészete
Impreszionisták: Debussy és Ravel
Kodály, Bartók művészet

Zenei Befogadás
Zenehallgatás
12 óra

Liszt:
Les
Preludes,
Esz-dúr
zongoraverseny,
Krisztus
oratórium
Schubert:
Dalok,
h-moll
befejezetlen szimfónia
Schumann:
A
költő
szerelme,
Gyermekjelenetek
Chopin:
Forradalmi
etűd,
Karakterdarabok
Brahms: Német Requiem
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
Verdi: Aida, Requiem
Wagner. A nürnbergi mesterdalnok
Debussy: A tenger
Kodály:
Psalmus
Hungaricus,
Székelyfonó Kórusművek
Bartók:
A
kékszakállú
herceg
vára, Concerto, Hegedűverseny

Továbbhaladás feltételi:
Énekelve szólaltasson meg 4-5 darabot Kodály pedagógiai műveiből.
5-6 darabot az utóromantika és a századforduló irodalmának idézeteiből,
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a

8-10 darabot Bartók és Kodály kompozícióiból,
5-6 darabot a kortárs magyar zene irodalmából.
Ismerje fel és szerkessze az év során megtanult új zeneelméleti elemeket (Négyeshangzatok és
megfordításaik: dominás 7, szűkítet7 oldásai dúrban, mollban
Pentaton7, hiperdúr 7,hipermoll7, hiperbővített 7 , szubmoll 7
Jellegzetes 20. századi akkordok, kvártakkordok, kvintakkordok)
Magabiztosan tájékozódjon violin kulcsba 4# és 4b előjegyzésig
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